
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Anh chị em thân mến! Hôm nay Chúa Nhật 14 thường niên. Lời Chúa cho chúng ta 
biết, Chúa chọn thêm 72 môn đệ, để các ông ra đi loan Tin Mừng của Chúa cho mọi 
người, mọi nhà và mọi nơi.  
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta được trở nên tông đồ 
loan báo sự bình an của Chúa cho mọi người. Đồng thời xin cho có nhiều người tin 
theo và đón nhận sự bình an đích thực của Chúa.   Xin mời Cộng đoàn đứng….  
CA NHẬP LỄ    (Tv 48, 10,11) 
Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.  
Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.  
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I   ( Is 66, 10-14c )  
Bài trích Tiên tri ISAIA 
Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người 
yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người 
đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả 
thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. 
Vì ĐỨC CHÚA phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng 
sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ 
được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền 
an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi 
vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ 
đồng xanh. ĐỨC CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết, và nổi 
cơn thịnh nộ với các kẻ thù.    Đó là lời Chúa  
ĐÁP CA   (Tv 66, 1+2+4, 5+9, 16+17) 

         Ðáp:      Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.  
1. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, 
    nào dâng lời ca tụng tôn vinh ! Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, 
    và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.  
2. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: thật đáng kinh đáng sợ ! 
    Người là Đấng bảo toàn mạng sống  và giữ gìn ta khỏi olỡ bước sa chân.  
3. Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,  đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. 
    Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa, tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng!  
 
BÀI ĐỌC II    (Gl  6, 14-18)  
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galat. 

Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, 
Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, 
và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan 
trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc 
Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Từ nay, 
xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của 
Đức Giê-su. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần 
trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men.      
                                   Đó là lời Chúa. 
ALLELUIA （Cl 3･15a+16a） 

Alleluia, alleluia! Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em,  
  Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. – Alleluia. 
 
PHÚC ÂM   (Lc 10,1-12 ,17-20, hoặc 10,1-9 )  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  
Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai 
người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo 
các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ 
ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy 
sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.  
Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng 
hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó 
sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em 
dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.  
Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho 
anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ:“Triều Đại Thiên 
Chúa đã đến gần các ông.” Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, 
thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân 
chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều 
này : Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, 
thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.” Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, 
hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng 
con.” Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa 
xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế 
lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ 
thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”     
        Đó là lời Chúa 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô Đấng đã hy sinh mạng sống để cứu độ 
 chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an đích thực. Vậy chúng ta cùng chúc tụng 
 Ngài và dâng lời khẩn cầu:  
 + CĐ：Lạy Chúa, xin ban bình an của Ngài cho tất cả chúng con.   
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con được Tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy, để chúng con 
 có thể sống đời sống đức tin mạnh mẽ, và làm chứng cho Chúa với một tâm hồn 
 chân thật và xác tín vào Ngài.  
2. Lạy Chúa, xin gìn giữ nhân loại chúng con khỏi những tranh chấp và tư tưởng thù 
 địch giữa các quốc gia và dân tộc. Xin cho chúng con biết mở rộng lòng mình ra 
 dưới sự dẫn dắt của Chúa để chúng con có thể bước đi trên con đường hòa giải.  
3. Lạy Chúa, xin ban cho nhiều người chúng con biết nhiệt huyết rao truyền niềm hy 
 vọng Nước Trời. Xin cho nhân loại chúng con biết sống quan tâm lẫn nhau và luôn 
 biết tán tụng Chúa trong tình yêu thương nhau.  
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Chúa là nguồn vui, Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con được lãnh nhận 
 Lời và lương thực hằng sống từ Chúa. Xin cho chúng con dầu trong những khó 
 khăn, chúng con vẫn luôn có thể bước đi với lòng xác tín vào sự hướng dẫn của 
 Thánh Linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 
年間第14主日  C年   

4/07  X Thứ Hai Tuần XIV TN 
 Bđ1: Hs 2,16.17b-18.21-22  

  PÂ :  Mt 9,18-26.   
5/07  X  Thứ Ba Tuần XIV TN 
     Bđ1:  Hs 8,4-7.11-13 
     PÂ :   Mt 9, 32 - 38.   
6/07  X  Thứ Tư Tuần XIV TN     

Bđ1:  Hs 10,1-3.7-8.12 
 PÂ :   Mt 10,1-7  
7/07  X Thứ Năm Tuần XIV TN 
    Bđ1: Hs 11,1b.3-4.8c-9 
     PÂ :   Mt 10,7-15 

Lịch phụng vụ trong tuần 
8/07 X  Thứ Sáu Tuần XIV TN 
        Bđ1:  Hs 14,2-10 
        PÂ :   Mt 10,16-23  
9/07 X Thứ Bảy Tuần XIV TN 
 Bđ1:  Is 6,1-8 
 PÂ :   Mt 10,24-33. 
    ————————————— 
 
10/07  X  CHÚA NHẬT TUẦN XV TN 
        Bđ1:    Đnl 30,10-14 

        Bđ II:   Cl 1,15-20           

        PÂ :    Lc 10,25-37. 
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM C 

3.7.2022 

Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.  ( Lc 10,3 ) 

“ Đức Giêsu sai các Tông đồ "  Tác giả: W
illem Freland, đầu những năm 1460

 


