
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Anh chị em thân mến! Niềm tin hướng chúng ta về tương lai, về những điều chúng ta chưa 
thấy, nhưng sẽ đến. Người chúng ta tin tưởng càng cao cả, điều chúng ta tin tưởng càng lớn 
lao, thì niềm hi vọng của chúng ta càng nhiều, càng mãnh liệt. 
Ông Abraham đặt niềm tin vào Thiên Chúa, vào những điều Thiên Chúa đã hứa. Trong đoạn Tin 
Mừng theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy hãy tỉnh thức, hãy đề cao cảnh giác, đừng để 
mình bị ru ngủ. 
Giờ đây Chúa đến với chúng ta trong Thánh Lễ này và Ngài dẫn ta vào Bàn Tiệc Thánh Thể, 
hầu khai mở cho ta niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Vậy chúng ta hãy gạt ra khỏi tâm 
hồn những giao động bất chính bằng trầm lặng ăn năn.   
CA NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của 
Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.   
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I    (Kn 18, 6-9 )  
Trích sách Khôn Ngoan. 
Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa 
mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm. Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như đêm cứu 
thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. 
Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ 
và kêu gọi chúng con đến với Ngài. Con lành cháu thánh của những người lương thiện âm 
thầm dâng lễ tế trong nhà. 
Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, 
có hoạ cùng chia. Và ngay từ bấy giờ, họ đã xướng lên những bài ca do cha ông truyền lại.            
         Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   (Tv 33, 12+13, 14+15, 20+21) 
   Ðáp: Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.  
1. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. 
    Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể,  

hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp  
2. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, 

hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.  
3. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. 

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.  
BÀI ĐỌC II    (Dt 11, 1-2. 8-19)  
Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 
 Thưa Anh em, Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều 
ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. 
 Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được 
lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới 
cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng như ông I-xa-ác và 
ông Gia-cóp là những người đồng thừa kế cũng một lời hứa, vì ông trông đợi một thành có nền 
móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng 

đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng 
trung tín. Vì thế, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng 
dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn 
tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy 
và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Những người 
nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương. Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê 
hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. Nhưng thực ra các ngài mong ước một 
quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để 
cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì Người đã chuẩn bị một thành cho các 
ngài. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác; dù đã nhận được lời hứa, 
ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: Chính do I-xa-ác 
mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có 
quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu 
tượng. 
                                                     Đó là lời Chúa. 
ALLELUIA （Mt 24, 42a +44 ） 
                  Alleluia, alleluia! “Anh em hãy canh thức,   
                          vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. – Alleluia.  
PHÚC ÂM   (Lc 12, 32-48,  hoặc 12, 35-40 )  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:“Hỡi ođoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh 
em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 
  “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một 
kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 
Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 
  “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn 
cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy 
đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 
bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà 
còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: Nếu chủ nhà 
biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, 
hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” 
  Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi 
người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên 
coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy 
tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta 
lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới 
về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào 
ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với 
những tên thất tín. “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm 
theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì 
sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi 
hỏi nhiều hơn.   
                                  Đó là lời Chúa 
CA HIỆP LỄ  
Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,  Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, sự sống đời đời giải thoát chúng ta và cho chúng ta 
hiệp thông trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Vậy hãy khấn xin Chúa cho chúng ta 
một niềm hy vọng mới vào Nước Trời:    
+  CĐ:  Lạy Chúa Kitô, Ngài là Đấng cứu chuộc chúng con.  
1. Lạy Chúa, chúng con đang mong chờ và hy vọng vào sự hoàn thành Nước Chúa. Mặc 

dù chúng con sống trong một thế giới khó nhìn thấy được tương lai, nhưng xin cho 
chúng con có thể dâng lời ngợi khen và cảm tạ hồng ân Chúa mỗi ngày  

2. Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và tất cả chúng con biết 
ý thức trách nhiệm đã được trao phó và cộng tác với nhau để xây dựng nền hòa bình    
theo thánh ý Chúa.   

3. Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến những người đang đau khổ vì bị tấn công quân sự và nội 
chiến. Xin cho qua các sự hỗ trợ được tiếp tục từ khắp nơi, họ sẽ nhận thêm được niềm 
hy vọng trong cuộc sống.  

4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Chúa Cha toàn năng, chúng con cầu xin và chờ đợi Chúa Giêsu Kitô- Con 
Một Chúa quang lâm. Xin cho chúng con hiệp nhất nên một với nhau trong đức tin, để 
chúng con có thể loan truyền niềm vui của Tin Mừng mà Chúa đã mang đến cho chúng 
Con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu  Kitô Chúa chúng ta. Amen. 
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8/08 Tr. Thứ Hai Tuần XIX TN 
Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ. 
 Bđ1: Ed 1,2-5.24-28c 
 PÂ :  Mt 17,22-27.   
9/08 X  Thứ Ba Tuần XIX TN 
     Bđ1:  Ed 2,8-3,4 
     PÂ :   ; Mt 18,1-5.10.12-14  
10/08  X  Thứ Tư Tuần XIX TN 
 THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ,TĐ 
     Bđ1:  2Cr 9,6-10 
     PÂ :   Ga 12,24-26 
11/08  Tr.  Thứ Năm Tuần XIXTN 
 Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ 
    Bđ1: Ed 12,1-12 
     PÂ :   Mt 18,21-19,1 

Lịch phụng vụ trong tuần 

12/08  X  Thứ Sáu Tuần XIX TN 
Bđ1:  Ed 16,1-15.60.63 
    △Ed 16,59-63 
PÂ :   Mt 19,3-12  

13/08  Tr.  Thứ Bảy Tuần XIX TN 
Bđ1:  Ed 18,1-10.13b.30-32 
PÂ :   Mt 19,13-15 
 ————————————— 

 
14/08  X  CHÚA NHẬT TUẦN XX TN 
      Bđ1:   Gr 38,4-6.8-10 
      Bđ II:   Hr 12,1-4 
      PÂ :   Lc 11,27-28 

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn 
để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” 

(Lu-ca 12,35-36 ) 

Tác giả：UNKNOWN 

Nếu canh hai hoặc canh ba  
                         ông chủ mới về,  
mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy,  
thì thật là phúc cho họ.  
        (Luca 12,38) 


