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NGHI THỨC THÁNH LỄ

NGHI THỨC ÐẦU LỄ

 
Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến

đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ.

Khi tới bàn thờ, linh mục cùng với những người giúp lễ cúi chào bàn
thờ, rồi linh mục tiến lên hôn kính bàn thờ và tùy nghi xông hương (hoặc
niệm hương). Sau đó, cùng với các người giúp lễ về ghế...

Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa
làm dấu thánh giá vừa đọc:

Nhân danh Cha và Con   và Thánh Thần.
Giáo dân thưa:

Amen
Linh mục quay về phía giáo dân. Dang tay chào:

Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,
tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh
Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Hoặc chào:

Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:

Và ở cùng cha.
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Linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên xứng hợp có thể nói vắn tắt ít

lời hướng lòng giáo dân về thánh lễ ấy.

Tiếp đến là hành động sám hối. Linh mục kêu mời giáo dân sám hối.

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta,
để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Thinh lặng giây lát rồi mọi người cùng đọc kinh Sám Hối:

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh
chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc
làm, và những điều thiếu sót.

(đấm ngực và đọc)

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
(Rồi đọc tiếp)

Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các
Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi
trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Linh mục đọc lời tha tội:

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và
dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Giáo dân thưa:

Amen.
Hoặc có thể chọn các mẫu chào và sám hối khác như sau:

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta,
để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

(Thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
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Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

Và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn
đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Amen.
Hoặc:

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta,
để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

(Thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những
tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội
lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lạy  Chúa,  Chúa  ngự  bên  hữu  Ðức  Chúa  Cha  để
chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng
con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn
đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Amen.

Kinh Thương xót
Tiếp đến là kinh Xin Chúa Thương Xót,  nếu trước đó không đọc

trong công thức sám hối:
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X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Vinh Danh
Ðoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,
Là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa
là Con Ðức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng
con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,
cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa
Cha. Amen.

Lời nguyện nhập lễ.
Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chấp tay nói:
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Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Mọi người cùng linh mục thinh lặng trong giây lát. Sau đó linh mục

dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.

Giáo dân thưa: Amen.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Ðọc I
Người đọc sách đến giảng đài,  đọc Bài đọc I.  Trích sách...  Trích

thư...

Mọi người ngồi nghe. Cuối bài đọc, người đọc sách kết thúc:

- Ðó là Lời Chúa.
Mọi người tung hô:

Tạ ơn Chúa. 

Ðáp Ca
Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát thánh vịnh.  Giáo dân đọc

hoặc hát câu đáp.

Bài Ðọc II
Nếu phải đọc Bài đọc II thì mọi sự diễn tiến như bài đọc I.

Halleluia
Tiếp đến là Ha-lê-lui-a hay lời tung hô Tin Mừng.

Tin Mừng
Phó tế hoặc linh mục cùng các người giúp lễ, tùy nghi mang hương

nến, đi đến giảng đài. Tại đây, phó tế hoặc linh mục bắt đầu:

- Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:

Và ở cùng cha (thầy).
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Phó tế hoặc linh mục:

- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh...
Trong lúc đọc câu đó, phó tế hoặc linh mục ghi dấn thánh giá trên

sách, trên trán, trên miệng và trên ngực mình.

Giáo dân tung hô:

Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tiếp đến nếu có xông hương. phó tế hoặc linh mục xông hương sách

rồi công bố Tin Mừng.

Dứt Tin Mừng, phó tế hoặc linh mục kết thúc:

- Ðó là lời Chúa.
Mọi người tung hô:

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm:

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

Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật  và lễ trọng,  khuyên giảng
trong các ngày lễ khác nữa.

Kinh Tin Kính
Giảng xong, đọc kinh Tin Kính khi phải đọc:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng
tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. 

Tôi  tin  kính một  Chúa Giêsu Kitô,  Con Một  Thiên
Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là
Thiên  Chúa  bởi  Thiên  Chúa,  Ánh  Sáng  bởi  Ánh  Sáng,
Thiên  Chúa  thật  bởi  Thiên  Chúa  thật,  được  sinh  ra  mà
không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa
Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. 
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Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người

đã từ trời xuống thế.

(từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi
người đều cúi mình).

Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể
trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu
đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô
Philatô;  Người  chịu  khổ hình và  mai  táng,  ngày thứ ba
Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự
bên hữu Ðức Chúa Cha,  và Người sẽ lại đến trong vinh
quang để  phán xét  kẻ  sống và  kẻ  chết,  Nước Người  sẽ
không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và
là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức
Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng
với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các
tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và
tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

Thay thế kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tin
Kính quen gọi là kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ, nhất là trong Mùa
Chay và Mùa Phục Sinh HÐGMVN quyết định giữ lại kinh Tin Kính các
Thánh Tông đồ thường đọc như sau: 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng
dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức
Chúa Cha cùng là  Chúa chúng tôi.  Bởi  phép Đức Chúa
Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng
trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh
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trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông,
ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên
hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại
xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội
Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi
tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Lời Nguyện Tín Hữu
Ðoạn đọc lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện tín hữu.

 

C. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Ðọc lời nguyện tín hữu xong, bắt đầu hát ca tiến lễ. Trong khi đó,
các người giúp lễ mang chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén và sách lễ
lên bàn thờ.

Nên để giáo dân biểu lộ sự tham dự của họ qua việc dâng lễ: mang
bánh,  rượu để cử hành ThánhThể,  hoặc mừng lễ vật  khác để phụ giúp
những nhu cầu của Hội Thánh hay để nâng đỡ người nghèo.

Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao
một chút và đọc:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng
ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công
lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên
bánh trường sinh cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát
thì linh mục đọc lớn tiếng.

Cuối cùng giáo dân tung hô:

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
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Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh.

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh,
đang khi ấy đọc thầm:

Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con
được tham dự vào thần tính của Ðấng đã đoái thương thông
phần nhân tính của chúng con.

Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng
ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và
công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở
nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát,
thì linh mục đọc lớn tiếng.

Cuối cùng giáo dân tung hô:

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc

thầm:

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con
đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ
chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng
Chúa.

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một ngườ
giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân.

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm,
xin Ngài thanh tẩy.

Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời
giáo dân cầu nguyện và nói:
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Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là

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

Giáo dân thưa:

Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh
danh Chúa,  và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội
Thánh Người.

Lời Nguyện Tiến Lễ
Sau đó, linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện,

linh mục kết thúc:

a. Nếu thưa với Chúa Cha:

- Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b.  Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối  lời nguyện vừa nói  với

Chúa Giêsu:

- Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:

- Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân thưa:

Amen.

 

Kinh Tiền Tụng
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KINH TẠ ƠN II

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Ð. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ð. Thật là chính đáng.

Lạy Cha chí thánh,

nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là Ngôi Lời của Cha,

nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,

Người được Cha sai đến

làm Ðấng Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con.

Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần ,

và được Ðức Trinh Nữ sinh ra.

Ðể chu toàn thánh ý Cha

và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,

Người đã dang tay chịu khổ hình
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để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.

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

chúng con ca tụng vinh quang Cha, 

và đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chủ tế dang tay đọc:

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

Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc:

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần
Chúa thánh hóa những của lễ này,

Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó
đọc:

để trở nên cho chúng con

Mình và  Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Chắp tay. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải

được đọc rõ ràng và lớn tiếng:

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn
đệ mà nói:
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Hơi cúi mình:

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.
Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó

đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy.

Rồi đọc tiếp:

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ
mà nói:

Hơi cúi mình

TẤT  CẢ  CÁC  CON  HÃY  NHẬN  LẤY  MÀ
UỐNG:
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN
THẦY.
Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, dau đó đặt trên khăn thánh,

cúi mình thờ lạy.

Rồi chủ tế nói:

Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Giáo dân tung hô:

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và
tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
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Hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác:

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này chúng
con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.

Hoặc:

Lạy Chúa Cứu Thế,  Chúa đã dùng thánh giá  và sự
phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ
chúng con.

Chủ tế dang tay đọc:

Vì vậy, lạy Chúa,
khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh
và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,
vì Chúa đã thương cho chúng con
được  xứng  đáng  hầu  cận  trước  Tôn  Nhan  và  phụng  sự
Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa,
xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Ðức Giáo Hoàng T...
Ðức Giám Mục T... chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

(Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc
biệt ở chỗ này).

Trong thánh lễ cầu cho kẻ qua đời, có thể thêm:

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T...
mà (hôm nay) Chúa đã gọi  ra khỏi đời này về với
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Chúa.
Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,
thì cũng được sống lại như Người.

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin  cho  hết  thảy  được  vào  hưởng  ánh  sáng  Tôn  Nhan
Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,
cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ,
các thánh Tông Ðồ và toàn thể các thánh,
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh
Chúa,

(Chắp tay)

nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói:

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi
danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Giáo dân tung hô: Amen.

 

NGHI THỨC HIỆP LỄ
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Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy,
chúng ta dám nguyện rằng:

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:

Lạy Cha  chúng  con  ở  trên  trời,  chúng  con  nguyện
danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới
đất cũng như trên trời.

Xin  Cha  cho  chúng con hôm nay  lương thực hằng
ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ
chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng
cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ tế dang tay đọc một mình:

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái
thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.

Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ
luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến
loạn,  đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng
phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ
chúng con.

Chắp tay.

Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:

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

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ
rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an
của Thầy cho các con”. 
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Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức

tin  của  Hội  Thánh  Chúa;  xin  đoái  thương  ban  cho  Hội
Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

(Chắp tay)

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân thưa:

Amen.
Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:

Và ở cùng cha.
Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:

Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho
nhau.

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa
phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh
trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:

Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa
chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho chúng
con sự sống muôn đời.

Trong khi đó hát hoặc đọc:

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian:  xin
thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian:  xin
thương xót chúng con.
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Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian:  xin

ban bình an cho chúng con.

Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên

Chúa”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”.

Chủ tế chắp tay đọc thầm:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi
thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần,
Chúa đã  chết  để ban cho thế gian  được sống,  xin  dùng
Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và
mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và
đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

Hay là:

Lạy  Chúa  Giêsu  Kitô,  con  sắp  rước  Mình  và  Máu
Thánh Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận
phạt, nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu
chữa hồn xác con.

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo
dân đọc lớn tiếng:

Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian,
phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:

Lạy Chúa,  con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin  Chúa  phán một  lời,  thì  linh  hồn con sẽ  lành
mạnh.

Chủ tế đọc thầm:

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu  gìn giữ  con,  cho con
được sống muôn đời.
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Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được
sống muôn đời.

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng
Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và
nói:

Mình Thánh Chúa Kitô.
Người rước lễ thưa:

Amen.
Và cho rước lễ.
Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như

vậy.
Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng

chén, chủ tế đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu
Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch,
và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con
được sống muôn đời.

Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút,
cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ

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

Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:
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a. Nếu thưa với Chúa Cha:

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa

Giêsu:

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giáo dân:

Amen.

 

NGHI THỨC KẾT LỄ

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

Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:

Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa:

Và ở cùng cha.
Chủ tế ban phép lành:

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con  và Thánh
Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Giáo dân thưa:

Amen.
Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành,

theo chữ đỏ, theo công thức khác trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên
dân Chúa.

