
 LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là 
cho loài người được hoà giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp 
hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ Vượt Qua sắp tới. 
Chúng con cầu xin ....  
 LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
  Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại 
phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ giúp chúng con dâng 
thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian.  
Chúng con cầu xin….  
LỜI TIỀN TỤNG MÙA CHAY I 

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 đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 
Vì Chúa ban cho các tín hữu hằng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm 
Vượt Qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo 
đức và bác ái, nhờ năng chịu các bí tích mà được tái sinh, thì các tín hữu đạt 
tới sự viên mãn của ơn làm con Chúa. 
Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản 
thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca 
chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ  
  Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, 
xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy 
hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa, và 
chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin… 
 

BÀI ĐỌC I  ( Gs 5, 9a. 10-12 ) 

Trích sách Giosuê.  
 Trong những ngày ấy, ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê:  
"Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai-cập."  
Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn 
trong tháng, vào buổi chiều, trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. Hôm sau lễ 
Vượt Qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa 
rang, vào đúng ngày đó. Hôm sau, không còn man-na nữa, khi họ dùng thổ sản 
trong xứ; thế là con cái Ít-ra-en không còn có man-na nữa. Năm ấy, họ đã dùng 
hoa màu của đất Ca-na-an.      
           Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   (Tv 34, 2+3. 4+5. 7+8 )  
       Ðáp:    Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,  
                                              cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.  
1. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 
      Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.  
2. Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA, ta đồng thanh tán tụng danh Người. 
    Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.  
3. Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhậm lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. 
    Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. 
 
BÀI ĐỌC II    (2 Cr 5, 17-21) 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.  
Anh em thân mến, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, 
và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức 
Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ 
hoà giải. Thật vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải 
với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công 
bố lời hoà giải. 
Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng 
chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em 
hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã 
biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên 
công chính trong Người.        
                                                  Đó là lời Chúa 



PHÚC ÂM   (Lc 15, 1-3. 11-32 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 
Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi 
và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này : 
 “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần 
tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ 
thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của 
mình. 
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta 
bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh 
ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng 
ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm 
dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: 
‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con 
như một người làm công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ 
anh ta và hôn lấy hôn để.Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với 
cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau 
đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con 
bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã 
mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng. 
“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng 
đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em 
cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ Người anh cả liền 
nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao 
nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy 
được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt 
hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’ “Nhưng người 
cha nói với anh ta:  
‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta 
phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’”        
               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 
4. ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, qua Đức Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con tình yêu và 
luôn rộng mở vòng tay tha thứ đón chúng con trở về sau mỗi lần phạm tội. 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 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 
 

"Sự trở về của đứa con hoang đàng" 
Guercino, 1654-55, Bảo tàng Nghệ thuật Timken 

  “chúng ta mở tiệc ăn mừng!  
Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15.23-24) 


