
BÀI ĐỌC I   (St 14,18-20) 
Ngày ấy, Ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra;  
ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và 
nói: “Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho  
Áp-ram! Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao, Đấng đã trao vào tay ông những 
thù địch của ông!” 
                                          Đó là lời Chúa. 
ÐÁP CA   (Tv 109, 1. 2. 3. 4)  
Ðáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê.  
1, Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : 
    “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, 
 để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.” 
 Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài : 
 Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 
 
2,  Đức Chúa phán bảo rằng : 
 “Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh, 
  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. 
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,  
  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.” 
  ĐỨC CHÚA đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng :  
 “Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.” 
 
BÀI ĐỌC II   (1Cr 11, 23-26) 
Anh em thân mến, Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho 
anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ 
ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc 
này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén 
rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi 
uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới 
ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền 
Chúa đã chịu chết.         Đó là lời Chúa. 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai 
Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con 
biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin 
chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. 
Chúng con cầu xin…. 
 
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu 
nguyện và thánh hoá lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng 
con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG CHÚA BA NGÔI 
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 sinh ơn cứu độ cho 
chúng con. 
Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là 
Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi 
cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là Ðấng vinh 
hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi 
tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba 
Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang 
nhau. Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần ngợi khen Chúa và hàng 
ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng: 

 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, và 
lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa Ba Ngôi, đem lại cho hồn xác chúng 
con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 



 

 
PHÚC ÂM    (Lc 9, 11b-17)  
Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai 
cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa 
Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại 
quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang 
vắng.” Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng 
con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi 
mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. 
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm 
khoảng năm mươi người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người 
ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt 
lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho 
đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, 
người ta thu lại được mười hai thúng. 
                                       Đó là lời Chúa. 
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hiện diện trọn vẹn trong Thánh Thể 
 để đồng hành và là Thần Lương nuôi dưỡng chúng ta trong hành trình tiến về 
 Nước Trời. Cảm nhận tình yêu Chúa tuôn tràn trong tâm hồn, chúng ta cảm tạ 
 Ngài và dâng lời khẩn nguyện:   
  CĐ: Lạy Chúa, xin tuôn tràn trên chúng con sự sống của Chúa. 
1. “Thánh Thể là chóp đỉnh tình yêu và nguồn mạch ơn thánh”. Xin cho chúng 
 con là  những người được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể Chúa Kitô, biết sống 
 hiệp nhất yêu thương nhau hơn và cố gắng xây dựng nền hòa bình mà Chúa 
 mong muốn.  
2. “Chúa nói: Chính anh em hãy cho họ ăn”.  Xin cho chúng con và mọi người 
 trên thế giới  biết quan tâm đến những người đang cần lương thực hằng 
 ngày, và biết cùng nhau chia sẻ những gì mình đang có, để những người 
 nghèo được no đủ, hạnh phúc. 
3. “Chúa nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy”. Xin Chúa chúc lành  cho 
  các em thiếu nhi được Rước Lễ Lần Đầu. Và xin cho các em không quên niềm  
  vui đã được lãnh nhận hôm nay, để các em có thể trưởng thành trong sự kết  
  hợp chặt chẽ với Chúa Giêsu. 
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn)  
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban Đức Kitô Con Một Chúa làm 
 lương thực để chúng con có sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết hân hoan 
 làm chứng về tình yêu của Chúa trong Bí tích Thánh Thể cho mọi người.  
     Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.   
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 “ Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. “ 
（Luca 9:17） 


