
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Anh chị em thân mến! Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI thường niên đề cập đến một vấn đề 
mà mọi người quan tâm, vì có liên hệ mất thiết với hết mọi người. Đó là vấn đề các mốì phúc 
và các mối họa trong cuộc sống. Hẳn nhiên là quan điểm của Chúa Giêsu về phúc và họa rất 
khác biệt với quan niệm thông thường của người đời. Là Kitô hữu chúng ta được mời gọi lắng 
nghe và đón nhận sự chỉ dạy của Chúa, để đạt được hạnh phúc thật và tránh được các mối 
họa thật sự nguy hiểm. 
Sống trên trần gian, tự nhiên ai trong chúng ta cũng khát mong được hạnh phúc, được thoải 
mái, được dễ chịu, được mọi điều như ý. Chính vì niềm khát mong đó mà nhiều người đã tận 
dụng mọi cách, áp dụng mọi phương thế, bất chấp mọi thủ đoạn, dù tốt hay xấu, chính đáng 
hay bất chính, miễn sao đạt được điều khát mong. 
Nhưng làm thế thay vì hạnh phúc lại mang tới một môi họa thật lớn mai sau. Giờ đây chúng ta 
muốn được hạnh phúc hãy thành tâm thống hối tội lỗi để xứng đáng tham dự bàn tiệc thánh. 
CA NHẬP LỄ 
Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, trở thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa 
là Đá Tảng, là chiến luỹ của tôi, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn tôi.   
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I  ( Gr 17, 5-8) 
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.  
 ĐỨC CHÚA phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm 
nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời ĐỨC CHÚA! 
 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có 
đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không 
một bóng người. 
 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân. 
 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến 
cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không 
ngừng trổ sinh hoa trái.     Đó là lời Chúa 
 
ĐÁP CA   ( Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6) 
  Ðáp:  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa. 

1.  Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác,  
     không đứng trong đường lối những tội nhân,  
     không ngồi chung với những quân nhạo báng,  
     nhưng vui thoả trong lề luật Chúa,  
     và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.    

2.  Kẻ gian ác không được như vậy;  
     họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi,  
     vì Chúa canh giữ đường người công chính,  
     và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.   

BÀI ĐỌC II    ( 1 Cr 15, 12. 16-20 ) 
Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 
   Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì 
sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại ? Nếu kẻ chết không 
sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao 
giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng 
tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm 
chứng rằng Người đã cho Đức Ki-tô trỗi dậy, trong khi thật sự Người đã không cho Đức 
Ki-tô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức 
Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh 
em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những 
người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức 
Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 
Nhưng không phải thế ! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an 
giấc ngàn thu.          Đó là lời Chúa  
ALLELUIA  （Lc 6.23 a b） 
    Alleluia, alleluia! - anh em hãy vui mừng nhảy múa,  
                   vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. - Alleluia. 
PHÚC ÂM   (Lc 6, 17. 20-26 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  
  Khi ấy, Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại 
đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem 
cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến. 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. 
“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. 
“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. Ngày 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. 
“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có,   
  vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê,  vì các ngươi sẽ phải đói. 
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười,  
  vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 
“Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng,  
  vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.   
             Đó là lời Chúa 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta luôn được mời gọi chọn Chúa làm chỗ   
 nương thân và chúng ta trở nên người có phúc và được hưởng ơn Cứu độ.  
Vậy chúng ta hãy tín thác vào lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa và cùng khẩn cầu:  
   CĐ:   Lời của Chúa là sự sống và là ánh sáng của chúng con.  
1.  “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó”.  
 Xin cho chúng ta được trở nên mạnh mẽ nhờ Lời của Chúa, luôn biết cậy trông 
 vào Chúa, chọn Chúa làm gia nghiệp của mình, và hăng say làm chứng cho niềm  
 vui của Nước Trời bằng tâm hồn đơn sơ nghèo khó.  
 2. “Tâm hồn họ thì sống xa Chúa”.  
 Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, trong việc điều hành đất nước, biết nghe  
 theo tiếng lương tâm chân chính là những hạt giống chân lý được gieo trong  
 tâm hồn họ, để dân nước được hưởng an bình, thịnh vượng.   
3. “Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì sẽ được vui cười”.  
 Xin cho chúng ta biết xa rời khỏi những cám dỗ phát sinh bởi quyền lực và  
 của cải, để chúng ta hoán cải trở về với Chúa và luôn sống tâm hồn gần gũi  
 Chúa bằng cầu nguyện và dâng lễ. 
4.  ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế: Lạy Chúa, giữa thế giới tục hóa này, xin giúp chúng con giữ vững lòng tin nơi 
 Chúa và không ngả theo cám dỗ thế gian. Xin cho chúng con biết hướng lòng về 
 Chúa, mở rộng con tim yêu mến Chúa và ý chí làm theo thánh ý Chúa mà đạt tới 
 ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM C 
13.2.2022       

CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN 
 

   “ Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,  
              vì Nước Thiên Chúa là của anh em.”(Lc 6.20)                             

 Tranh:    - Chúa Giê-su giảng trên núi - 
           Tác giả Unknown                       

14/2 Tr  Thứ Hai Tuần 6 Thường Niên 
  Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và Thánh Mê-tô-đi-ô,    
                                    Giám mục, lễ nhớ.  
 Bđ1: Gc 1,1-11 
 PÂ :  Mc 8,11-13. 
15/2 X Thứ Ba Tuần 6 Thường Niên 
    Bđ1:  Gc 1,12 -18 
           PÂ:   Mc 8,14 -21. 
16/2 X Thứ Tư Tuần 6 Thường Niên 
          Bđ1:  Gc 1,19 -27 
 PÂ:   Mc 8,22 -26. 
17/2 X Thứ Năm Tuần 6 Thường Niên 
 Bđ1: Gc 2,1-9 
 PÂ:   Mc 8,27-33. 

Lịch phụng vụ trong tuần 

18/2 Thứ Sáu Tuần 6 Thường Niên 
  Bđ1:  Gc 2,14-24.26 
 PÂ:   Mc 8,34-9,1. 
19/2 Thứ Bảy Tuần 6 Thường Niên 
 Bđ1:  Gc 3,1-10 
 PÂ:    Mc 9,2-13. 
 
—————————————  
20/2 CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 
 Bđ1:   1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 

 Bđ II:  1Cr 15,45-49 
 PÂ :     Lc 6,27-38 


