
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Kính thưa Cộng đoàn! Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay, cho chúng ta biết Chúa 
Giêsu đang trên đường tiến về Giêrusalem, và có rất nhiều người đi theo, nên Chúa Giêsu 
đưa ra những điều kiện để có thể theo Người làm môn đệ, đó là: từ bỏ những người thân, 
kể cả mạng sống mình, vác Thập Giá mà theo Chúa. Đây quả là điều kiện vô cùng khó 
khăn cho những ai muốn theo Đức Kitô, muốn tôn vinh Người là Sư Phụ.  
Nhờ lời Chúa nhắc nhở và ơn thánh trợ giúp, chúng ta sẽ can đảm hơn để từ bỏ con người 
trần tục của mình, kiên quyết hơn trước những lôi kéo và cám dỗ của trần gian và nhiệt 
thành, hăng say bước theo chân Chúa đến đỉnh đồi Can-vê với tâm hồn thống hối ăn năn.  
CA NHẬP LỄ   ( Tv 119, 137.124) 

  Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài that công minh. 
        Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử.  

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ                                                                                            
BÀI ĐỌC I  ( Kn 9, 13-18) 

Bài trích sách Khôn ngoan. 
Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa ? 
Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi ? 
Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. 
Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, 
cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống  vì lo nghĩ trăm bề.  
Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi, 
những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, 
thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng ?  
Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời,  
chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh ?  
Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng,  
cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, 
và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ.”  

                                                                                   Đó là lời Chúa. 
ÐÁP CA  (Tv 90. 3+5ab, 4+5c+6, 11+12 )  
Ðáp:   Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.    
1. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, 
    Ngài phán bảo:“Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi !” 
    Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng. 
 

2. Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, 
    khác nào một trống canh thôi ! như cỏ đồng trổi mọc ban mai, 
    nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.  

    3.  Cơn giận Ngài, ai lường được sức mạnh,   
         trận lôi đình, ai hiểu thấu căn nguyên ? 
         Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,  ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.  
 
BÀI ĐỌC II    (Plm 9b-10. 12-17 ) 
Bài trích thư của Thánh Phaolo tông đồ gửi cho Philêmon. 
Anh Phileemon thân mến, tôi, Phao-lô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù 
vì Đức Ki-tô Giê-su, tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh 
xiềng xích, đó là Ô-nê-xi-mô, tôi xin gửi nó về cho anh ; xin anh hãy đón nhận nó như 
người ruột thịt của tôi. Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà 
phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà 
không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không 
phải tự nguyện. Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, 
không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người 
anh em rất thân mến ; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn 
biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn 
đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi.  
                                                                                                   Đó là lời Chúa. 
ALLELUIA   (Tv 119 )    
      Alleluia, alleluia! Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, 
      thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Alleluia 
PHÚC ÂM    ( Lc 14, 25-33)  

  ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
  Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : 
“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình 
nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì 
không thể làm môn đệ tôi được. “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà 
trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành 
không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy 
vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho 
xong việc.’ Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không 
ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương 
dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở 
xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 
những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”  
                                                                           Đó là lời Chúa. 
CA HIỆP LỄ  (Tv 41,2-3 )  

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, 
       hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 
                Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan được sống theo Chúa, chúng ta cùng   
             nhau tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:  Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm vui ơn cứu độ.  
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt lời mời gọi của Chúa lên trên tất cả, biết dâng lên 
 Chúa mọi khả năng và vật chất Chúa đã ban, đồng thời chúng con có thể sẵn lòng chia 
 sẻ cho nhau, hầu chúng con làm chứng cho Nước Chúa đang hiện diện.  
2. Lạy Chúa, xin cho vạn vật Chúa đã tạo dựng không bị phá hủy bởi sự kiêu ngạo của con 
 người, nhưng xin cho mọi người biết cùng nhau sống khôn ngoan và hài hòa trên trái 
 đất này để xây dựng vũ trụ này ngày một tốt đẹp hơn.  
3. Lạy Chúa, xin nâng đỡ tất cả những người đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống từ   
   những ảnh hưởng của thiên tai. Và xin cho chúng con biết quan tâm mạnh mẽ đồng thời     
    góp sức cho việc xây dựng môi trường để có thể bảo tồn được mọi sinh mạng quý báu. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng là Đấng tạo dựng muôn vật, xin ban cho chúng con trí 
 khôn ngoan để nhận ra Thánh Ý Chúa, và để chúng con xác tín vào Lời Chúa 
 Giêsu Kitô Con Một Ngài, đồng thời biết bước theo Chúa Giêsu trên con đường 
 thập giá. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen 
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CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 
年間第23主日 C年  

5/09  X  Thứ hai Tuần XXIII.  TN 
       Bđ1： 1Cr 5,1-8 
       P  Â： Lc 6,6-11 
6/09  X  Thứ ba Tuần XXIII.  TN 
       Bđ1： 1Cr 6,1-11 
       P  Â： Lc 6,12-19 
7/09  X  Thứ tư Tuần XXIII.  TN 
       Bđ1： 1Cr 7,25-31 
   P  Â： Lc 6,20-26 
8/09 Tr Thứ năm Tuần XXIII.  TN 
SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A  Lk. 
       Bđ1:   Mk 5,1-4a   △Rm 8,28-30 
       P Â： Mt 1,1-16.18-23  
                              △Mt 1,18-23 

Lịch phụng vụ trong tuần 

9/09  X  Thứ sáu Tuần XXIII  TN 
     Bđ1：1Cr 9,16-19.22b-17 
     P  Â：; Lc 6,39-42  
10/09  Đ  Thứ bảy Tuần XXIII  TN 
  205 Á Thánh tử đạo Nhật Bản  
     Bđ1： 1Cr 10,14-22 
     P  Â： Lc 6,43-49. 
——————————————— 
11/09  X  CHÚA NHẬT 24 MÙA TN 

    Bđ1：  Xh 32,7-11.13-14 
       Bđ2：  1Tm 1,12-17 
   P Â： Lc 15,1-32  △Lc 15,1-10 

Tranh : Đường đến Calvario 
Tác giả: Maestro del Osservanza (1440-1444) 

Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có,  
thì không thể làm môn đệ tôi được.  ( Lc 14.33) 

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo 


