
BÀI ĐỌC I  ( 2 Mcb 7, 1-2. 9-14 ) 

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò 
mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Thay mặt cho anh em 
mình, một người lên tiếng nói: “Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều 
gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi.”  
 Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: “Vua là một tên hung thần, vua khai trừ 
chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua 
vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.” Sau người này, 
đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay 
ra, và khẳng khái nói: “Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì 
luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại 
được.” Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã 
dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ 
tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: “Thà chết vì tay người đời đang khi dựa 
vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ 
không được sống lại để hưởng sự sống đâu.”                                                                                   
                        là lời Chúa. 

ÐÁP CA  (Tv 17. 1+2, 3+5, 13ab+15 )  
Ðáp:   Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.  
1. Lạy CHÚA, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, xin Ngài để ý; 
    xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa. 
    Con xin được Thánh Nhan soi xét vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. 

2. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, 
    có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. 
    dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã.  

3. Lạy CHÚA, xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, 
    Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài, 
    khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.  

BÀI ĐỌC II    ( 2 Tx 2, 15 ~ 3, 5 ) 
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. 
Thưa anh em, xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha 
chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm 
an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em 
được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành. 
 Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được phổ 
biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho 
chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức 
tin. N Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và 
biết chịu đựng như Đức Ki-tô.                            Đó là lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng 
con, trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được 
hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. 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 mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng; 
để khi cử hành lễ tưởng niệm Con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết 
đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. 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, 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 xin hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi 
dưỡng chúng con, và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa, xin tiếp tục 
ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng 
con cầu xin.. 



 

 

PHÚC ÂM    ( Lc 20, 27-38   △20,27,34-38)  
  ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương 
không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết 
cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không 
có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy 
nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 
Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều 
chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy 
trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?” 
 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng 
hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 
Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con 
cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông 
Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên 
Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ 
Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ 
sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” 
                                                                            Đó là lời Chúa 
LỜI NGUYỆN CHUNG.  
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xác tín vào Thiên Chúa là đấng làm 
cho tâm hồn chúng ta trở nên mạnh mẽ, và cùng nhau tha thiết nguyện xin: 
  + CĐ:  Lạy Chúa, chúng con xin phó thác trong sự sống của Ngài. 
1. Lạy Chúa, chúng con đang được mời gọi hướng đến đời sống vĩnh cửu, xin 
cho chúng con biết canh tân lại sự xác tín vào Ngài, để chúng con có thể loan 
truyền đến mọi người niềm hy vọng không bao giờ phôi pha này.  
2. Lạy Chúa, xin cho từng người chúng con không chỉ biết quan tâm đến sự việc 
của chính bản thân mình, mà phải biết mở rộng tâm hồn để hướng đến những 
việc tốt đẹp hơn cho tha nhân, đồng thời có thể hiệp sức cùng tất cả mọi người.  
3. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho mọi người đang mang 
những vết thương trong tâm hồn. Xin cho những người chung quanh họ cảm 
nhận được lời kêu cứu từ vực sâu của sự đau khổ và cô độc, và qua sự quan tâm 
lẫn nhau, xin cho họ được nâng đỡ cứu giúp.  
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, Ngài ban cho chúng con niềm hy 
vọng vào đời sống vĩnh cửu qua Đức Giêsu Kitô Con Một Ngài. Xin cho chúng 
con biết xác tín vào Phúc âm để có thể bước đi trên con đường Chúa đã chỉ dạy 
cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG 
年間第32主日 C年 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM C 
6.11.2022 

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) 

" Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. 
 Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại."     (Lc20･36 ) 

Tranh:  " Người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu" (1886-1894) 
Tác giả James Tissot (người Pháp - 1836-1902) 