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



22
Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình

an.
Giáo dân thưa:

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

chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh.

Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải
tán.
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KINH TẠ ƠN 
DÙNG TRONG CÁC DỊP HỘI HỌP 

ĐỨC GIÊ-SU LÀ ĐƯỜNG DẪN TỚI CHÚA
CHA  

Kinh Tiền Tụng 

Lạy Cha chí thánh là Chúa Tể càn khôn, 
nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, 
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, 
thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứa độ cho chúng 
con. 

Người là Lời của Cha, 
chính nhờ Người mà Cha đã sáng tạo thế giới 
và điều khiển muôn vật trong trật tự hài hòa. 
Người là Ngôi Lời nhập thể 
Cha đã ban cho chúng con làm Đấng Trung Gian. 
Người đã nói cho chúng con những lời của Cha, 
và đã kêu gọi chúng con đi theo Người. 
Người là đường đưa dẫn chúng con đến cùng Cha, 
là sự thật đem lại cho chúng con ơn giải thoát, 
là sự sống làm cho chúng con được vui mừng. 

Những con người Cha đã tạo dựng để làm vinh danh 
Cha, 
Cha đã lấy Máu Con Cha đổ ra trên thập giá
mà cứu chuộc họ, 
và dùng ấn tín Thánh Thần mà ghi dấu. 
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Giờ đây, Cha lại quy tụ thành một gia đình duy nhất 

nhờ Con yêu quý của Cha. 
Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, 
cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, 
chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển 
và đồng thanh chúc tụng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh! 
Chủ tế dang tay đọc: 

Lạy Cha, Cha thật là Đấng Thánh và phải được tôn 
vinh. 
Cha là Thiên Chúa yêu thương mọi người 
và hằng đi trên đường đời với chúng con. 

Con Cha thật là Đấng được chúc tụng; 
khi chúng con được Tình Yêu Người quy tụ, 
thì Người hiện diện giữa chúng con 
và giải nghĩa Sách Thánh cùng bẻ Bánh cho chúng con, 
như xưa Người đã làm cho các môn đệ. 

Đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con xin Cha dùng ơn Thánh Thần Chúa
thánh hóa những của lễ này, 

Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó 
đọc :

để trở nên cho chúng con,

Mình và  Máu Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. 

Chắp tay. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 
ràng và lớn tiếng. 
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Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, 
Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp: 

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

Hơi cúi mình.  

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, đặt 
trên đĩa thánh, cúi mình thờ lạy. 

Rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 
Chủ tế cầm chén thánh nâng lên một chút và đọc tiếp:  

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ
mà nói:

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ 
UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU 
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN 
THẦY. 
Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, đặt trên khăn thánh, cúi

mình thờ lạy. Rồi chủ tế nói: 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 
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Giáo dân tung hô: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và
tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Chủ tế dang tay đọc:  

Vì vậy, lạy Cha chí thánh,
chúng con tưởng nhớ Đức Kitô, 
là Con Cha và là Đấng cứu độ chúng con, 
Cha đã dẫn Người qua khổ hình 
và cái chết trên thập giá 
đến vinh quang phục sinh, 
và đặt Người ngự bên hữu Cha. 

Chúng con loan truyền công trình yêu thương này của 
Cha 
cho đến khi Người lại đến 
và chúng con dâng lên Cha 
bánh ban sự sống, và chén ban phúc lành. 

Nguyện xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha 
chúng con đang dâng tiến 
khi cử hành hy lễ Vượt qua của Đức Kitô, 
mà Người đã trối lại cho chúng con. 
Và giờ đây khi chúng con thông phần Mình và Máu Con 
Cha, 
xin cho chúng con bây giờ và mãi mãi 
được kể vào số các chi thể của Người, 
nhờ sức mạnh Thánh Thần Tình Yêu của Cha. 

Lạy Cha toàn năng, 
khi chúng con thông phần mầu nhiệm này, 
xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con được sống, 
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xin cho chúng con nên đồng hình đồng dạng với Con Cha,  
và cho chúng con được vững mạnh trong mối dây thông 
hiệp với Đức Thánh Cha T., 
Đức cha T., giám mục giáo phận chúng con, 
với các giám mục, linh mục, phó tế, 
cùng toàn thể dân riêng của Cha. 

Xin cho mọi tín hữu trong Hội Thánh,   
khi tìm hiểu những dấu chỉ thời đại  
dưới ánh sáng đức tin, 
được khăng khít cùng nhau xả thân phục vụ Tin Mừng. 

Xin cho chúng con biết quan tâm đến nhu cầu của mọi
người, để khi cùng chia sẻ buồn sầu và lo âu, 
vui mừng và hy vọng, 
chúng con trung thành đem cho họ Tin Mừng cứu độ 
và cùng với họ tiến bước trên đường về Nước Cha. 

Xin Cha nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con (là T.) 
đã qua đời trong bình an của Đức Kitô, 
và tất cả mọi người quá cố 
mà chỉ một mình Cha biết họ đã tin tưởng vào Cha. 
Xin cho họ hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. 

Xin Cha cũng ban cho cả chúng con, 
khi mãn cuộc lữ hành trần thế, 
được đến nơi cư ngụ vĩnh cửu; 
ở đó chúng con sẽ sống mãi bên Cha, 
và cùng hiệp thông với Đức Trình Nữ Maria,
thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ,
các thánh Tông Đồ, 
thánh Inhaxiô, các thánh Tử Đạo Việt Nam 
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và toàn thể các thánh,  
chúng con sẽ ca ngợi và tôn vinh Cha.  

Chắp tay 

nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Cha. 
Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi
danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

NGHI THỨC KẾT LỄ

Chúa ở cùng anh chị em. 

Đáp: Và ở cùng cha. 

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con  và Thánh
Thần ban phúc lành cho anh chị em. 

Đáp: Amen. 

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

Đáp: Tạ ơn Chúa.
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PHỤNG VỤ CÁC THÁNH
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Ngày 3 tháng Giêng 

DANH THÁNH CHÚA GIÊSU

Tước Hiệu Dòng Tên

Lễ Trọng

Ca nhập lễ Pl 2,10-11 

Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh
Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
Ðức Giêsu Kitô là Chúa.

Đọc kinh Vinh Danh

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha từ ái, chúng con nguyện xin Cha đoái thương
nhìn đến Hội Dòng nhỏ bé được mang Danh Thánh cực
trọng Chúa Giêsu, Con Cha, và xin ban cho chúng con khi
đang hưởng phúc lộc đời này, cũng hoan hỉ niềm hạnh phúc
vĩnh cửu nơi quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu
Kitô, Con Cha, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha trong
sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn
đời.

Bài đọc I Hc 51,8-12

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.

8 Lạy Đức Chúa, con nhớ lại lòng lân tuất của Ngài, 
và tưởng nhớ bao việc Ngài làm từ muôn thuở: 
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Ngài đã giải thoát những ai cậy trông Ngài, 
và cứu họ khỏi tay thù địch. 

9 Từ cõi đất, tôi dâng lời cầu khẩn, 
xin Chúa cứu tôi thoát khỏi tử thần. 

10 Tôi kêu cầu Đức Chúa là Cha của Chúa tôi: 
“Xin đừng bỏ rơi con trong những ngày khốn quẫn, 
khi bè lũ kiêu căng hoành hành mà chẳng có người 
nào trợ giúp. 
Con sẽ không ngừng ca ngợi Thánh Danh 
và hát lên bài ca cảm tạ.” 

11 Ngài đã đoái nghe lời con cầu khẩn, 
vì đã cứu con khỏi diệt vong, 
và giải thoát con khỏi thời tai hoạ. 

12 Bởi thế, con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài, 
và xin chúc tụng danh Đức Chúa.

Đó là lời Chúa. 

Đáp ca Tv 8,4-5. 6-7. 8-9; Đ/. (2ab)

Đáp: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, 
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa 
cầu!

Xướng: 

4 Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,

5 thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

6 Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là 
mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
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7 cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

8 Nào chiên bò đủ loại, 
nào thú vật ngoài đồng,

9 nào chim trời cá biển, 
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Bài đọc II  Pl 2,1-11 

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu
Philíphê.

1 Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô
đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích
lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí,
nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì
xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là
hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một
tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.3 Đừng làm chi vì
ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường
mà coi người khác hơn mình.4 Mỗi người đừng tìm lợi ích
cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.5

Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như
chính Đức Ki-tô Giê-su.

6 Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
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8 Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.

Đó là Lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng  Mt 1,21b

Halleluia. Halleluia. Ông phải đặt tên cho con trẻ là
Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của
họ. Halleluia.  

Tin Mừng Lc 2,21-24 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải
làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là
tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ
thai trong lòng mẹ. 

22  Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật
Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-
lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa
rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh,
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dành cho Chúa”, 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa
truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

Đó là Lời Chúa. 

Đọc kinh Tin Kính

Lời nguyện tiến lễ (SLRM)

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những của lễ do
Chúa rộng ban. Như Chúa đã cho Đức Kitô, Đấng vâng lời
cho đến chết, một danh hiệu mang lại ơn cứu độ, thì xin
Chúa cũng bảo vệ chúng con nhờ uy lực danh thánh ấy.
Chúng con cầu xin …

Kinh Tiền Tụng

Ca hiệp lễ Cl 3,17

Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân
danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa
Cha.

Lời nguyện hiệp lễ (SLRM)

Lạy Chúa, khi mừng kính danh thánh Đức Kitô, chúng
con đã dâng lên Chúa uy linh của lễ chúng con vừa lãnh
nhận. Chúng con nài xin Chúa cho của lễ này tuôn đổ trên
chúng con dồi dào ân sủng Chúa, để chúng con được vui
mừng vì tên chúng con cũng được khắc ghi trên trời. Chúng
con cầu xin…  

Phép lành trọng thể.



35
Ngày 19 tháng Giêng

Thánh GIOAN OGILVIE; STÊPHANÔ
PONGRACZ, MELCHIOR GRODZIECKI, và

MÁCCÔ KRIZEVCI; 

Chân phước INHAXIÔ AZEVEDO 
và các bạn: GIACÔBÊ SALÈS & WILLIAM

SAULTEMOUCHE, Tử Đạo

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo)

Lời nguyện nhập lễ

Ngày 4 tháng Hai 

Thánh GIOAN BRITO, Linh Mục; 
Chân Phước RUDOLPH ACQUAVIVA 

và các bạn, Tử Đạo

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo hoặc Truyền Giáo)

Lời nguyện nhập lễ

Ngày 6 tháng Hai

Các thánh PHAOLÔ MIKI, GIOAN SOAN,
GIACÔBÊ KISAI, Tu Sĩ, 

và Các Bạn: Tử Đạo

Lễ nhớ 

(Sách Lễ Rôma ngày 6 tháng 2)
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Ca nhập lễ Gl 6,14

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế
gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với
thế gian.

Lời nguyện nhập lễ

Lời nguyện tiến lễ

Ca hiệp lễ Gl 2,19b-20

Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá.
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô
sống trong tôi.  Hiện nay tôi  sống kiếp phàm nhân trong
niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến
mạng vì tôi.

