
DẪN VÀO THÁNH LỄ  
Kính thưa Cộng đoàn! Hôm nay là Chúa Nhật 21 thường niên... 
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta đi theo "đường hẹp" mà vào Nước Trời, cần phải hy sinh 
từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mới vào được. Ðường này tuy chật hẹp, nhưng 
sẽ dẫn chúng ta đến cõi sống hạnh phúc; còn đường rộng rãi bê tha sung sướng đưa đến 
diệt vong!... 
Giờ đây chúng ta bước vào Thánh Lễ , xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để 
lựa chọn đúng con đường dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.  
Vì thế, chúng ta hãy từ bỏ con đường rộng, con đường thênh thang, bằng lòng thống hối 
ăn năn mọi lỗi lầm của chúng ta. 
 
CA NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con.  
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. 
Chính Ngài là Thiên Chúa của con.  
Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 
 
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ  
BÀI ĐỌC I   ( Is 66, 18-21)  
Bài trích sách Tiên tri Isaia 
Đức Chúa phán như sau “Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi 
dân tộc và mọi ngôn ngữ ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt giữa họ 
một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc : Tác-sít, Pút, Lút, là những 
dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được 
nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta 
giữa các dân tộc. Đức Chúa phán : giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa 
thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi 
thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa –đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, 
lừa và lạc đà– về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy 
một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi – Đức Chúa phán như vậy.” 
                                                                                     Đó là lời Chúa. 
ĐÁP CA   ( Tv 116, 1. 2) 

Ðáp:    Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng 
 

1. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, 
    ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !  

2. Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, 
    lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. 

BÀI ĐỌC II    (Dt 12, 5-7, 11-13) 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Do thái. 
Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người 
con : Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa 
thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh 
em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người 
con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy, thì 
chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn 
luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những 
bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để 
người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.  
                                                                           Đó là lời Chúa. 
ALLELUIA   (Ga 14, 6)  
         Alleluia, alleluia! Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.  
                            Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy . Alleluia. 
 
PHÚC ÂM   ( Lc 13, 22-30)  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng 
dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” 
Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có 
nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 
“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ 
cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy 
ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được 
ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng 
tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, 
hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’ 
“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp 
cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 
“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng 
chót.” 
                   Đó là lời Chúa 
CA HIỆP LỄ  

      Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, 
              từ ruộng đất, Ngài sản sinh cơm bánh, 
                        và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, xác tín vào lời của Chúa, chúng ta cùng dâng lời 
nguyện xin: 
+ CĐ:   Lòng nhân từ và ơn cứu độ của Chúa thật vĩ đại. 
 
1.  Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi theo Chúa Giêsu là Đấng đã dạy chúng con   

  biết ý muốn của Thiên Chúa và biết làm chứng cho Chúa bằng những việc làm yêu  
  thương người thân cận.  

2. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quên đi lợi ích của bản thân mình, nhưng biết  
    quan tâm, đồng cảm với mọi người trong mọi hoàn cảnh, và quảng đại hỗ trợ  
    lẫn nhau.  
3. Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đang đau khổ vì bệnh tật thể xác cũng như  
    tinh thần. Xin cho Lời Chúa an ủi nâng đỡ và là nguồn hy vọng của tất cả  
    chúng con. 
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng, qua Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa, Chúa đã chỉ 
cho chúng con đường vào Nước Trời. Xin cho chúng con được Lời Chúa hướng dẫn, để 
có thể tiếp tục thể hiện tình yêu theo Thánh Ý của Ngài.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.    
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22/08  Tr Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên 
        Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. 
 Bđ1:  Is 9, 1-6 

 PÂ :  Lc 1, 26-38  
23/08  X  Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên 

 Bđ1:   2 Tx  2, 1- 3a. 14- 17 
 PÂ :    Mt 23, 23- 26  

24/08  Đ Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên 
St. BARTHÔLÔMÊÔ, Tông đồ. Lễ kính. 

 Bđ1:  Kh 21, 9b-14 
 PÂ :   Ga 1, 45-51  

25/08 X Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên 
       Bđ1: 1 Cr 1, 1-9 
        PÂ :    Mt 24, 42-51 

Lịch phụng vụ trong tuần 

26/08 Tr Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên 
 Bđ1:  1 Cr 1,17-25; 
 PÂ :   Mt 25,1- 13 
  
27/08 Tr Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên 
             Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ 
          Bđ1:  1 Cr 1, 26-31 
          PÂ :   Mt 25, 14-30. 
    ————————————— 
 
28/08  X  CHÚA NHẬT TUẦN XXII TN  

   Bđ 1:   Hc 3, 19-21.30-31 
   Bđ II:   Dt 12,18-19.22- 24a 
   P  Â :   Lc 14, 1. 7-14.  

Tranh  Tác Giả  UNKNOWN 

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.”   (Lc 13.24) 


