
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
 Kính thưa Cộng đoàn! Tin Mừng hôm nay gồm ba ý tưởng nối kết với nhau: Mọi người đều là 
tội nhân; tình trạng tội lỗi gợi lên một lời răn đe kêu gọi hãy mau sám hối; và Thiên Chúa nhẫn 
nại chờ đợi con người hoán cải. 
Thiên Chúa luôn đi bước trước. Ngài trung tín, kiên nhẫn chờ đợi, và hơn nữa, Ngài còn ban 
ơn hướng dẫn, đánh động chúng ta cách này hay cách khác, để cuộc sống của chúng ta trổ 
sinh hoa trái. Thế nhưng hoa trái đó không phụ thuộc việc chúng ta làm, nhưng chủ yếu là 
điều mà Thiên Chúa làm qua chúng ta. Thiên Chúa muốn ở trong chúng ta, để chúng ta sinh 
hoa trái cho Ngài. Chúng ta chỉ là những dụng cụ nhỏ bé, nếu không có ơn Chúa, thì cuộc 
sống chúng ta sẽ khô héo và không sinh được hoa trái. 
Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ, xin cho chúng ta biết chân thành sám hối, sửa đổi đời sống, 
để xứng đáng lãnh nhận dưỡng chất - ơn huệ từ Thiên Chúa - ngõ hầu cuộc sống mỗi người 
chúng ta được trổ sinh nhiều hoa trái. 
Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu bước vào Thánh lễ.  
CA NHẬP LỄ 
Mắt tôi luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ chân tôi khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn 
và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ.  
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I  ( Xh 3, 1-8a. 13-15) 

Bài trích sách Xuất hành. 
Trong những ngày ấy, Ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông 

dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. 
Thiên sứ của ĐỨC CHÚA hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì 
thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo: "Mình phải lại xem 
cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?" ĐỨC CHÚA thấy ông lại 
xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: "Mô-sê! Mô-sê!" Ông thưa: "Dạ, tôi đây!" Người 
phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." Người lại phán: 
"Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên 
Chúa của Gia-cóp." Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA phán: "Ta 
đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai 
hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người 
Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và 
mật. Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra 
khỏi Ai-cập." Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với 
họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy 
là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao? " Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta là Đấng Hiện Hữu." 
Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em." 
Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: "Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên 
Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu 
các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia."    Đó là Lời Chúa 

ĐÁP CA   ( Tv 103,  3+4. 6+7. 8 +13) 
     Ðáp:  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót.  
Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh    
     Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.  
Xướng: Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức.  
     Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel.  
Xướng: CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, 
         Như người cha chạnh lòng thương con cái, CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.  
BÀI ĐỌC II    ( 1 Cr 10, 1-6. 10-12 ) 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corintô. 
Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này: là tất cả cha ông 
chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ. Tất cả cùng được chịu phép 
rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Mô-sê. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh 
thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá 
linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Ki-tô. Nhưng phần đông họ không đẹp 
lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. 
Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng 
xấu xa như cha ông chúng ta. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách, như một số trong nhóm họ đã 
lẩm bẩm kêu trách: họ đã chết bởi tay Thần Tru Diệt. Những sự việc này xảy ra cho họ để làm 
bài học, và đã được chép lại để răn dạy chúng ta, là những người đang sống trong thời sau 
hết này. Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã.  
              Đó là lời Chúa 
  Câu Xướng Trước Phúc Âm:  ( Mt 4, 17 ) 
        “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời m đã đến gần.”  
PHÚC ÂM   ( Lc 13, 1-9 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
    Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị 
tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp 
lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi 
người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông 
không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.  Cũng như mười tám người kia bị tháp  
Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi 
người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các 
ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” 
   Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác 
ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây 
vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ Nhưng người làm 
vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân 
cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.’” 
                                                                                          Đó là lời Chúa 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn một niềm xót thương từ ái. Ngài muốn 
con người được sống nên kêu gọi con người hối cải để được Chúa tha thứ, và được 
hưởng sự sống đời đời. Chúng ta hãy cảm Thiên Chúa và cùng dâng lời khẩn cầu :  
+ CĐ: Lạy Chúa, xin cứu vớt tất cả mọi người ăn năn hối cải.  
1. Lạy Chúa xin cho chúng con nhận ra được những ngạo mạn đang lẩn trốn trong 
 tâm hồn chúng con qua việc nhìn lại cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con biết 
 xác tín vào Thiên Chúa là Đấng hướng dẫn cho tất cả mọi người chúng con được 
 biết hồi tâm hối cải.  
2. Lạy Chúa xin ban cho tất cả mọi người chúng con có trái tim biết tha thứ cho 

nhau. Xin cho chúng con biết tránh khỏi mọi sự chia rẽ và tranh chấp, biết có tâm 
hồn cùng nhau tôn trọng và hòa giải, để chúng con có thể xây dựng một thế giới 
hòa bình và yêu thương.  

3. Lạy Chúa xin hướng dẫn và chiếu soi ánh sáng của Ngài trên các anh chị em đang 
 chuẩn bị đón nhận Bí tích Rửa Tội. Xin cho tất cả biết chuẩn bị tâm hồn để trở 
 thành con dân của Chúa.  
4.  ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã giang tay cứu chuộc mọi người và  
Ngài cũng kêu gọi mọi người hồi tâm từ tận đáy lòng. Xin Chúa đoái nhìn đến những 
người đang mong được trở nên con của Chúa qua Bí tích Rửa Tội, xin giải thoát tất cả 
khỏi gắng nặng của tội lỗi và xiềng xích của sự ác. Để họ luôn luôn phụng sự Chúa 
trong hòa bình và mừng vui, và có thể dâng lên Ngài lời ca tụng và niềm cảm tạ cho 
đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM C 
20.3.2021       

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 
 

"Vườn nho và cây sung" 
James Tissot, 1886-94, Bộ sưu tập Bảo tàng Brooklyn  

 “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón   
    phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”  

(Luca 13.8-9 )                   

21/03 Tm  Thứ Hai Tuần III Mùa Chay. 
Bđ1:  2V 5,1-15a 
PÂ:    Lc 4,24-30. 

22/03 Tm  Thứ Ba Tuần III Mùa Chay. 
Bđ1:  Đn 3,25.34-43 
PÂ:    Mt 18,21-35. 

23/03 Tm  Thứ Tư Tuần III Mùa Chay. 
Bđ1:  Đnl 4,1.5-9 
PÂ:    Mt 5,17-19. 

24/03 Tm Thứ Năm Tuần III Mùa Chay 
Bđ1:  Gr 7,23-28 
PÂ:    Lc 11,14-23. 

Lịch phụng vụ trong tuần 

25/03 Tr  Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay. 
  LỄ TRUYỀN TIN, lễ trọng. 

Bđ1:  Is 7,10-14;8,10  
Bđ2:  Hr 10,4-10  
PÂ:    Lc 1,26-38. 

26/03 Tm Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay 
Bđ1:  Hs 6,1-6 
PÂ:    Lc 18,9-14. 
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27/03 Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 
 Bđ1:  Xh 3,1-8a.13-15 
 Bđ2:  1Cr 10,1-6.10-12 
 PÂ:    Lc 13,1-9. 
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