Lời nguyện hiệp lễ

Ngày 15 tháng Hai

Thánh CLAUDE LA COLOMBIÈRE, Linh Mục

Lễ nhớ 

Thánh Clauđiô La Colombière được chính Chúa Giêsu
giới thiệu là 'tôi trung và bạn thân’ của Chúa. 

Thông minh và nhạy cảm, nhưng nhút nhát và dè dặt,
ngài phải chịu nhiều đau khổ trước khi được Chúa Giêsu
trao sứ mạng phổ biến lòng tôn sùng Thánh Tâm. Sinh năm
1641  tại  một  làng  quê  miền  Nam nước  Pháp,  ngài  vào
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Dòng Tên năm 17 tuổi và thụ phong linh mục năm 28 tuổi.
Sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện, ngài phụ trách
cộng đoàn gồm 5 anh em, coi sóc 50 học sinh nhỏ ở Paray
de Monial. Tại đây, ngài gặp thánh nữ Margarita Maria, nữ
tu dòng Thăm Viếng, người được Chúa Giêsu mặc khải về
Trái Tim Chúa bị những vô tâm và phản bội của con người
đâm thâu. Mặc dầu nhiều người nghi ngờ và chê cười, ngài
xác nhận thánh nữ được Chúa Giêsu dùng để truyền bá sứ
điệp tình yêu nhân hậu của Thánh Tâm. Hai ngài cùng tận
hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, rồi âm thầm tổ chức và
cổ võ lòng tôn sùng Thánh Tâm. Bằng giảng thuyết, linh
hướng và thư từ, ngài thường khéo léo và nhẹ nhàng giúp
đỡ các tín hữu nhận ra tình yêu vô hạn của Chúa Giêsu, để
mời gọi họ đáp lại bằng việc hy sinh đền tạ. Vì nhiệt thành
với sứ mạng, ngài phải chịu nhiều đau khổ thể xác cũng
như tâm hồn. Vào những năm cuối đời, ngài mòn mỏi trong
cô đơn và bệnh tật, nhưng coi đây là dịp tốt để kết hiệp với
Thánh Tâm Chúa Giêsu tan nát  vì  con người vô tâm và
phản bội.  Ngài  luôn giữ được ‘trái  tim không cay đắng,
không chua chát, nhưng đầy trìu mến với những người thù
địch, và không một bất công nào, không một ngược đãi nào
có thể làm dấy lên một chút hận thù’.

Ngài qua đời tại Paray de Monial ngày 15.2.1682, và
được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II  tuyên thánh năm
1992

Ca nhập lễ  x. Cv 13,22

Ta đã tìm được một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành
mọi ý muốn của Ta. 
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Lời nguyện nhập lễ

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã nói  với
thánh Clauđiô La Colombière là tôi tớ trung tín của Cha
trong cõi thinh lặng của tâm hồn, để ngài trở nên chứng
nhân cho tình yêu hải hà của Cha. Xin Cha ban ân sủng, để
tiếp tục soi sáng và an ủi Hội Thánh. Chúng con cầu xin...

Bài đọc I Ep 3,8-9. 14-19 

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi túi hữu
Êphêsô.

Thưa anh em,  8 tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân
thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là
loan báo cho các dân ngoại  Tin Mừng về sự phong phú
khôn lường của  Đức Ki-tô,9 và  soi  sáng cho mọi  người
được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu
nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là
Đấng tạo thành vạn vật,10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi
quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình
vạn trạng của Thiên Chúa.11 Thiên Chúa đã hành động như
thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực
hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.12 Trong Đức Ki-
tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin
tưởng đến gần Thiên Chúa.13 Bởi vậy, tôi xin anh em đừng
nản chí khi thấy tôi phải gian truân vì anh em: những gian
truân ấy là vinh quang của anh em.

14 Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha,15 là
nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất.16 Tôi nguyện xin
Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh
hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí
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của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững
vàng.17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự
trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây
dựng vững chắc trên đức ái,18 để cùng toàn thể dân thánh,
anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu,19

và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt
quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự
viên mãn của Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa. 

Đáp ca Tv 103,1bc-2. 3-4. 8-9. 17-18a; Đ/. (8a)

Đáp: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.  

Xướng: 

1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi; 
toàn thân tôi, hãy chúc tụng thánh danh. 

2 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, 
chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, 
thương chữa lành các bệnh tật ngươi. 

4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, 
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, 
Người chậm giận và giàu tình thương, 

9 chẳng trách cứ luôn luôn, 
không oán hờn mãi mãi. 

17 Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, 
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. 
Người xử công minh cả với đời con cháu, 
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18 cả những ai giữ giao ước của Người.  

Tung hô Tin Mừng  Ga 15,9

Halleluia. Halleluia. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế 
nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại
trong tình thương của Thầy. Halleluia. 

Tin Mừng Mt 11,25-30 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói: 25 “Lạy Cha là Chúa
Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không
cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng
lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì
đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai
biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ
Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc
khải cho.

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em
hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ
ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Đó là Lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Cha, Cha mặc khải các mầu nhiệm cho những kẻ
bé mọn, xin cho chúng con khiêm tốn dâng của lễ trên bàn
thờ Cha đây được thêm lòng tin kính Cha. Chúng con cầu
xin... 
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Kinh Tiền Tụng

Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, chúng con tạ ơn Cha mọi
nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ
cho chúng con. 

Nơi  các  anh  em của  chúng  con  đã  được  nhận  vào
trong vinh quang của Cha, Cha cho chúng con những mẫu
gương tông đồ nhiệt thành, những bạn đường trung tín cùng
cầu nguyện và ca ngợi Cha với chúng con. Nhờ các ngài trợ
lực, Dòng chúng con có thể chiếu giãi vinh quang Cha hơn
nữa ở khắp nơi trên mặt đất, và thi hành hiệu quả hơn nữa
sứ mạng được ủy thác. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên
thần và các thánh, chúng con đồng thanh chúc tụng rằng:
Thánh, Thánh…

Ca hiệp lễ Is 12,2a-3b 

Này Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, tôi sẽ trông cậy
Người và chẳng còn sợ hãi. Anh em hãy hoan hỉ múc nước
nơi nguồn suối Đấng Cứu Độ.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha, xin cho chúng con noi gương thánh Clauđiô
La Colombière mà bày tỏ tình thương phong phú vô biên
của Cha, để chúng con được lớn lên như con cái Cha trong
tự do, vì Đức Kitô đã giải phóng chúng con. Người hằng
sống và hiển trị muôn đời.

Ngày 19 tháng Ba

THÁNH GIUSE 
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BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Thánh Bổn Mạng Dòng Tên 

Lễ Trọng 

(Sách Lễ Rôma ngày 19 tháng 3)

Ngày 22 tháng Tư

ĐỨC TRINH NỮ MARIA 
MẸ DÒNG TÊN 

Lễ kính 

Mang tên Chúa Giêsu, Dòng Tên ngay từ đầu và mãi
mãi vẫn đặc biệt yêu mến Mẹ Maria. Thánh I-nhã thường
gọi Mẹ bằng một tước hiệu trìu mến là ‘Mẹ diễm phúc của
Chúa'. Là người bạn đường tuyệt hảo của Chúa Giêsu, Mẹ
cũng là gương mẫu cho từng Giêsu hữu  và cho toàn thể
Dòng. Ngày lễ Mẹ Lên Trời năm 1534, tại  một bàn thờ
dâng kính Mẹ trong nhà thờ Montmartre ở Paris, thánh I-
nhã cùng với nhóm anh em đầu tiên của Dòng đã tuyên
khấn lần đầu.  Sau khi Dòng được chính thức nhìn nhận
trong Hội Thánh ngày 27.9.1540, nhóm anh em đầu tiên đã
tụ họp tại nhà thờ thánh Phaolô Ngoại Thành Rôma, trước
một bức ảnh Mẹ rất cổ kính, và đã long trọng tuyên khấn
lần cuối. Hôm ấy là ngày 22.4.1541. Có thể coi ngày ấy
gần như ngày khai sinh Dòng. Và ngày 22 tháng 4 hằng
năm đã được chọn làm ngày toàn thể Dòng bày tỏ lòng yêu
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mến đối với Mẹ diễm phúc của Chúa dưới tước hiệu là Mẹ
Dòng Tên. 

Mẹ hiện diện sâu đậm trong đời một Giêsu hữu, đặc
biệt trong những thời điểm quan trọng nhất. Với Linh Thao,
Mẹ giúp người  Giêsu  hữu sám hối,  đón nhận Ngôi  Lời
Nhập  Thể,  thân  thiết  với  Chúa  Giêsu  trong  những  năm
tháng ẩn dật,  hiện diện tới  Chúa tại tiệc cưới Cana,  cầu
nguyện cho người Giêsu hữu được nhận vào phục vụ dưới
cờ thập giá, cũng như được nhận vào mẫu người thứ ba và
bậc khiêm nhường thứ ba, đứng kề Thánh Giá Chúa trên
Đồi  Sọ,  và là  người  đầu tiên đón nhận Tin Mừng Phục
Sinh. Mẹ có mặt khi người Giêsu hữu tuyên khấn lần đầu
cũng như lần cuối. Các thánh trong Dòng thường đặc biệt
sùng kính Mẹ. Dòng đã khai sinh và nuôi dưỡng một đoàn
thể mang tên Mẹ là Hiệp Hội Thánh Mẫu, thường được coi
là dòng ba của Dòng Tên. 

Nhiều lần Dòng đã được dâng hiến cho Mẹ. Chính vì
Mẹ là mẹ Chúa Giêsu, nên cũng là Mẹ của Đoàn Giêsu và
của mỗi Giêsu hữu.

Ca nhập lễ Ga 19,26-27

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến 
đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa 
Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là
mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà 
mình. 

Đọc kinh Vinh Danh

Lời nguyện nhập lễ
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Bài đọc I  Kh 21,1-5a

Bài trích sách Khải Huyền của thánh Gioan tông
đồ.

1 Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất
cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.2 Và tôi thấy
Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời,  từ nơi Thiên
Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón
tân lang.3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là
nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại,  Người sẽ cư ngụ
cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là
Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt
họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu
than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”

5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi
sự.”

Đó là lời Chúa. 

 Đáp ca  Gđt 13,18bcde. 19; Đ/.(15,9d)

Đáp: Bà làm cho giống nòi chúng ta được vinh dự
lớn lao.

Xướng: 

18 Này trang nữ kiệt, 
bà được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc
hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa,
Đấng dựng nên trời đất.
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19 Vì cho đến muôn đời muôn thuở,
những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa
sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi Người.

Tung hô Tin Mừng Lc 1,38 

Halleluia. Halleluia. Tôi là nữ tì của Chúa, xin Chúa
làm cho tôi như lời sứ thần nói. Halleluia. 

Tin Mừng Ga 19,25-27 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, 25 đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu
Người,  chị  của  thân mẫu,  bà  Ma-ri-a  vợ ông Cơ-lô-pát,
cùng với  bà  Ma-ri-a  Mác-đa-la.26 Khi  thấy thân mẫu  và
môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói
với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”27 Rồi
Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó,
người môn đệ rước bà về nhà mình.

