
 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình 
trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng 
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 Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để 
dâng lên Chúa, thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu hiện lòng thành của 
chúng con; xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần 
thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin ...   
Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên III 

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, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu 
độ cho chúng con.  

Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính 
mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu 
linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả 
những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan 
hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân ho-
an tung hô rằng…  
Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, ước 
chi tiệc Thánh Thể này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương 
thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh.  
Chúng con cầu xin ... 

BÀI ĐỌC I  ( Hc 27, 4-7 ) 
Trích sách Huấn Ca. 
Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người 
cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn 
gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì 
nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Đừng ca tụng người nào 
trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người.     
                 Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   ( Tv 92, 2-3. 13-14. 15-16 ) 
  Ðáp:  Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! 
1,  Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao,  

  hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm,  
  và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.  

 
2,  Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt,  
 vươn mình lên như cây hương bá đất Liban.  
 Họ được vun trồng trong nhà Chúa,  
 trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. 

 
3,  Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, 
 họ đầy nhựa sống và họ sống xanh  tươi,  
 để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính,  
 Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà!. 

 
BÀI ĐỌC II    ( 1Cr 15,54-58 ) 
Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 
Anh em thân mến, khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân 
phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau 
đây:  
“Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng!   
  Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ?  
  Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? “  
  Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 
Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, 
và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: 
trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.           
                                                        Đó là lời Chúa. 



PHÚC ÂM   (Lc 6,39-45. 39 ) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  Khi ấy, Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được 
sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?  
Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 
Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt 
của chính mình thì lại không để ý tới ? 
Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong 
con mắt anh ra,” trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của 
mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy 
rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em ! 
 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại 
sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, 
trong bụi rậm, làm gì hái được nho!  Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt 
của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng 
mới nói ra.” 
                                          Đó là lời Chúa.   
LỜI NGUYỆN CHUNG 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa đang đổ tràn đầy
    hồng ân và tình yêu của Ngài trên chúng ta, chúng ta cùng khẩn cầu. 
   + CĐ:   Lạy Chúa xin mở rộng tâm hồn chúng con. 
1. Lạy Chúa xin cho chúng con nhận biết được những yếu đuối của chúng con. Xin 
 cho chúng con nhìn rõ ra được suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân để 
 chúng con có thể bước đi trên con đường thực sự hợp theo thánh ý Chúa   
2. Lạy Chúa, trong thế giới đầy dẫy những tranh chấp không nguôi này, xin dạy 
 cho chúng con biết điều quan trọng là sự nhường nhịn lẫn nhau và cùng nhau  
 đối thoại. Xin cho chúng con có thể cùng nhau xây dựng một thế giới mà mọi 
 người đều biết  đón tiếp nhau như anh chị em một nhà.   
3. Lạy Chúa xin gìn giữ mọi người chúng con khỏi những bạo lực gây ra bởi lời nói 
 Xin cho Lời Chúa là nguồn ân huệ được trở nên là công cụ hòa bình nối kết mọi 
 người luôn mãi. 
4.  ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là Đấng dẫn dắt nhân loại trở về, chúng con cảm tạ lòng  
  từ bi nhân hậu của Chúa và xin ban cho chúng con biết vâng theo lời Ngài  
  từ tâm hồn và được trở nên con người biêt học hỏi theo mẫu mực của tình  
  yêu của Ngài.  
           Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng m
ình;  

   kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, m
iệng m

ới nói ra.” (Lc6.45)  
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