
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
   Kính thưa Cộng đoàn! Hôm nay thứ Tư Lễ Tro, ngày chúng ta bước vào Mùa Chay 
Thánh, Mùa gia tăng cầu nguyện, mùa ăn năn sám hối, mùa để yêu thương và làm việc 
Bác ái, Mùa để quay trở về đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thứ tư Lễ Tro, Giáo Hội 
buộc chúng ta giữ chay kiêng thịt nhằm giúp chúng ta biết làm chủ thân xác yếu hèn của 
mình và cho chúng ta hiểu rõ con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn sống nhờ 
Lời Chúa  và Mình Máu của Ngài. Cách đặc biệt, Mùa chay Chúa mời gọi mỗi chúng ta 
cách thật riêng và cá vị  hãy trở về với Chúa bằng sự hoán cải tận căn trong sự vâng 
phục, tin yêu phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa.  
   Việc xức tro hôm nay, còn nhắc nhở chúng ta, cuộc sống này chỉ là tạm bợ, thân xác 
con người mòng dòn yếu đuối, sẽ có ngày phải chết và sẽ trở về tro bụi như những hạt tro 
xức trên đầu chúng ta hôm nay. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị cho cái chết của 
mình bằng cuộc sống thấm đậm tình bác ái yêu thương với một tâm hồn trong sạch thánh 
thiện, dám sống “tinh thần chạy tịnh”  nghĩa là  từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta 
nên thánh. Với tất cả ý nghĩa và tâm tình của mùa chay, Chúng ta sốt sáng hiệp dâng 
Thánh Lễ. Xin Chúa ban những ơn cần thiết để chúng ta sống Đạo Đức, Thánh Thiện 
trong Mùa Chay này.  Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu bước vào Thánh lễ.  
CA NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa yêu thương mọi loài, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành, 
Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối và tha thứ cho họ, 
vì Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.  
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I  ( Ge 2, 12-18) 
Trích sách Tiên tri Giôel. 
Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và 
than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa 
các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối tiếc về 
tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế 
dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi ? 
Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra 
lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân 
lang hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự 
Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin 
thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc 
thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: "Chúa của chúng ở đâu ?" Chúa đã nhiệt 
thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người.  Đó là lời Chúa  
ĐÁP CA   (Tv 51, 3+4, 5+6 c d ) 

  Đáp: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa . 
1.  Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 
 mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm    
 tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy 

2.  Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 
 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. 
 Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án, liêm chính khi xét xử.  
BÀI ĐỌC II    ( 2 Cr 5, 20 - 6, 2 ) 
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto  
   Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ 
chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm 
hoà cùng Thiên Chúa. Đấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người 
thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính của 
Thiên Chúa. 
   Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận 
lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện đến rồi, 
Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi". Bây giờ là cơ hội 
thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.     Đó là lời Chúa  
Câu Xướng Trước Phúc Âm   (Tv 95, 8 a b ) 
           Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.  
                                Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ. 
PHÚC ÂM   (Mt 6,1-6.16-18) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu 
  Khi ấy Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng, “Khi làm việc lành phúc đức, anh em 
phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng 
được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua 
chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài 
phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 
Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được 
kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. “Và 
khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện 
trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật 
anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, 
đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha 
của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. “Còn khi ăn chay, anh 
em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ 
thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 
 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là 
anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, 
Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.     
            Đó là lời Chúa 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Mùa Chay là thời gian phụng vụ mời gọi chúng ta canh 
tân đời sống. Vậy hãy hướng tâm hồn của chúng ta lên Thiên Chúa, là đấng nhìn thấu 
suốt mọi sự kín đáo và chúng ta cùng dâng lời khẩn cầu.  
+ CĐ:  Ngày hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa. 
 
1. “Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch”.  
 Chúng ta lãnh nhận dấu ấn tro hôm nay để bắt đầu mùa chay thánh, xin Chúa ban cho  
 chúng ta biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa để biết đổi mới tâm hồn và có thể bước 
 đi trên con đường của Chúa Kitô. 
 
2. “Tội lỗi loài người, Chúa nhắm mắt làm ngơ, để chúng con ăn năn hối cải”.  
 Xin cho chúng ta được nhận ra những cám dỗ của tội lỗi đang ẩn nấp chung quanh 
 chúng ta, và xin Chúa ban cho chúng ta quyết tâm tránh xa mọi cám dỗ, biết giữ tâm 
 hồn trong sạch và  luôn tìm sống những điều Chúa mong muốn. 
 
3. “Chúa rộng lòng ban ơn tha thứ, vì Ngài là Chúa của chúng con”.  
 Xin  nhìn đến những người trong xã hội đang bị dồn ép vào những hoàn cảnh khốn 
 cùng. Xin cho mọi sức mạnh có thể được tập trung lại, để làm chứng cho tình yêu của 
 Thiên Chúa trong những hoạt động cứu giúp những người này.  
4. ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, qua Thánh Linh xin ban sức mạnh cho 
chúng con là những người được quy tụ theo lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con 
được thấu hiểu sâu xa lời của Chúa để chúng con có thể bước đi trên con đường theo 
thánh ý của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA   
2.3.2022       

THỨ TƯ LỄ TRO 
 

Ảnh :  Cành lá vạn tuế và dĩa tro  

   “ Còn Anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại,  
         và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. .”   

(Mt 6: 6)                   

Hỡi Người Hãy Nhớ 
ÐK: Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro.  

1.  Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi,  
                một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. 
2. Hôm nay người vui cười rồi mai đây lệ rơi.  
                Ðời là giấc điệp qua mau nuối tiếc chi bóng sầu. 
3. Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và phù vân.  
                Một điều vững bền thiên thu: đức kính yêu Chúa Trời. 
4. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui.  
                Ðường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hải hà. 

ĂN CHAY KIÊNG THỊT 