Đó là Lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ 

Kinh Tiền Tụng

Ca hiệp lễ x. Lc 11,27b.28b 

Phúc thay người  mẹ đã cưu mang và  cho Thầy bú
mớm! Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ
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Ngày 27 tháng Tư 

Thánh PHÊRÔ CANISIÔ: 
Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

(Sách Lễ Rôma, ngày 21 tháng 12)

Thánh Phêrô Kanis sinh năm 1521 tại Nijmegen, nước
Hà Lan, trong một gia đình danh giá. Lớn lên, ngài được
gia đình gởi đi học tại Kohl, nước Đức. Nghe nói về chân
phước Phêrô Favre là một linh mục thánh thiện, ngài tìm
đến gặp, rồi tập Linh Thao và vào Dòng Tên năm 22 tuổi.
Ngay sau đó, ngài được coi là một thủ lãnh của giới Công
Giáo tại thành phố Kohl, đương đầu với những người muốn
lập một Hội Thánh ly khai. Ngài thụ phong linh mục năm
25 tuổi, và năm sau tham dự Công Đồng Trentô với tư cách
là nhà thần học của Hồng Y Tổng Giám Mục Augsburg,
miền Nam nước Đức. Năm 1548, ngài được thánh I-nhã gọi
về Rôma để hoàn tất chương trình huấn luyện. Năm 1549,
ngài được gởi đến đại học Ingolstadt, miền Nam nước Đức.
Từ đây, ngài đã đi qua hầu như cả miền Nam nước Đức,
miền Bắc Thụy Sĩ toàn nước Áo, nước Séc và nước Ba
Lan, để củng cố đức tin Công Giáo bị lay động vì không
được nuôi dưỡng mà lại bị tấn công do các luồng tư tưởng
ly  khai.  Ngài  đã  soạn  bộ  Giáo  Lý  thời  danh  trong  Hội
Thánh,  có  ảnh  hưởng  khắp  nơi  cho  đến  Công  đồng
Vaticanô II. Để đào tạo hàng lãnh đạo Công Giáo về đạo
cũng như về đời, ngài thiết lập 20 học viện khắp nơi, làm
môi trường huấn luyện về giáo lý và đức hạnh Công Giáo.
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Nhờ vậy, nhiều vùng đã đứng vững trong đức tin, và phong
trào canh tân lớn mạnh trong Hội Thánh. Ngài qua đời tại
Fribourg, nước Thụy Sĩ, ngày 21.12.1597. Ngài được Đức
Thánh Cha Piô XI tuyên thánh và ban danh hiệu thánh sư
năm 1925. Cùng với thành Bôniphaxiô, ngài được gọi là
‘Tông đồ nước Đức’

Ca nhập lễ Gr 3,15

Chúa nói: Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng 
Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi.  

Lời nguyện nhập lễ

Lời nguyện tiến lễ

Ca hiệp lễ 2 Cr 12,15a

Phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí 
cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn anh em.

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 4 tháng Năm 

Thánh GIUSE MARIA RUBIO, Linh Mục 

(Lễ Chung các thánh Mục Tử)

Chân phước Giuse Maria Rubio y Peralta  sinh năm
1864 tại làng Dalias, tỉnh Almeria, miền nam Tây Ban Nha.
Năm 11 tuổi, ngài lên tỉnh học, và năm sau gia nhập chủng
viện. Từ năm 14 tuổi đến năm 22 tuổi, ngài học triết lý,
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thần học và giáo luật tại Granada. Năm 23 tuổi ngài thụ
phong linh mục và hoạt động mục vụ tại thành phố Madrid.
Năm 26 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện,
rồi chưởng khế giáo phận tại thủ đô Madrid. Đã từ lâu, ngài
cảm thấy được Chúa gọi vào Dòng Tên, nhưng vì mang ơn
một  linh  mục  lớn  tuổi,  ngài  chưa  thực  hiện  được  ước
nguyện.  Mãi  đến năm 42 tuổi,  ngài  mới  vào tập viện ở
Granada, miền Nam Tây Ban Nha. Sau mấy năm tập luyện
và học bổ túc, ngài trở tại sống và làm việc tại Madrid từ
năm 1911 đến khi ngài qua đời ngày 2.5.1929. Có thể tóm
gọn hoạt động tông đồ của ngài vào ba công việc chính yếu
là  giải  tội,  giảng  thuyết  và  giúp  đỡ  người  nghèo  khổ.
Những người có tội đến với ngài không chỉ để xin được
giải tội, mà còn để được hướng dẫn, vì họ cảm thấy gặp
được nơi ngài lòng tốt của vị Mục Tử Nhân Lành. Những
người nghe ngài giảng không được nghe những lời lẽ hùng
hồn hay văn hoa, nhưng sự đơn sơ và lòng thành thật của
ngài đánh động tâm hồn họ. Những người bị bỏ rơi, bị hất
hủi, bị quên lãng ở vùng ngoại ô thủ đô coi ngài như một
người bạn thân thiết và quảng đại. Ngài được gọi là Tông
đồ thành phố Madrid. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II tuyên phong chân phước năm 1985.

Lời nguyện nhập lễ

Ngày 16 tháng Năm 

Thánh ANRÊ BOBOLA, Linh Mục, Tử Đạo 

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo)

Lời nguyện nhập lễ 
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Ngày 24 tháng Năm

ĐỨC MẸ TRÊN ĐƯỜNG

Ca nhập lễ Tv 25,4-5b

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối
đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường
chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên
Chúa cứu độ con.

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I

Trong mùa Phục Sinh: Dt 10,19-25

Bài trích thư gửi tín hữu Do-Thái.

19 Thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng
ta được mạnh dạn bước vào cung thánh.20 Người đã mở cho
chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn,
tức là chính thân xác của Người.21 Chúng ta lại có một vị tư
tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa.22 Vì thế, chúng ta
hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và
một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi
vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa
bằng nước tinh tuyền.23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng
niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã
hứa là Đấng trung tín.24 Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm
sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và
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làm những việc tốt.25 Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp,
như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau,
nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần.

Đó là lời Chúa.

Ngoài mùa Phục Sinh: Cn 4,10-18

Bài trích sách Châm Ngôn.

10 Này con, hãy lắng nghe và đón nhận lời thầy dạy bảo,
để năm tháng đời con được thêm nhiều.

11 Thầy dạy cho con biết lối khôn ngoan,
dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính.

12 Khi con đi, bước chân sẽ thênh thang,
con có chạy cũng không hề vấp ngã.

13 Hãy bám chắc vào lời nghiêm huấn,
con chớ có lìa xa, nhưng gắng mà tuân giữ,
vì đó là sự sống của con.

14 Nẻo ác nhân, con chớ đi vào,
đường kẻ xấu, con đừng bước tới.

15 Hãy tránh xa, đừng ngang qua lối ấy,
quay lưng lại, tìm lối khác mà đi.

16 Vì khi chưa làm được điều dữ, ác nhân không tài nào 
chợp mắt,
khi chưa làm cho ai vấp ngã, chúng không thể ngủ 
yên.

17 Vì gian ác là bánh chúng ăn
và bạo hành là rượu chúng uống.

18 Đường người công chính tựa ánh bình minh,
rực rỡ thêm cho đến hồi chính ngọ.

Đó là Lời chúa
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Đáp ca Tv 119,1-2. 12&14. 36-37. 41-42; Đ/. (1)

Đáp: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Xướng:

1 Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

2 Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

12 Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể.

36 Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
không ngả theo lợi lộc tiền tài.

37 Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.

41 Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương 
Chúa,
và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.

42 Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
vì con tin cậy ở lời Ngài.

Tung hô Tin Mừng x. Cl 3,16

Halleluia. Halleluia. Lạy Thiên Chúa, xin cho lời Ngài
ngự giữa chúng con thật dồi dào phong phú. Để chúng con
cảm tạ và tán dương Ngài. Halleluia.

Tin Mừng Lc 2,15b-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
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15b  Khi ấy, những người chăn chiên bảo nhau: “Nào
chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa
đã tỏ cho ta biết.” 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp
bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong
máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ
về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện,
ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi
kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng (SLRM) 

Ca hiệp lễ Ga 14,6

Đức Giê-su nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật
và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua
Thầy.

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 8 tháng Sáu 

Thánh GIACÔBÊ BERTHIEU 
Linh Mục, Tử Đạo 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ
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Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Kn 3,1-9

Bài trích sách Khôn Ngoan.

1 Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa
và chẳng cực hình nào động tới được nữa.

2 Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi ;
khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.

3 Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu 
diệt,
nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.

4 Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh 
bất tử.

5 Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.
Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ
và thấy họ xứng đáng với Người.

6 Người đã tinh luyện họ
như người ta luyện vàng trong lò lửa,
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

7 Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,
họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.

8 Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.
Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.
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9 Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 126,1bc-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Đ/. (5)

Đáp: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Xướng:

1 Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.

2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

  Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay! “

3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

4 Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

6 Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Tung hô Tin Mừng (Te Deum)

Halleluia. Halleluia. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng
Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa. Đoàn tử đạo hùng binh
ca ngợi Chúa. Halleluia. 
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Tin Mừng Ga 15,18-21

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 18 “Nếu
thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy
trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã
yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về
thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian,
nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với
anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ
Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời
Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất
cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh
Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 9 tháng Sáu

Thánh GIUSE ANCHIETA, Linh Mục

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo hoặc Truyền Giáo)
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Ngày 21 tháng Sáu

Thánh ALOYSIUS GONZAGA, Tu Sĩ 

Lễ nhớ

(Sách Lễ Rôma, ngày 21 tháng 6)

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Rm 12,1-2. 9-18

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Rôma.

1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi
khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ
sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách
thức xứng hợp để  anh  em thờ phượng Người.2 Anh em
đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người
anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu
là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì
hoàn hảo.

9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy
gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;10 thương mến
nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;11
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nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục
vụ Chúa.12 Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn
lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.13 Hãy chia sẻ
với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn,
và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

14 Hãy chúc lành cho những người  bắt  bớ anh em,
chúc lành chứ đừng nguyền rủa:15 vui với người vui, khóc
với người khóc.16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự
cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em
đừng cho mình là khôn ngoan,17 đừng lấy ác báo ác, hãy
chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt.18 Hãy làm tất
cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với
mọi người.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 131,1bcde. 2. 3

Đáp: Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Xướng:

1 Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.

2 Hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.
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3 Cậy vào chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 8,9

Halleluia. Halleluia. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang
phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy
cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.
Halleluia. 

