
 LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
  Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi 
ngày chay thánh, để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống 
những ngày khắc khổ ấy, để học biết Ðức Ki-tô, và dõi theo gương Người, 
hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và 
hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 
 
 LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
  Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên 
Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi 
chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...  
 
LỜI TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY 

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 Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ 
ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, 
phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, 
Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu chước của con rắn xưa, 
Người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ: để khi cử hành mầu nhiệm Vượt 
Qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ Vượt Qua muôn đời. 
Vì thế, hiệp với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng 
hát bài ca chúc tụng Chúa, mà tung hô rằng : 

 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ  
  Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho 
đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. 
Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Ðức Ki-tô là bánh trường sinh 
đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày.  
Chúng con cầu xin… 
 

BÀI ĐỌC I  (  Ðnl 26, 4-10) 
Trích sách Ðệ Nhị Luật. 
Ông Môsê nói với dân chúng rằng：Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh (em) và đem đặt 
trước bàn thờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). Bấy giờ, anh (em) sẽ lên tiếng 
thưa trước tôn nhan ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) rằng: “Ông tổ tôi là 
người A-ram phiêu bạt, đã xuống Ai-cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi; 
tại đó, người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông.Người Ai-cập đã ngược 
đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi đã kêu 
lên cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng 
tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. ĐỨC CHÚA đã dang 
cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ 
điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban 
cho chúng tôi đất này, đất tuôn chảy sữa và mật. Và bây giờ, lạy ĐỨC CHÚA, này 
con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con.”     
                 Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   (Tv 91, 2+4ab, 11+12b+10, 14-15） 

  Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân. 
1.  “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, 
 là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.” 
 Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :   
2.   Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, 
 và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng.  
 Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà,  
3.   Chúa phán : “Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, 
 người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. 
 Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. 
 Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự. 
 
BÀI ĐỌC II    ( Rm 10, 8-13) 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
 Anh em thân mến, Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên 
miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. 
Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã 
làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật 
trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 
Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự 
khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là 
Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. Vì Tất cả những ai kêu cầu 
danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.        Đó là lời Chúa. 



PHÚC ÂM   (Lc 4,1-13 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
   Khi ấy, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 
Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám 
dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người 
thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn 
đá này hoá bánh đi!" Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống 
không chỉ nhờ cơm bánh."  Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ 
cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn 
quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được 
trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về 
ông." Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên 
Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi". Quỷ lại đem Đức Giê-
su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là 
Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên 
Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay 
nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: 
Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Sau khi đã xoay hết cách 
để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.    
                                                            Đó là lời Chúa.   
LỜI NGUYỆN CHUNG 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ đức tin, chúng ta được chia sẻ sự sống của Thiên  
  Chúa và tình yêu thiết nghĩa với Đức Kitô. Nhưng thế gian, ma quỷ luôn tìm  
  cách làm chúng ta lìa xa Chúa. Vậy chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta chiến 
  thắng cám  dỗ và trở lại với Ngài:  
● CĐ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn biết quay trở về với Chúa.  
1. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con là những người đón nhận Mùa Chay Thánh cùng  
 với các anh chị em đang mong chờ Bí tích Rửa Tội, được đổi mới nhờ Lời của Chúa, để 
 chúng con có thể trở thành người làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. 
2. Lạy Chúa, xin đổ đầy tràn ánh sáng ơn cứu độ trên tâm hồn tất cả những người mang 
 trong lòng cảm giác bị xua đuổi, và những cảm nhận cô độc trong xã hội ngày nay. 
 Xin cho họ được nâng đỡ bằng tình thương và sự dịu dàng đón nhận của anh chị em 
 trong những cuộc gặp gỡ thân tình. 
3. Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đang đau khổ trăn trở vì những sự kiện xảy ra  
 ngoài ý muốn. Xin cho tất cả được xác tín vào Thiên Chúa, là Đấng luôn hiện diện 
 ngay bên họ trong mọi nơi mọi lúc, để họ có thể bước đi trong niềm hy vọng.  
4.  ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
 Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha của muôn loài, Chúa đã tạo dựng nên con người giống 
 hình ảnh của Ngài, dù cho nhân loại có rơi vào hố sâu tội lỗi Chúa vẫn không bỏ rơi 
 chúng con, nhưng đã ban Đức Giêsu Kitô Con Một Ngài để cứu độ chúng con. Xin 
 cứu vớt tất cả chúng con đang qui tụ nơi đây được qua khỏi mọi sự dữ, và giải thoát 
 mọi người khỏi sức mạnh của bóng đêm. Xin cho tất cả chúng con biết lắng nghe Tin 
 Mừng để trở thành con của sự sáng, hầu có thể thực hành bác ái yêu thương trong 
 cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 
 

Tranh, Đức Kito chịu sự cám dỗ trên núi 1308-11  
Tác giả Duccio di Buoninsegna、1255 - 1319 

   “ Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ. Các thiên sứ hầu hạ Người.”   
(Mc 1: 12-13)                   

LÀM VIỆC BÁC ÁI MÙA CHAY 


