
BÀI ĐỌC I    (Gr 38, 4-6. 8-10 )  
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
Hồi ấy, các thủ lãnh thưa với vua Xít-ki-gia-hu: “Xin ngài cho giết Giê-rê-mi-a đi, vì 
những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng 
như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai 
hoạ.” Vua Xít-ki-gia-hu nói: “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng 
chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ 
xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây 
thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên 
ông bị lún sâu. 
Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: “Thưa đức vua, chúa 
thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn 
bánh nữa.” Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: “Ngươi hãy đem 
theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.” 
                                     Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   (Tv 40, 2+4ab, 11ab+12 ) 
   Ðáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ！ 
1. Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA, 
    Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. 
    Chúa cho miệng tôi hát obài ca mới, 
    bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.  

2. Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết ; 
    nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, 
    Phần Ngài, muôn lạy CHÚA, xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. 
    Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.  

BÀI ĐỌC II    (Dt 12, 1– 4)  
Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 
Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao 
quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên 
trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và 
kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ 
hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh 
em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như 
thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh 
em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. 

Đó là lời Chúa. 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa xin 
đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm 
mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, 
là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong.  
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa 
chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời. 
 
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu 
trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con 
dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN II 
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, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải 
đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.  
Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Ðức Trinh Nữ, 
đã chịu khổ hình thập giá/ để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết 
sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh.  
Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản 
thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca 
chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự 
sống của Ðức Kitô; xin cho chúng con được trở nên giống như Người, để mai 
sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng 
sống và hiển trị muôn đời. 



 

 

PHÚC ÂM   (Lc 12, 32-48,  hoặc 12, 35-40 )  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt 
đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một 
phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này 
hoàn tất ! 
 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo 
cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 
năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống 
lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; 
mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, 
nàng dâu chống lại mẹ chồng.” 
                                                Đó là lời Chúa                           
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xác tín vào kế hoạch tràn đầy yêu 
thương và ân sủng của Thiên Chúa và cùng nhau tha  thiết nguyện xin:    
+  CĐ:   Lạy Chúa, xin hãy mở mắt chúng con ra. 
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm xét lại cách sống của chính mình, để 

chúng con đáp lại Lời Chúa dạy, và để chúng con có thể canh tân lại quyết 
tâm vâng theo thánh ý của Chúa.  

2. Lạy Chúa, xin cất đi khỏi thế giới sự xung đột và chia rẽ bởi quyền lực. Xin 
hướng dẫn thế giới để mọi người chúng con đều có được nền hòa bình chân 
chính đẹp lòng Chúa.   

3. Lạy Chúa, xin nhìn đến tất cả các người đang đau khổ vì chiến tranh. Xin cho 
tất cả dù đang trong hố sâu của tuyệt vọng, đều được Lời Chúa làm nguồn 
hy vọng, và những lời nguyện cầu cùng sự hỗ trợ vượt qua biên giới sẽ trở 
nên sức mạnh cho cuộcsống của họ.  

4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Cha Chí Thánh, Chúa Giêsu Kitô dẫn dắt tất cả mọi người về với 
Cha. Xin cho chúng con đang bước đi trong ánh sáng của Lời Chúa, biết phục vụ 
lẫn nhau, để chúng con có thể bước đi trên con đường phù hợp theo Thánh Ý 
Cha. Xin giúp chúng con nhớ rằng Chúa sẽ luôn ở bên chúng con ngay cả những 
lúc khó khăn, và chúng con có thể bước đi trên con đường vâng theo Thánh Ý 
Chúa .  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. 
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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) 
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