Tin Mừng Mc 10,24b-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với môn đệ rằng: 24b  “Các con
ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc
đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên
Chúa.”26 Các  ông lại  càng sửng sốt  hơn nữa và nói  với
nhau: “Thế thì ai có thể được cứu? “27 Đức Giê-su nhìn
thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể
được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối
với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần
chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “29 Đức
Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà
cửa,  anh em, chị  em, mẹ cha,  con cái hay ruộng đất,  vì
Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại
không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay
ruộng đất,  gấp trăm, cùng với sự ngược đãi,  và sự sống
vĩnh cửu ở đời sau.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
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Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 2 tháng Bảy

Các Thánh BERNARĐINÔ REALINO, 
GIOAN PHANXICÔ REGIS, 

và PHANXICÔ GIÊRÔNIMÔ; 
Chân Phước GIULIANÔ MAUNOIR 
và ANTÔN BALDINUCCI, Linh Mục

(Lễ Chung các thánh Mục Tử hoặc Truyền Giáo)

Ngày 9 tháng Bảy

Các Thánh LÊÔ MANGIN, Linh Mục, 
MARIA ZHU WU, và Các Bạn, Tử Đạo

(Các Giêsu Hữu Tử Đạo ở Trung Hoa)

Lễ nhớ

(Sách Lễ Rôma, ngày 9 tháng 7)

Ngày 31 tháng Bảy
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Thánh INHAXIÔ LOYOLA: 

Linh Mục và Đấng Sáng Lập Dòng Tên 

Lễ Trọng

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Gr 20,7-9

Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia.

7 Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để
cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.
Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo
báng con.

8 Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên:
“Bạo tàn! Phá huỷ!” Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ
nhục và chế giễu suốt ngày.

9 Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người,
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.” Nhưng lời Ngài
cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương
cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén
được!

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 34,2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11; Đ/. (9a)
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Đáp: Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

Xướng:

2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.

5 Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.

9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

10 Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.

11 Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

Bài đọc II 1 Cr 10,31-11,1

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ
gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến,  31 dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ
việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.32
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Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người
Do-thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên
Chúa;33 cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng
làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi,
nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ.

Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-
tô.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng Mt 5,3

Halleluia. Halleluia. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo
khó, vì Nước Trời là của họ. Halleluia.

Tin Mừng Lc 14,25-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy,  25 có rất đông người cùng đi đường với Đức
Giê-su. Người quay lại bảo họ:

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con,
anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể
làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi
theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp,
mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem
mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi
mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ
lên tiếng chê cười mà bảo:30 “Anh ta đã khởi công xây, mà
chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao
chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống
bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu
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với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32

Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua
đã phải  sai  sứ  đi  cầu  hoà.33 Cũng vậy,  ai  trong anh em
không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn
đệ tôi được.

Đó là lời Chúa.

Với thánh lễ ngoại lịch có thể dùng một trong hai bộ bài
đọc sau:

Bộ I:

Bài đọc I 1 Tm 1,12-17

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ
gửi tín hữu Timôthê.

Anh em thân mến, 12 tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa
chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín
nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.13 Trước kia, tôi là kẻ
nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được
Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức,
trong lúc chưa có lòng tin.14 Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng
ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức
mến của một kẻ được kết hợp với Người.15 Đây là lời đáng
tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Ki-tô Giê-su đã
đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là
tôi.16 Sở dĩ  tôi  được thương xót,  là  vì  Đức Giê-su Ki-tô
muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ
đầu tiên, mà đặt  tôi  làm gương cho những ai  sẽ tin vào
Người,  để được sống muôn đời.17 Kính dâng Vua muôn
thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng
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Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-
men.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 128,1-2. 3. 4-5; Đ/. (1a)

Đáp: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa.

Xướng:

1 Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.

2 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

3 Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

4 Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ 
Người.

5 Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn 
phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,

Tung hô Tin Mừng Lt. #104

Halleluia. Halleluia. Xin Chúa cho chúng ta hiểu biết
thâm sâu về Đức Giêsu, Đấng đã làm người vì chúng ta, để
chúng ta yêu mến Ngài hơn và theo Ngài hơn. Halleluia.

Tin Mừng Lc 9,57-62

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
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Khi ấy,  57 đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa

Người  rằng:  “Thưa  Thầy,  Thầy  đi  đâu,  tôi  cũng  xin  đi
theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo
tôi! “ Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn
cất  cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết
chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều
Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói:  “Thưa Thầy, tôi  xin
theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước
đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái
lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Đó là lời Chúa.

Bộ II:

Bài đọc I Đnl 30,10-14

Khi ấy, ông Môsê nói với dân Ítraen rằng: 10 “Anh em
nghe tiếng Đức  Chúa,  Thiên  Chúa của  anh em,  mà  giữ
những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật
này, miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của
anh em, hết lòng hết dạ.

11 Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay
đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em.12

Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói: “Ai
sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi
nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?13 Mệnh lệnh đó cũng
không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói: “Ai sẽ sang
bên kia  biển lấy về cho chúng tôi  và nói  cho chúng tôi
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nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?14 Thật vậy, lời đó ở
rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để
anh em đem ra thực hành.”

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 19,8. 9. 10. 11; Đ/. (Ga 6,68c)

Đáp: Lạy Chúa, Chúa mới có lời đem lại sự sống 
đời đời.

Xướng:

8 Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, 
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc, 
cho người dại nên khôn.

9 Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, 
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, 
cho đôi mắt rạng ngời.

10 Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, 
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, 
hết thảy đều công minh.

11 Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,
ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.

Tung hô Tin Mừng Ga 16,13a; 14,26d

Halleluia.  Halleluia.  Khi nào Thần Khí sự thật  đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, và sẽ làm cho
anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Halleluia.
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Tin Mừng Ga 14,23-29

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:  23 “Ai
yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến
người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24

Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh
em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa
Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh
em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là
Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó
sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi
điều Thầy đã nói với anh em.

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh
em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo
kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28

Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh
em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui
mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao
trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi
sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ
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Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 2 tháng Tám 

Thánh PHÊRÔ FAVRE, Linh Mục

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I 1 Cr 2,1-5

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ
gửi tín hữu Côrintô. 

1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không
dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu
nhiệm của Thiên Chúa.2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã
không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-
tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá.3 Vì
thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và
run rẩy.4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn
khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của
Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa.5 Có vậy, đức tin của
anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm,
nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.
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Đáp ca  Đn 3,52. 53-54. 55ac&56. 57-58. 82-84. 85-
87

Đáp: Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Xướng:

52 Lạy Chúa, chúc tụng Ngài 
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, 
Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển. 

53 Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang. 
54 Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng. 

55 Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà 
thấu nhìn vực thẳm. 

56 Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. 
57 Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa. 
58 Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người.

82 Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế. 
83 Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en. 
84 Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa. 

85 Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người. 
86 Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính. 
87 Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Tung hô Tin Mừng Mc 1,17

Halleluia.  Halleluia.  Đức  Giêsu  nói:  “Các  anh  hãy
theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người
như lưới cá.” Halleluia.

Tin Mừng Mt 10,24-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
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Đức Giêsu nói  với  các  môn đệ:  24 “Trò không hơn

thầy, tớ không hơn chủ.25 Trò được như thầy, tớ được như
chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-
en-dê-bun, huống chi là người nhà.

26 Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì
che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà
người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm
hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ
tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 18 tháng Tám

Thánh ALBERTÔ HURTAĐÔ CRUCHAGA, 
Linh Mục

Lễ nhớ

Ca nhập lễ
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Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Gc  2,14-17

Bài trích thư của thánh Giacôbê tông đồ

14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không
hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể
cứu người ấy được chăng?15 Giả như có người anh em hay
chị  em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng
ngày,16 mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình
an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ
những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?

17 Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là
đức tin chết.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 112,1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

Đáp: Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa.

Xướng:

1 Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

2 Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng 
phúc.

3 Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.
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4 Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

5 Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

6 Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

7 Họ không lo phải nghe tin dữ.

  Họ an tâm và tin cậy Chúa,
8 luôn vững lòng không sợ hãi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

9 Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời,
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Tung hô Tin Mừng Ga 13,34

Halleluia. Halleluia. Chúa nói: “Thầy ban cho anh em
một điều răn mới  là  anh em hãy yêu thương nhau,  như
Thầy đã yêu thương anh em.” Halleluia.

Tin Mừng Mt 25,31-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu nới với các môn đệ rằng:  31 “Khi
Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các
thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển
của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt
Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách
biệt  chiên  với  dê.33 Người  sẽ  cho  chiên  đứng  bên  phải
Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng
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những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc
phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các
ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các
ngươi đã cho ăn;  Ta khát,  các ngươi đã cho uống; Ta là
khách  lạ,  các  ngươi  đã  tiếp  rước;36 Ta  trần  truồng,  các
ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta
ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”37 Bấy giờ những người
công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con
đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao
giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng
mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu
hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? “40 Đức Vua sẽ đáp lại
rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như
thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là
các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 2 tháng Chín
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Chân Phước GIACÔBÊ BONNAUD, 
Linh Mục, và Các Bạn; 

GIUSE IMBERT và GIOAN NICÔLA
CORDIER, Linh Mục; 

TÔMA SITJAR, Linh Mục, và Các Bạn, Tử Đạo

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo)

Ngày 9 tháng Chín

Thánh PHÊRÔ CLAVER, Linh Mục

Lễ nhớ

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Is 58,6-11

Bài trích sách ngôn sứ Isaia.

Đức Chúa phán thế này:

6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này 
sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông 
cùm?
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7 Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt 
nhục?

8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.

9 Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây! “
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở
gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,

10 nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thoả lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.

11 Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no 
lòng;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 112,1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

Đáp: Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa.

Xướng:
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1 Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

2 Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng 
phúc.

3 Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

4 Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

5 Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

6 Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

7 Họ không lo phải nghe tin dữ.

  Họ an tâm và tin cậy Chúa,
8 luôn vững lòng không sợ hãi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

9 Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời,
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Tung hô Tin Mừng Ga 13,34

Halleluia. Halleluia. Chúa nói: “Thầy ban cho anh em
một điều răn mới  là  anh em hãy yêu thương nhau,  như
Thầy đã yêu thương anh em.” Halleluia.

Tin Mừng Ga 15,9-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
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Khi ấy, Đức Giêsu nới với các môn đệ rằng: 9 “Chúa

Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em
như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại
trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn
của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các
điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn
vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình
thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh
tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của
Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không
biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì
tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho
anh em biết.

16 Không  phải  anh  em đã  chọn  Thầy,  nhưng  chính
Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi,
sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả
những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì
Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là
hãy yêu thương nhau.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 



78

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 10 tháng Chín

Chân PHƯỚC PHANXICÔ GÁRATE, Tu Sĩ

(Lễ Chung các thánh Tu Sĩ)

Ngày 17 tháng Chín

Thánh ROBERTÔ BELLARMINÔ, 

Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

(Sách Lễ Rôma, ngày 17 tháng 9)

Ngày 3 tháng Mười

Thánh PHANXICÔ BORGIA, Linh Mục

Lễ nhớ 
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Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Pl 3,8-14

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Philípphê. 

8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với
mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của
tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để
được Đức Ki-tô9 và được kết hợp với Người. Được như
vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính
do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng
tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban,
dựa trên lòng tin.10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô,
nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh,
cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên
đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người,11

với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.12

Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn
thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm
đoạt,  bởi  lẽ  chính  tôi  đã  được  Đức  Ki-tô  Giê-su  chiếm
đoạt.13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được
rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã
qua, để lao mình về phía trước.14 Tôi chạy thẳng tới đích,
để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành
cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.
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Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 118,1b-2. 3-4. 5-6. 7-8. 9

Đáp: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.

