
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Anh chị em thân mến! Trong cuộc sống chúng ta có nhiều câu hỏi: Tôi phải làm gì để có 
tiền? Tôi phải làm gì để học giỏi? Tôi phải làm gì để dành được địa vị Giám đốc? V.V., và 
có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho mình cũng như cho người khác khi nhu cầu 
đòi hỏi…Nhưng có lẽ chưa một ai trong chúng ta tự hỏi mình: “ai là anh em của tôi? ” 
như người thông luật trẻ hôm nay. 
Đức Giêsu kể ra dụ ngôn về người Samaria nhân hậu và Người đã dạy nhà thông luật làm 
như người Samaria. 
Trong Thánh Lễ này Chúa Giêsu chính là “Người Samaria nhân hậu”, đã thể hiện tình yêu 
qua hiến tế mầu nhiệm trên bàn thờ Thập Giá. Với lòng thống hối ăn năn, chúng ta hãy 
bước theo Đức Kitô để cùng Người, dâng lên Thiên Chúa Hy Lễ Tạ ơn hôm nay, hầu xứng 
đáng thông phần sự sống viên mãn của Người.  
CA NHẬP LỄ   (Tv 9, 2) 

Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.  
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I   ( Đnl 30, 10-14 )  
Bài trích sách Đệ nhị luật. 
Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh em, mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, 
miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ. 
“Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay 
ngoài tầm tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói: ‘Ai sẽ lên 
trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?’ 
Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói: ‘Ai sẽ sang bên kia biển 
lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?’ Thật vậy, 
lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực 
hành.”    Đó là lời Chúa  
ĐÁP CA   (Tv 69, 14, 31+33, 36abc+37a) 
         Ðáp: Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, 
     là tâm hồn phấn khởi vui tươi.  
1. Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. 
    Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. 
 
2. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người. 
    Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên,  
     người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. 

 
3. Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết, 
    Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài  của giống nòi các tôi tớ Chúa. 

BÀI ĐỌC II    (Cl  1, 15-20)  
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. 
Đức Giê-su Ki-tô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ 
tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô 
hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do 
Thiên Chúa tạo dung nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật,  
tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội 
Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, 
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn 
hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với 
mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới 
đất và muôn vật trên trời.     Đó là lời Chúa. 
 
ALLELUIA （ Ga 6,63c + 68c） 

 Alleluia, alleluia! Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống; 
    Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. – Alleluia. 
PHÚC ÂM   (Lc 10, 25 –37)  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
 
Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng: 
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: 
“Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức 
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, 
và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời 
đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” 
Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : 
“Nhưng ai là người thân cận của tôi ?” Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-
lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, 
đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế 
cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 
Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một 
người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta 
lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy 
trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan 
tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao 
nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, 
ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật 
trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo 
ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”  
        Đó là lời Chúa 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Đức Kitô - Con Thiên Chúa, đã đến làm người để dạy  con 
 người về lề luật mến Chúa - yêu người. Xác tín vào Thiên Chúa là nguồn tình yêu, 
 chúng ta hãy cùng nhau tha thiết nguyện xin:   
   CĐ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tinh thần phục vụ lẫn nhau.   
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiiểu biết sâu hơn rằng chúng con được sống là do lòng 
 xót thương của Chúa. Xin cho chúng con biết quý trọng những ân sủng Chúa đã 
 thương ban để mỗi ngày chúng con được trưởng thành hơn và  biết thực thi đời sống 
 yêu thương.  
2. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan tâm đến những đau khổ của tha nhân, biết  đón 
 nhận và gầy dựng tình yêu với những người lân cận bằng sự hỗ trợ lẫn nhau, để cho 
 tình yêu của Chúa được loan truyền đến tất cả mọi nơi trên trái đất này.   
3. Lạy Chúa, chúng con dâng lời cầu nguyện cho tất cả những người có quốc tịch ngoại 
 quốc đang sinh sống tại đây. Xin cho tất cả không bị cô lập khi giao tiếp với người 
 chung quanh mình, và xin cho họ có được một cuộc sống phong phú trong môi  trường 
 hiện tại.  
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, qua Đức Giêsu Kitô Con Một của Chúa ,  
 Chúa đã dạy chúng con phải biết yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết vâng theo 
 thánh ý của Chúa, để chúng con có thể tương quan ấm áp sâu đậm với mọi người. 
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.   
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11/07  Tr. Thứ Hai Tuần XV TN 
  Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ 
 Bđ1: Is 1,10-17  
 PÂ :  Mt 10,34-11,1.   
12/07  X  Thứ Ba Tuần XV TN 
     Bđ1:   Is 7,1-9 
     PÂ :   Mt 11,20-24.   
13/07  X  Thứ Tư Tuần XV TN 
     Bđ1:  Is 10,5-7.13-16 
     PÂ :   Mt 11,25-27 .  
14/07 X Thứ Năm Tuần XV TN 
    Bđ1:  Is 26,7-9.12.16-19 
    PÂ :     Mt 11,28-30.  

Lịch phụng vụ trong tuần 
15/07 Tr  Thứ Sáu Tuần XV TN 
     Thánh Bô-na-ven-tu-ra, GM, TSHT 
 Bđ1:  Is 38,1-6.21-22.7-8
 PÂ :   Mt 12,1-8.  
16/07  X  Thứ Bảy Tuần XV TN 
 Bđ1:  Mk 2,1-5 
 PÂ :   Mt 12,14-21. 
    ————————————— 
 
17/07   X   CHÚA NHẬT TUẦN XVI TN 

       Bđ1:     St 18,1-10a        
   Bđ II:    Cl 1,24-28;  

       PÂ :     Lc 10,38-42. 

"Người Samaria nhân hậu" 
Tác giả: Vincent van Gogh (1853 -1890 ) 

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực,  
và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10,27) 


