
 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy 
nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm để 
thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con 
Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  
 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn vinh Danh 
Thánh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng 
con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin ......   
Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên 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.  

Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Người đã thực hiện một công trình kỳ diệu 
này/ là kêu gọi chúng con bỏ đàng tội lỗi, thoát ách sự chết, tới ánh vinh 
quang. Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là giống nòi được tuyển chọn, 
hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng 
con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa là Ðấng đã kêu gọi chúng con từ 
chốn tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa.  

Vì thế, cùng với 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, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh 
này; giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu 
độ. Chúng con cầu xin … 

BÀI ĐỌC I  ( 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 ) 
Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 
Trong những ngày ấy, Vua Saun lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn 
quân tinh nhuệ của Ítraen, để tìm bắt ông Đavít trong sa mạc Díp. 
 Đang đêm, ông Đavít và ông Avisai đến chỗ quân binh. Vua Saun đang nằm ngủ 
trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Ápne và 
quân binh thì nằm chung quanh. Ông Avisai nói với ông Đavít: “Hôm nay Thiên Chúa 
đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống 
đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ hai.” Ông Đavít nói với ông Avisai: 
“Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong mà vô sự 
đâu?” 
Ông Đavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Saun, rồi cả hai người ra đi. 
Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì ĐỨC CHÚA đã cho 
một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. Ông Đavít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh 
núi, ở đàng xa; có một khoảng cách lớn giữa họ. 
Ông Đavít trả lời: “Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà 
lấy.” Xin ĐỨC CHÚA thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự công chính và lòng 
trung thành của họ: hôm nay ĐỨC CHÚA đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã 
không muốn tra tay hại đấng ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong.         
                                                                                      Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   ( Tv 103, 3+4. 8+13 và 11+12 ) 

  Ðáp:  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. 
1,  CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. 
     Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 
 
2,  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. 
 
3,  Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. 
     Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.  
 
BÀI ĐỌC II    ( 1Cr 15, 45-49 ) 
Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 
  Anh em thân mến, con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, 
còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài 
có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ 
nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ 
thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống 
như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất 
mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.           
                                       Đó là lời Chúa. 



PHÚC ÂM   (Lc 6, 27-38) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang 
nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ 
nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì 
hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 
Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 
  Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu 
anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi 
cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì 
còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà 
hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay 
mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay 
mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, 
và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân 
độc ác. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng 
xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không 
bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.  Anh em hãy 
cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã 
lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa 
sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”         
                        Đó là lời Chúa. 
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta cậy nhờ vào lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa 
và nhờ biết thương xót nhau, để có thể bình an nội tâm và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. 
Chúng ta tín thác vào lòng từ bi nhân hậu vô tận của Thiên Chúa và cùng cầu xin: 
+ CĐ: Lạy Chúa xin đổ tràn đầy tình yêu của Ngài trên chúng con.  
1. “Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là  Đấng nhân từ”.  
Xin cho chúng ta biết hiệp nhất nên một dưới tình yêu vô biên của Thiên Chúa   Cha . Và xin cho 
chúng ta biết noi theo Chúa Giê-su, là Đấng đã biểu hiện tình yêu  của Chúa Cha cho nhân loại, 
để chúng ta cũng biết quảng đại yêu thương anh chị em và nâng đỡ nhau vững bước theo Chúa. 
2. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”.  
Xin Chúa gìn giữ thế giới chúng con thoát khỏi những hận thù. Xin cho chúng con  nhận biết 
rằng tất cả mọi người đều là anh chị em, biết đón nhận nhau, chung sống  hòa bình trong tinh 
thần tôn trọng, cộng tác và cùng có thể tha thứ cho nhau. 
3. “Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án”.  
Xin cho chúng ta biết nhận thức và lắng nghe được tiếng nói của những người nhỏ  bé đang bị 
làm tổn thương phẩm giá của họ. Và xin cho chúng ta có thể cùng nhau  gìn giữ được mọi 
mạng sống là ân huệ sáng tạo và là tuyệt tác của Thiên Chúa. 
4.  ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sáng, xin Ngài cất đi khỏi chúng con bóng tối 
đang bao trùm nhân loại. Xin cho chúng con được nối kết bởi Thiên Chúa cũng được trở nên 
con cái của sự sáng, đồng thời có thể làm chứng về  tình yêu của Chúa đang hoạt động trên 
muôn loài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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Tranh: Từ logo Năm
 Thánh Lòng ChúaThương Xót  