Xướng: 

1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2 Ít-ra-en hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

3 Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

4 Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

5 Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

6 Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được?

7 Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

8 Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.

9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời

Tung hô Tin Mừng Gl 6,14

Halleluia. Halleluia. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về
điều  gì,  ngoài  thập giá  Đức Giê-su  Ki-tô.  Nhờ thập  giá



81
Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và
tôi đối với thế gian. Halleluia.

Tin Mừng Mc 10,42-45

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.

Khi ấy, 42 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại và nói: “Anh
em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng
uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà
cai  quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì  không được như
vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục
vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ
mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người
ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm
giá chuộc muôn người.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 12 tháng Mười 
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Thánh GIOAN BEYZYN, Linh Mục

(Lễ Chung các thánh Truyền Giáo hoặc Mục tử)

.

Ngày 19 tháng Mười

Các thánh GIOAN BRÉBEUF, ISAAC
JOGUES, Linh Mục, và Các Bạn, Tử Đạo

(Các thánh tử đạo Bắc Mỹ)

Lễ nhớ

(Sách Lễ Rôma, ngày 19 tháng 10)

Ngày 21 tháng Mười

Chân Phước GIACÔBÊ DE SAN VITORES,
Linh Mục, 

và Thánh PHÊRÔ CALUNGSOD, Tử Đạo 

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo)

Ngày 30 tháng Mười
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Chân Phước ĐAMINH COLLINS, Tu Sĩ, 
và các bạn: Tử Đạo

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo hoặc Tu Sĩ)

Ngày 31 tháng Mười

Thánh ALPHONGSÔ RODRÍGUEZ, Tu Sĩ

Lễ nhớ

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Ep 6,10-13. 18

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Êphêsô 

10 Thưa anh em, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa
và trong uy lực toàn năng của Người.11 Hãy mang toàn bộ
binh giáp vũ khí  của  Thiên  Chúa,  để có  thể  đứng vững
trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến
đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền
lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm
này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.13 Bởi đó,
anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên
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Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó
và đứng vững trong ngày đen tối.

18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời
kinh và mọi tiếng van nài  mà cầu nguyện luôn mãi.  Để
được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin
cho toàn thể dân thánh.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 63,2. 3-4. 5-6; Đ/. (2b)

Đáp: Lạy Thiên Chúa con thờ, 
linh hồn con đã khát khao Ngài.

Xướng:

2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

6 Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Tung hô Tin Mừng Mt 5,8

Halleluia.  Halleluia.  Phúc thay ai  có tâm hồn trong
sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Halleluia.
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Tin Mừng Lc 14,1. 7-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông
thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà
ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 “Khi anh được mời đi
ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào
quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả
anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông
nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà
xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy
vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói:
“Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự
trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ
bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 
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Ngày 3 tháng Mười Một

Chân Phước RUPERTÔ MAYER, Linh Mục

(Lễ Chung các thánh Mục Tử)

Ngày 5 tháng Mười Một

CÁC THÁNH DÒNG TÊN

Lễ kính

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Đnl 30,10-14

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.

Khi ấy, ông Môsê nói với dân Ítraen rằng: 10 “Anh em
nghe tiếng Đức  Chúa,  Thiên  Chúa của  anh em,  mà  giữ
những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật
này, miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của
anh em, hết lòng hết dạ.

11 Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay
đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em.12

Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói: “Ai
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sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi
nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?13 Mệnh lệnh đó cũng
không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói: “Ai sẽ sang
bên kia  biển lấy về cho chúng tôi  và nói  cho chúng tôi
nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?14 Thật vậy, lời đó ở
rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để
anh em đem ra thực hành.”

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 16,1-2a.&5. 7-8. 11, Đ/. (2a)

Đáp: Con thưa cùng Chúa: 
Ngài là Chúa con thờ.

Xướng:

1 Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

2 Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ.
5 Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

7 Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Tung hô Tin Mừng Ga 15,4a. 5b
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Halleluia. Halleluia. Chúa nói: “Hãy ở lại trong Thầy

như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh
nhiều hoa trái. Halleluia.

Tin Mừng Ga 12,23-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:  23 “Đã
đến giờ Con Người được tôn vinh!24 Thật, Thầy bảo thật
anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì
nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được
nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại
được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo
Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai
phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 6 tháng Mười Một

Cầu Cho Các Giêsu Hữu Đã Qua Đời
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(Sách Lễ Rôma - Cầu cho các Tín Hữu đã qua đời)

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Rm 14,7-9. 10b-12

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Rôma. 

7 Thưa  anh  em,  không  ai  trong  chúng  ta  sống  cho
chính  mình,  cũng  như  không  ai  chết  cho  chính  mình.8

Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là
chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc
về Chúa;9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm
Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.10b Tất cả chúng ta sẽ phải
ra trước toà Thiên Chúa,11 vì có lời chép rằng: Đức Chúa
phán: Ta lấy sự sống Ta mà thề: mọi người sẽ quỳ gối lạy
Ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa.12 Như
vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình
trước mặt Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 115&116,5-6. 10-11. 15-16ac

Đáp: Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Xướng:

5 Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
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6 hằng gìn giữ những ai bé mọn,
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

10 Tôi đã tin cả khi mình đã nói: 
“Ôi nhục nhã ê chề!”

11 Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: 
“Mọi người đều giả dối! “

15 Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

16 Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Tung hô Tin Mừng 2 Tm 2,11-12a

Halleluia. Halleluia. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta
sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ
cùng hiển trị với Người. Halleluia.

Tin Mừng Ga 6,37-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: 37 “Tất cả
những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai
đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà
xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý
Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những
kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng
sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha
tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con,
thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong
ngày sau hết.”

Đó là lời Chúa.
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Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 13 tháng Mười Một

Thánh STANISLAÔ KOSTKA, Tu Sĩ

Lễ nhớ

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I 2 Pr 1,2-11

Bài trích thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ. 

2 Anh em thân mến, chúc anh em được đầy tràn ân
sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giê-su,
Chúa chúng ta.

3 Thật vậy, Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà
ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống
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và sống đạo đức,  khi  Người cho chúng ta  biết  Đấng đã
dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng
ta.4 Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban
tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã
hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên
Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây
ra trong trần gian.

5 Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm
sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại
thêm hiểu biết,6 có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại
thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức,7 có đạo đức
lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.8

Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào,
thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và
chẳng làm gì được để biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng
ta.9 Ai không có những đức tính ấy thì là người đui mù,
người cận thị: kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các
tội xưa đã phạm.10 Vì vậy, thưa anh em, anh em đã được
Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi,  thì  hãy cố gắng hết
mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh
em sẽ không bao giờ vấp ngã,11 và nhờ đó, con đường rộng
mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-
su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 122,1-2. 3-4a. 4b-5. 8-9; Đ/. (1)

Đáp: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Xướng:
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1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa! “
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,

2 cửa nội thành, ta đã dừng chân.

3 Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

4 Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây.

  Để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

8 Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.”

9 Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

Tung hô Tin Mừng x. Mt 11,25

Halleluia. Halleluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con
xin ngợi  khen Cha,  vì  Cha đã  mặc khải  Nước Trời  cho
những người bé mọn.

Tin Mừng Lc 2,41-51

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-
sa-lem mừng lễ  Vượt  Qua.42 Khi  Người  được  mười  hai
tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm
trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé
Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44
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Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau
một  ngày  đường,  mới  đi  tìm kiếm giữa  đám bà  con và
người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại
Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền
Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu
hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và
những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng
sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử
với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây
đã phải cực lòng tìm con! “49 Người đáp: “Sao cha mẹ lại
tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của
Cha con sao? “50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa
nói.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 14 tháng Mười Một

Thánh GIUSE PIGNATELLI, Linh Mục
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Lễ nhớ

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I 2 Cr 4,7-15

Bài trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi
tín hữu Côrintô. 

7 Thưa anh em,  chúng tôi  mang sứ vụ tông đồ nơi
mình như chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ
quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không
phải từ chúng tôi.8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không
bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;9 bị ngược
đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị
tiêu diệt.10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương
khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được
biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.11 Thật vậy, tuy sống, chúng
tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của
Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của
chúng tôi.12 Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn
sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.

13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã
tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi
mới nói.14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho
Chúa Giê-su trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi
dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng
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với anh em.15 Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì
anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông
người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để
tôn vinh Người.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 116,10-11. 12-13. 15-16bc. 17-18; Đ/. (18)

Đáp: Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, 
trước toàn thể dân Người.

Xướng:

10 Tôi đã tin cả khi mình đã nói: 
“Ôi nhục nhã ê chề! “

11 Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: 
“Mọi người đều giả dối! “

12 Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho?

13 Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

15 Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

16 Tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

17 Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, 
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

18 Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người.

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 1,3b-4a
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Halleluia.  Halleluia.  Chúa  tụng  Thiên  Chúa  là  Cha

giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng
đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn
gian nan thử thách. Halleluia.

Tin Mừng Mt 10,16-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 16 “Thầy
sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em
phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

17 Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các
hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của
họ.18 Và anh em sẽ bị  điệu ra trước mặt  vua chúa quan
quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được
biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải
nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ
cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính
anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh
em.

21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết;
cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và
làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị
mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy
sẽ được cứu thoát.

23 “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì
hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em
chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.”

Đó là lời Chúa.
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Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 16 tháng Mười Một

Các Thánh ROCÔ GONZALEZ, GIOAN
CASTILLÔ, và ALPHONGSÔ RODRÍGUEZ 

Linh Mục, Tử Đạo

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo)

Ngày 23 tháng Mười Một

Chân Phước MICAE AUGUSTINÔ PRO 
Linh Mục, Tử Đạo

(Lễ Chung các thánh Tử Đạo hoặc Mục Tử)
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Ngày 26 tháng Mười Một

Thánh GIOAN BERCHMANS, Tu Sĩ

Lễ nhớ

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Pl 4,4-9

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Philípphê. 

4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui
của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!5 Sao cho mọi người
thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến.6 Anh
em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em
cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước
mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và bình
an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ
giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-
su.8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý,
những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và
đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng
khen, thì xin anh em hãy để ý.9 Những gì anh em đã học
hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra
thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh
em.
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Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 100,1b-2. 3. 4. 5; Đ/. (2a)

Đáp: Hãy phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

Xướng:

1 Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
2 phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

5 Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Tung hô Tin Mừng Tv 96,2

Halleluia.  Halleluia.  Hát  lên mừng Chúa,  chúc tụng
Thánh Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu
độ. Halleluia.

Tin Mừng Lc 9,57-62

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, 57 đang khi Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa
Người  rằng:  “Thưa  Thầy,  Thầy  đi  đâu,  tôi  cũng  xin  đi
theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
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59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo
tôi! “ Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn
cất  cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết
chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều
Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói:  “Thưa Thầy, tôi  xin
theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước
đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái
lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 29 tháng Mười Một

Chân Phước BERNARĐÔ PHANXICÔ
HOYOS, Linh Mục

(Lễ Chung các thánh Mục Tử hoặc Tu Sĩ)
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Ngày 1 tháng Mười Hai

Các Thánh EDMUND CAMPION, 
và ROBERTÔ SOUTHWELL, Linh Mục, 

và Các Bạn, Tử Đạo

Lễ nhớ

Ca nhập lễ

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Dt 11,32-12,2

Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái. 

