
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Thưa Cộng đoàn Phụng vụ. Phúc hay họa không phải bởi của cải, nhưng chính là bởi người sở 
hữu của cải, bởi cách sống và cách sử dụng của cải đó: có biết chia sẻ và phân phối của cải ấy 
cách công bằng và bác ái không? 
Nhìn vào gương người phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay và người ăn xin ngồi chờ những 
mẩu bánh vụn từ bàn ăn của người phú hộ rơi xuống, chúng ta hãy tưởng tượng còn biết bao 
Lazarô trên thế giới cũng đang chờ đợi sự hảo tâm và chia sẻ của mỗi người chúng ta, là 
những người may mắn hơn họ. Người tín hữu đúng nghĩa là người luôn biết chia sẻ hơn là 
chiếm hữu cho bản thân. Chúng ta hãy thành tâm thống hối về những việc làm lãng phí, vô 
ích; và những tính toán hẹp hòi, ích kỷ đối với những người nghèo khổ đang cần đến lòng 
tương trợ và yêu thương của chúng ta.   
CA NHẬP LỄ  
Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng tôi hưởng dùng, Chúa đã xét xử công bình. Vì 
chúng tôi đã phạm tội và không tuân giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho 
danh Chúa được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng tôi theo lượng từ bi của Chúa.”  
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ                                                                                            
BÀI ĐỌC I  ( Am 6,1a, 4-7 ) 

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt 
Chúa phán: Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,  
và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri. 
Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, 
những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn hát nghêu ngao; như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà 
sáng tác. Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước 
cảnh nhà Giu-se sụp đổ! Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày.  
Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!  
                                                                                   Đó là lời Chúa. 
ÐÁP CA  (Tv 146 - 6 c+7, 8 a c+9 b c )  
Ðáp:   Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.  

1. Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, 
    xử công minh cho người bị áp bức, 
    ban lương thực cho kẻ đói ăn. 
    CHÚA giải phóng những ai tù tội,  

2. CHÚA mở mắt cho kẻ mù loà. 
    CHÚA yêu chuộng những người công chính. 
    Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, 
    nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.   

BÀI ĐỌC II    ( 1Tm 6,11-16 ) 
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthê. 
Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người 
công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. Anh hãy 

thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự 
sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt 
nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt 
Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời 
tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh 
tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện Đấng 
sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các 
vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu 
phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy 
quyền đến muôn đời. A-men.. 
                                                                                                   Đó là lời Chúa 
ALLELUIA   (2 Cr. 8,9  )   
   Alleluia, alleluia! Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo,   
                         để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Alleluia  
PHÚC ÂM    ( Lc 16, 19-31 )  
  ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm 
vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy 
mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống 
mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này 
chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta 
đem chôn. "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-
ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 
Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng 
đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! 
Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; 
còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn 
con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, 
đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây 
cũng không được. "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến 
nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại 
cũng sa vào chốn cực hình này! Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì 
chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe 
đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham 
đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng 
chẳng chịu tin."                                                                        
                                                                                                     Đó là lời Chúa 
CA HIỆP LỄ  ( I Ga 3,16)  
         Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì:  

  đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.  
       Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xác tín vào Lời Chúa, và cùng dâng lời nguyện  
            xin cho ơn cứu độ của nhân loại: 
    + CĐ: Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy tình yêu của Ngài trên chúng con.  
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con đang vâng theo Đức Giêsu Kitô - Con Một Ngài được 
 bước đi mạnh mẽ, để qua các hành động yêu thương người lân cận, chúng con có thể 
 làm chứng cho Nước Trời đang đến.  
2. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra với tha nhân, để chúng con 
 vượt qua được sự vô tâm, biết nuôi dưỡng một tâm hồn quan tâm giao lưu sâu đậm với 
 mọi người.  
3. Lạy Chúa, nhân ngày người tỵ nạn, di dân,  Xin cho những người trốn khỏi chiến tranh 
 và trở thành người tỵ nạn được trở thành bạn bè với những người tại các quốc gia, để 
 thế giới nhận ra họ, và càng ngày có mối giao hữu càng được trở nên sâu đậm 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
 
Chủ tế: Lạy Cha Chí Thánh, qua Đức Giêsu Kitô Con Một Ngài, Ngài đã cho chúng con 
 thấy được sự quý giá của việc thương yêu nhau. Xin cho chúng con biết luôn 
 phụng sự cho ơn cứu độ của mọi người đang vâng theo lời mời gọi của Ngài. 
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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" Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn,  
   đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được,  

   mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được."     (Lc16,26 ) 

Tranh  “ Người giàu có và Lazaro nghèo khó ” 
Tác giả: Frans Francken (II)   Thế kỷ 17 

Bảo tàng Cambrai, Pháp 
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26/09  X  Thứ hai Tuần XXV.  TN 
       Bđ1： G 1,6-22 
       P  Â： Lc 9,46-50 
27/09  Tr  Thứ ba Tuần XXV.  TN 
   Thánh Vincent de Paul, Linh mục 
       Bđ1： G 3,1-3.11-17.20-23 
       P  Â： Lc 9,51-56 
28/09  Đ  Thứ tư Tuần XXV.  TN 
THÁNH Tomas Nishi và 15 Thánh tử đạo 
       Bđ1： G 9,1-12.14-16 
   P  Â： Lc 9,57-62 
29/09  Tr   Thứ năm Tuần XXV.  TN 
   TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN,  
          GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN 
       Bđ1:  Đn 7,9-10.13-14  
                         △Kh 12,7-12a 
       P  Â:  Ga 1,47-51 

Lịch phụng vụ trong tuần 
30/09  Tr  Thứ sáu Tuần XXV. TN 
  Thánh Giê-rô-ni-mô, Lm, TSHT. 
    Bđ1： G 38,1.12-21;40,3-5 
    P  Â：  Lc 10,13-16 
1/10  Tr  Thứ bảy Tuần XXV. TN 
THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU,    
   TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH,  
     Bđ1： Is 66,10-14c 
     P  Â： Mt 18,1-5 
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