
BÀI ĐỌC I   ( Gv 1, 2; 2, 21-23 )  
Trích sách Giảng Viên. 
 Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là 
phù vân. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả 
mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì 
hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ. Chuyện gì xảy ra cho con người sau 
bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? 
Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu 
phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là 
phù vân!»  Đó là lời Chúa  
ĐÁP CA   (Tv 95, 1+2, 5+6, 7+8 ) 

   Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng.  
1. Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, 
    vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn..  
2. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, 
    lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người. 
    Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan CHÚA là Đấng dựng nên ta.  
3. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,  còn ta là dân Người lãnh đạo, 
    là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 
    Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! “Các ngươi chớ cứng lòng 
    như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc” 
 
BÀI ĐỌC II    (Cl 3, 1-5, 9-11)  
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. 
 Anh em thân mến, Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm 
những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy 
hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc 
hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với 
Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 
 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với 
người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Vậy anh em hãy giết chết những gì 
thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn 
xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng Anh em đừng nói dối nhau, vì 
anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy 
con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được 
ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt 
bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người. 
                                                                                Đó là lời Chúa. 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin 
Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ 
mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ.  
Chúng con cầu xin.. 
 
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng 
liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành 
của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN VI 
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 đem lại ơn cứu 
độ cho chúng con. 
Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi 
được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm 
nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm 
hưởng sự sống muôn đời. 
Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ 
Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy 
vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua. 
Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên 
thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: 

 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng 
chúng con; xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng 
nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin... 



 

 

PHÚC ÂM   (Lc 12, 13-21 )  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo 
anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: “ anh, ai đã đặt tôi làm người xử 
kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: "Anh em phải coi 
chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng 
sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."  
  Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương 
sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu 
mà tích trữ hoa mầu! Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái 
kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào 
đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều 
năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo 
ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì 
ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo 
làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." 
                                                                Đó là lời Chúa                           
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng đã ban sức mạnh 
 cho chúng ta qua Thánh Linh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:  
+  CĐ:  Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con theo Thánh Ý của Ngài. 
1. Lạy Chúa, chúng con đã được Chúa kêu gọi và quy tụ, xin cho chúng có thể tìm 
 được sự chính trực trước mặt Ngài, cùng biết giúp đỡ lẫn nhau, và biết hành động 
 cho ơn cứu rỗi của nhiều người.   
2. Lạy Chúa, trước thềm cầu nguyện của mùa hòa bình, chúng con cùng khẩn cầu cho 
 tâm hồn của mọi người trong thế giới không bị lung lạc trước quyền lực và sự 
 thống trị của thế gian này, và xin cho mọi người cùng biết tìm kiếm một nền hòa 
 bình mà Thiên Chúa mong muốn.  
3. Lạy Chúa, xin nhìn đến tất cả các người đang đau khổ vì những cuộc nội chiến và 
 xâm lược. Xin cho các hoạt động cứu trợ giúp đỡ nạn nhân và hòa bình được trở 
 nên mạnh mẽ hơn, để sự an toàn có thể được lấy lại.  
4.  (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn của ơn cứu độ, xin chữa lành những mệt mỏi cho 
 dân Chúa và ban cho họ ơn bình an tâm hồn. Xin cho chúng con được đổi mới mỗi 
 ngày trong niềm hân hoan được Chúa dẫn đường, để chúng con có thể rao truyền 
 tin Mừng cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen 

“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam,  
không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” 

(Lu-ca 12,15) 

" Giấc mơ của người giàu " 
Tác giả：UNKNOWN 
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