Anh em thân mến, 32 tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi
sợ không có đủ thời giờ để kể truyện các ông Ghít-ôn, Ba-
rắc, Sam-sôn, Gíp-tác, Đa-vít, Sa-mu-en và các ngôn sứ.33

Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành
công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa; các ngài đã
khoá miệng sư tử,34 dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi
lưỡi  gươm.  Các ngài  đã lướt  thắng bệnh tật  mà trở nên
mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường, và đẩy lui
được quân ngoại  xâm.35 Có những phụ nữ đã thấy thân
phận mình chết nay sống lại. Có những người bị tra tấn mà
không muốn được giải thoát, để được hưởng một sự sống
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lại tốt đẹp hơn.36 Có những người phải chịu nhạo cười và
roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù;37 họ bị ném đá,
bị cưa đôi, bị chết vì gươm; họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu
da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ.38 Thế gian
chẳng xứng với họ! Họ đi lang thang trong hoang địa, trên
núi đồi, trong hang hốc và hầm hố.39 Nhờ đức tin, tất cả các
nhân vật  đó đã được chứng giám,  thế mà họ không đạt
được  những điều  Thiên  Chúa  đã  hứa.40 Quả  thật,  Thiên
Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên
không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không
có chúng ta.

1 Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng
đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi
gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì
chạy trong cuộc đua dành cho ta,2 mắt hướng về Đức Giê-
su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã
khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình
thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu
ngai Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca  Tv 16,1-2a.&5. 7-8. 11; Đ/. (5a)

Đáp: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con 
được hưởng.

Xướng:

1 Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

2 Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ.
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5 Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

7 Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Tung hô Tin Mừng Ga 12,24

Halleluia. Halleluia. Chúa nói: Nếu hạt lúa gieo vào
lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình;
còn  nếu  chết  đi,  nó  mới  sinh  được  nhiều  hạt  khác.
Halleluia.

Tin Mừng Ga 17,11b-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi  ấy,  Đức  Giêsu  ngước  mắt  lên  trời  cầu  nguyện
rằng: 11b “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong
danh Cha mà Cha  đã  ban cho con,  để  họ nên một  như
chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh
Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không
một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng
nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và
con nói những điều này lúc còn ở thế gian,  để họ được
hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho
họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc
về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15
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Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn
giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như
con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà
thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến
thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin
thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được
thánh hiến.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 

Ngày 3 tháng Mười Hai

Thánh PHANXICÔ XAVIÊ, Linh Mục

Lễ kính

(Sách Lễ Rôma ngày 3 tháng 12)

Với thánh lễ ngoại lịch có thể đọc các bài như sau:



106
Ca nhập lễ

Đọc kinh Vinh Danh

Lời nguyện nhập lễ

Bài đọc I Xp 3,9-10. 14-20

Bài trích sách ngôn sứ Xôphônia.

Ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa:

9  Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch
để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa
và kề vai sát cánh phụng sự Người.

10 Từ bên kia sông ngòi xứ Cút,
những kẻ tôn thờ Ta, những kẻ đã bị Ta phân tán,
sẽ mang lễ vật đến kính dâng Ta.

14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.

15 Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là 
Đức Chúa.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.

16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem:
“Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.”

17 Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa 
ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.
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Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng

18 như trong ngày lễ hội.
Những kẻ tản lạc được hồi hương
Ta đã cất khỏi ngươi tai hoạ
khiến ngươi không còn phải ô nhục nữa.

19 Này Ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành hạ 
ngươi;
- thời ấy - Ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ tập hợp 
chiên đi lạc.
Ta sẽ cho chúng được danh tiếng và ngợi khen 
tại khắp nơi chúng đã nếm mùi ô nhục.

20 Thời ấy, Ta sẽ dẫn các ngươi về;
đó sẽ là thời Ta tập hợp các ngươi lại.
Quả thật, Ta sẽ cho các ngươi được danh tiếng và 
ngợi khen giữa tất cả các dân trên cõi đất,
ngày Ta đổi vận mạng cho các ngươi,
ngay trước mắt các ngươi. Đức Chúa đã phán.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 86,1-3. 7-8. 9-10

Đáp: Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo 
dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan.

Xướng:

1 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
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2 Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung 
hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

3 Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa:
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

7 Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời.

8 Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.

9 Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh 
Ngài.

10 Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng;
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng Ep 4,5

Halleluia. Halleluia. Chỉ có một Chúa, một niềm tin,
một phép rửa. Halleluia.

Tin Mừng Mt 28,16-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, 16 mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến
ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy
Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18

Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao
toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm
cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo
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họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây,
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh Tiền Tụng 

Ca hiệp lễ

Lời nguyện hiệp lễ 
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PHẦN CHUNG
LỄ CHUNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

Ngoài mùa Phục Sinh:

Bộ I.

Bài đọc I Kn 10,10-14

Bài trích sách Khôn Ngoan.

10 Đức Khôn Ngoan hướng dẫn chính nhân
đi đúng đường đúng lối, thoát khỏi cơn giận của anh mình,
cho chính nhân được thấy nước Thiên Chúa,
được biết những điều thánh,
giúp cho ông thành đạt trong công việc nặng nề,
và cho những khó nhọc của ông đem lại nhiều kết quả.

11 Đức Khôn Ngoan đã giúp cho ông
chống những kẻ tham lam bóc lột,
và làm cho ông trở nên giàu có,
12 giữ gìn ông thoát khỏi tay kẻ thù,
che chở ông khỏi những người giăng bẫy,
tuyên bố ông là người chiến thắng trong trận đấu gay go,
để ông biết được rằng lòng đạo đức mạnh hơn tất cả.

13 Đức Khôn Ngoan không hề bỏ mặc
người công chính bị bán làm tôi,
nhưng đã cứu ông khỏi tội lỗi.

14 Đức Khôn Ngoan đã cùng ông xuống giếng,
chẳng bỏ rơi khi ông phải mang xiềng,
rồi sau đó, ban cho ông vương trượng
để ông cai trị bọn quyền thế.
Đức Khôn Ngoan vạch trần sự gian xảo



111
của những kẻ đã vu khống cho ông,
và thế là ông được hiển vinh mãi mãi.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 116,10&15. 16-17. 18-19; Đ/. (116,9)

Đáp: Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Xướng:

10 Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề! “
15 Đối với Chúa thật là đắt giá

cái chết của những ai trung hiếu với Người.

16 Tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

17 Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức 
Chúa.

18 Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người,

19 tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giê-
ru-sa-lem!

Tung hô Tin Mừng x. Ga 15,16

Halleluia. Halleluia. Chúa nói: “Chính Thầy đã chọn
anh em từ giữa thế gian để anh em ra đi, sinh được hoa trái,
và hoa trái của anh em tồn tại. Halleluia.

Tin Mừng Ga 15,9-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nới với các môn đệ rằng: 9 “Chúa
Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em
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như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại
trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn
của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các
điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn
vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình
thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh
tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của
Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không
biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì
tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho
anh em biết.

16 Không  phải  anh  em đã  chọn  Thầy,  nhưng  chính
Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi,
sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả
những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì
Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là
hãy yêu thương nhau.”

Đó là lời Chúa.

Bộ II.

Bài đọc I Pl 1,20b-26

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Philípphê.
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Thưa anh em,  20 sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ

thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi
lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi
thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết:21 vì đối với tôi, sống
là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi.22 Nếu sống ở đời này
mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không
biết phải chọn đàng nào.23 Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng:
ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều này
tốt hơn bội phần:24 nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì
anh em.25 Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất
cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui
đức tin mang lại cho anh em.26 Như thế, trong Đức Ki-tô
Giê-su, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi, khi tôi lại
đến gặp anh em.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 31,3-4. 6-8. 17& 21; Đ/. (6a)

Đáp: Trong tay Ngài, lạy Chúa, 
con xin phó thác hồn con.

Xướng: 

3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.

4 Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

6 Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
7 phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài.
8 Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,

vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.
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17 Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.

21 Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại.

Tung hô Tin Mừng 1 Pr 4,14

Halleluia. Halleluia. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô,
anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa, ngự
trên anh em. Halleluia.

Tin Mừng Mt 10,16-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:16 “Thầy
sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em
phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

17 Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các
hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của
họ.18 Và anh em sẽ bị  điệu ra trước mặt  vua chúa quan
quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được
biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải
nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ
cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính
anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh
em.

21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết;
cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và
làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị
mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy
sẽ được cứu thoát.
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Đó là lời Chúa.

Bộ III.

Bài đọc I 1 Pr 3,14-17

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ.

Anh em thân mến,  14 nếu anh em chịu khổ vì sống
công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ
làm hại anh em và đừng xao xuyến.15 Đức Ki-tô là Đấng
Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em.
Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về
niềm hy vọng của anh em.16 Nhưng phải trả lời cách hiền
hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng,
khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng
trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ
vu khống,17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý
của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 124,2-3. 4-5. 7b-8;  Đ/. (7a)

Đáp: Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người 
đánh bẫy.

Xướng:

2 Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

3 hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy.

4 Hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ;
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5 hẳn là nước cuồn cuộn 
đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

7 Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy;
lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

8 Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Tung hô Tin Mừng Gc 1,12

Halleluia. Halleluia. Phúc thay người biết kiên trì chịu
đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ
lãnh phần thưởng là sự sống. Halleluia.

Tin Mừng Ga 12,24-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nới với các môn đệ rằng: 24 “Thật,
Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà
không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống
mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ
Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy
cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng
người ấy.”

Đó là lời Chúa.

Trong mùa Phục Sinh: 

Bài đọc I Kh 12,10-12a

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan tông
đồ.
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Tôi là Gioan, 10 tôi nghe có tiếng hô to trên trời:

“Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính,
vì kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.

11 Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô:
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. 

12a Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 34,2-3. 4-5. 6-7. 8-9;  Đ/. (5b)

Đáp: Chúa giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh 
hoàng.

Xướng:

2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.

5 Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
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6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.

9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 1,3b-4a

Halleluia.  Halleluia.  Chúa  tụng  Thiên  Chúa  là  Cha
giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng
đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn
gian nan thử thách. Halleluia.

Tin Mừng Ga 17,11b-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi  ấy,  Đức  Giêsu  ngước  mắt  lên  trời  cầu  nguyện
rằng: 11b “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong
danh Cha mà Cha  đã  ban cho con,  để  họ nên một  như
chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh
Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không
một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng
nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và
con nói những điều này lúc còn ở thế gian,  để họ được
hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho
họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc
về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15

Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn
giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như
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con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà
thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến
thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin
thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được
thánh hiến.

Đó là lời Chúa.
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LỄ CHUNG CÁC THÁNH MỤC TỬ

Ngoài mùa Phục Sinh:

Bộ I.

Bài đọc I Is 6,1. 6-8

Bài trích sách ngôn sứ Isaia.

