DẪN VÀO THÁNH LỄ
Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 13 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy ba người
thanh niên được kêu gọi đi theo Chúa Giêsu để làm môn đệ. Tuy là ba trường hợp khác
nhau, nhưng điều kiện Chúa Giêsu đưa ra đều giống nhau là phải từ bỏ mọi sự và tự
nguyện theo Chúa.
Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta luôn biết chọn Chúa làm gia
nghiệp, sống theo tinh thần của Tin mừng để tâm hồn luôn dành trọn vẹn cho Chúa.
Với lòng thống hối ăn năn, chúng ta quyết tâm từ bỏ tội lỗi, để xứng đáng cùng Đức
Kitô dâng lên Chúa Cha Hy Tế tạ ơn hôm nay. Xin mời Cộng đoàn đứng….
CA NHẬP LỄ
Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui.
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

BÀI ĐỌC I

BÀI ĐỌC II (Gl 5, 1. 13-18)
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galat.
Thưa Anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta.
Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.
Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng
tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất
cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân
cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em
tiêu diệt lẫn nhau đấy!
Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn
thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái
ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác
thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu
anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.
Đó là lời Chúa.

( 1V 19, 16b. 19-21)

Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Ngày ấy, Đức Chúa phán với ngôn sứ Êlia: “Ê-li-sa con Sa-phát, người A-vên Mơ-khôla, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.
Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng; trước mặt
ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi
ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa.
Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói: "Xin cho con về hôn cha mẹ để từ
giã, rồi con sẽ đi theo ông." Ông Ê-li-a trả lời: "Cứ về đi! Thầy có làm gì ông đâu? "
Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi
người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông.
Đó là lời Chúa
ĐÁP CA (Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11)
Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.
1. Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
2. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
3. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

ALLELUIA （Samuel 3･9+Ga 6･68C）
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe;
Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.
PHÚC ÂM (Lc 9, 51-62)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.
Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn
bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng
Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng:
“Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó
không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng
khác.
Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi
cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con
Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo
tôi!” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức
Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều
Đại Thiên Chúa.”
Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ
biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng
sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Đó là lời Chúa

LỜI NGUYỆN CHUNG.
Chủ tế: Anh chị em thân, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ mọi sự để bước theo
Chúa. Với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng nâng đỡ chúng ta bằng ân
sủng phong phú, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
+ CĐ: Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con đường lối của Chúa.
1.

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con lạc lối, xin gợi cho chúng con luôn nhớ đến Lời của
Chúa, để chúng con có thể sống Tin Mừng Nước Trời với một tâm hồn mới.

2.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người biết hướng nhìn sâu rộng đến hiện trạng của các quốc
gia, để chúng con có thể cùng nhau góp sức xây dựng nền hòa bình thiết thực.

3.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ công việc của Tòa Thánh đang hướng dẫn toàn thể Giáo Hội.
Để lời kêu gọi sự quan tâm và hành động cho những người đang gặp khổ nạn được
lan rộng đến mọi người trên thê giới.

4.

(Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)
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Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời,
Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem
（Luca 9･51）

Chủ tế: Lạy Cha từ bi nhân hậu, xin chiếu soi ánh sáng chân lý vào hành trình chúng
con đang đi. Và Xin cho chúng con biết sống yêu thương để làm chứng về
Nước Trời mà Con Một Chúa đã rao giảng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu
Kitô Chúa chúng ta. Amen.
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