
BÀI ĐỌC I  ( Hc 3, 17-18,20,28-29 ) 

Bài trích sách Huấn ca 
Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, 
thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. 
Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, 
như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. 
Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: 
Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. 
Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, 
vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. 
Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, 
kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. 

                                                                                   Đó là lời Chúa. 
ÐÁP CA  (Tv 68, 4-5ac. 6-7ab. 10+11)  
Ðáp:     Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu,  
                        Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.   
1. Những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,  
     niềm hoan lạc trào dâng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người   
2. Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ,   
      chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. 
      hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.   
3.   Ôi Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,  
      gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. 
      Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, 
      bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.   
BÀI ĐỌC II    (Dt 12, 18-19, 22-24a) 

Bài trích thư của Thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Do thái. 
Thưa anh em, Anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, 
mây mù, bóng tối và dông tố, có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, 
khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa, Nhưng anh 
em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên 
trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các 
con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã 
tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công 
chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là 
Đức Giê-su.    
                                                                     Đó là lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin 
yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được 
Chúa chăm sóc giữ gìn. 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 cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu 
nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời 
chúng con. 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, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc; xin cho Bí Tích 
này giúp chúng con thêm lòng yêu mến, và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ 
Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin… 



 

 

PHÚC ÂM    ( Lc 14, 1. 7-14) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
  Khi ấy, nhằm một ngày sa-bát, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-
ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn 
cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì 
đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được 
mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin 
ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ 
cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời 
anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự 
trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai 
hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng : 
“Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà 
con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp 
lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què 
quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ 
được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”  
                       Đó là lời Chúa                
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đã hướng   
      dẫn chúng ta bằng lòng thương xót, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: 
    + CĐ: Lạy Chúa, ai khiêm tốn sẽ được nâng cao lên. 
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đáp lại Lời của Chúa, để chúng con nuôi dưỡng 
 một tâm hồn khiêm tốn, đồng thời lớn lên như những người biết phục vụ mọi người 
 trong cuộc sống hằng ngày.  
2. Lạy Chúa, xin cho tất cả mọi người chúng con đang cùng nhau sống chung  trong 
 thế giới Chúa đã dựng lên, biết sống hòa hợp với thiên nhiên, và chia sẻ một cách 
 thích hợp mọi ân huệ cho nhau. 
3. Lạy Chúa, xin nhìn đến những 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 cuộc sống 
 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.   
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 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) 

Tranh  Tác giả Vô Danh 

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống 
  còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.  ( Lc 14.11) 