1 Năm  vua  Út-di-gia-hu  băng  hà,  tôi  thấy  Chúa
Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền
Thờ.

6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay
cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên
bàn thờ.7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và
nói:

“Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”

8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: 
“Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?”
Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 40,2&4ab. 7-8a. 8b-9. 10. 12; Đ/. (8a. 9a)

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến 
để thực thi ý Ngài.

Xướng:

2 Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
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7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, 

8a con liền thưa: “Này con xin đến!

8b Trong sách có lời chép về con
9 rằng: con thích làm theo thánh ý,

và ấp ủ luật Chúa trong lòng, 
lạy Thiên Chúa của con.”

10 Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội;
lạy Chúa, Ngài từng biết: 
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

12 Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài 
sẽ giữ gìn con mãi.

Tung hô Tin Mừng Lc 4,18

Halleluia. Halleluia. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin
Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết
họ được tha. Halleluia.

Tin Mừng Lc 4,16a-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, 16 Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh
trưởng.  Người  vào hội  đường như Người  vẫn  quen làm
trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao
cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp
đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã
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xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ
nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm
biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả
lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân
của Chúa.

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc
hội  đường, rồi  ngồi  xuống. Ai  nấy trong hội  đường đều
chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm
nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”22 Mọi
người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt
ra từ miệng Người.

Đó là lời Chúa.

Bộ II.

Bài đọc I Ep 4,1-7. 11-13

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Êphêsô.

1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi
khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà
Thiên Chúa đã ban cho anh em.2 Anh em hãy ăn ở thật
khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu
đựng lẫn nhau.3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất
mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với
nhau.4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh
em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.5

Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.6 Chỉ có một
Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người,
qua mọi người và trong mọi người.
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7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ
theo mức độ Đức Ki-tô ban cho. 11 Và chính Người đã ban
ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ
khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người
coi sóc và dạy dỗ.12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để
làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô,13

cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức
tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con
người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 67,2-3. 5. 7-8; Đ/. (3b)

Đáp: Ước gì muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Xướng:

2 Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

3 cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

5 Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

7 Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái:
Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.

8 Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

Tung hô Tin Mừng Ga 3,16
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Halleluia. Halleluia. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi

đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống
muôn đời. Halleluia.

Tin Mừng Ga 17,20-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi  ấy,  Đức  Giêsu  ngước  mắt  lên  trời  cầu  nguyện
rằng: “Lạy cha Chí Thánh, 20 con không chỉ cầu nguyện cho
những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà
tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con
ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian
sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ
vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một
như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con,
để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận
biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã
yêu thương con.

24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người
Cha  đã  ban  cho  con  cũng  ở  đó  với  con,  để  họ  chiêm
ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban
cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được
tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không
biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này
đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh
Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương
con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Đó là lời Chúa.

Bộ III.

Bài đọc I 1 Pr 5,1-4
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Bài trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ.

Anh em thân mến,  1 cùng các bậc kỳ mục trong anh
em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng
kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và
được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai.2 Anh
em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó
cho anh em: lo lắng cho họ không phải  vì  miễn cưỡng,
nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không
phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành
tận tuỵ.3 Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên
Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng
cho đoàn chiên.4 Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện,
anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư
nát.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 23,1-3. 4. 5. 6; Đ/. (1)

Đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, 
tôi chẳng thiếu thốn gì.

Xướng:

1 Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3 và bổ sức cho tôi.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
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5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân 
thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

6 Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Tung hô Tin Mừng Ga 10,14

Halleluia. Halleluia. Chúa phán: Tôi chính là Mục Tử
nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.
Halleluia.

Tin Mừng Ga 10,11-16

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: 11 “Tôi
chính là Mục Tử nhân lành.  Mục Tử nhân lành hy sinh
mạng  sống  mình  cho  đoàn  chiên.12 Người  làm thuê,  vì
không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên
khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và
làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không
thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi
biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha
biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống
mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này.
Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ
chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.”
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Đó là lời Chúa.

Trong mùa Phục Sinh:

Bài đọc I Cv 20,28-38

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Hồi ấy,  ông Phaolô nói  với các kỳ mục trong cộng
đoàn Êphêxô rằng:  28 “Anh em hãy ân cần lo cho chính
mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em
làm người  coi  sóc,  hãy  chăn  dắt  Hội  Thánh  của  Thiên
Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.

29 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những
sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên.30

Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người
giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ
theo chúng.31 Vì vậy anh em phải canh thức, và nhớ rằng,
suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi
người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.

32 “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa
và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và
ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả
những người đã được thánh hiến.

33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng
ham.34 Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và
cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp.35

Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người
đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại
lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận.”
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36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em
quỳ gối xuống cầu nguyện.37 Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ
ông mà hôn.38 Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ
không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.”

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 145,8-9. 10-11. 12-13ab; Đ/. (1ab)

Đáp: Lạy Thiên Chúa, con nguyện tán dương 
Danh Chúa đến muôn đời.

Xướng:

8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.

9 Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

10 Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời 
tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,

11 nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

12 Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

13 Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Tung hô Tin Mừng Ga 14,23

Halleluia. Halleluia. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì
sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy
và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Halleluia.

Tin Mừng Ga 14,23-29
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:  23 “Ai
yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến
người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24

Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh
em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa
Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh
em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là
Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó
sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi
điều Thầy đã nói với anh em.

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh
em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo
kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28

Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh
em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui
mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao
trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi
sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”

Đó là lời Chúa.
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LỄ CHUNG CÁC THÁNH TRUYỀN GIÁO

Bộ I.

Bài đọc I Is 40,1-5

Bài trích sách ngôn sứ Isaia.

1 Thiên Chúa anh em phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta:
2 Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên 

cho Thành:
thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã 
đền xong,
vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần 
tội phạm.”

3 Có tiếng hô:
“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức 
Chúa,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng
cho Thiên Chúa chúng ta.

4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,
mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,
chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.

5 Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện,
và mọi người phàm sẽ cùng được thấy
rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.”

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 19,2-3. 4-5; Đ/. (5a)

Đáp: Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.

Xướng:
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2 Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.

3 Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.

4 Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,
5 mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Tung hô Tin Mừng x. Mt 28,19a. 20b

Halleluia. Halleluia. Chúa nói: Anh em hãy đi giảng
dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày
cho đến tận thế. Halleluia.

Tin Mừng Mc 16,15-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.

15 Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và
nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên
hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu
phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết
án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin:
nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những
tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm
thuốc  độc,  thì  cũng  chẳng  sao.  Và  nếu  họ  đặt  tay  trên
những  người  bệnh,  thì  những  người  này  sẽ  được  mạnh
khoẻ.” 

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên
hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi  rao giảng
khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng
những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.



132
Đó là lời Chúa.

Bộ II.

Bài đọc I 1 Tx 2,2b-8

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ
gửi tín hữu Thêxalônica.

2b Thưa anh em, vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta
mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên
Chúa cho anh em, qua những cuộc chiến đấu gay go.3 Lời
giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý
xấu, không nhằm lừa dối ai,4 nhưng vì Thiên Chúa đã thử
luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì
chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng
người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử
luyện tâm hồn chúng tôi.5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng
lời xu nịnh, như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đã
viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám;6

không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người
phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác,7 trong khi
chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách là
Tông Đồ Đức Ki-tô.

8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến
cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà
cả  mạng sống của  chúng tôi  nữa,  vì  anh em đã trở nên
những người thân yêu của chúng tôi.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 96,1-2a. 2b-3. 7-8a. 10; Đ/. (3)



133
Đáp: Hãy kể cho muôn dân được biết 

những kỳ công Chúa đã làm.

Xướng:

1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!

2a Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

2b Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
3 kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

7 Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
dâng Chúa quyền lực và vinh quang,

8 hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

10 Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Tung hô Tin Mừng Lc 4,18

Halleluia. Halleluia. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin
Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết
họ được tha. Halleluia.

Tin Mừng Lc 10,1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

1 Khi  ấy,  Đức  Giêsu  chỉ  định  bảy  mươi  hai  người
khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất
cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo
các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em
hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra
đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy
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sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng
chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy
nói: “Bình an cho nhà này! “6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng
bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng
không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà
ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức
đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ
đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp
đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy
chữa  những  người  đau  yếu  trong  thành,  và  nói  với  họ:
“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

Đó là lời Chúa.
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LỄ CHUNG CÁC THÁNH TU SĨ

Bộ I.

Bài đọc I Ep 6,10-18

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Êphêsô 

10 Thưa anh em, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa
và trong uy lực toàn năng của Người.11 Hãy mang toàn bộ
binh giáp vũ khí  của  Thiên  Chúa,  để có  thể  đứng vững
trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến
đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền
lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm
này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.13 Bởi đó,
anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên
Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó
và đứng vững trong ngày đen tối.

14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình
mặc áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là lòng hăng
say loan báo tin mừng bình an;16 hãy luôn cầm khiên mộc
là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của
ác thần.17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm
gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.

18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời
kinh và mọi tiếng van nài  mà cầu nguyện luôn mãi.  Để
được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin
cho toàn thể dân thánh.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 63,2. 3-4. 5-6. 8-9; Đ/. (2b)
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Đáp: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, 

linh hồn con đã khát khao Ngài.

Xướng:

2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

6 Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

8 Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

9 Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Tung hô Tin Mừng Mt 5,8

Halleluia.  Halleluia.  Phúc thay ai  có tâm hồn trong
sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Halleluia.

Tin Mừng Lc 14,1. 7-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông
thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
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7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà
ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 “Khi anh được mời đi
ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào
quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả
anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông
nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà
xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy
vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói:
“Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự
trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ
bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Đó là lời Chúa.

Bộ II.

Bài đọc I Rm 12,1-2. 9-18

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu
Rôma.

1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi
khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ
sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách
thức xứng hợp để  anh  em thờ phượng Người.2 Anh em
đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người
anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu
là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì
hoàn hảo.

9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy
gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;10 thương mến
nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;11

nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục
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vụ Chúa.12 Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn
lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.13 Hãy chia sẻ
với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn,
và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

14 Hãy chúc lành cho những người  bắt  bớ anh em,
chúc lành chứ đừng nguyền rủa:15 vui với người vui, khóc
với người khóc.16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự
cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em
đừng cho mình là khôn ngoan,17 đừng lấy ác báo ác, hãy
chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt.18 Hãy làm tất
cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với
mọi người.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 112,1-2. 3-4. 5-6. 7b-8. 9; Đ/. (1a)

Đáp: Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa.

Xướng:

1 Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

2 Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng 
phúc.

3 Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

4 Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.
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5 Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

6 Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

7b Họ an tâm và tin cậy Chúa,
8 luôn vững lòng không sợ hãi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

9 Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời,
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Tung hô Tin Mừng Mt 5,12a

Halleluia. Halleluia. Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Halleluia.

Tin Mừng Lc 6,20-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

20 Bấy giờ, Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ
và nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải 
đói, 
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải 
khóc, vì anh em sẽ được vui cười.

22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta
oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày



140
đó,  anh  em hãy  vui  mừng  nhảy  múa,  vì  này  đây  phần
thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các
ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

Đó là lời Chúa.
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