
BÀI ĐỌC I  ( Ml 3, 19-20a ) 

Trích sách Tiên tri Malakhi. 
Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác 
sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng –ĐỨC CHÚA các đạo binh phán– 
không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng đối với các ngươi là 
những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia 
sáng chữa lành bệnh.  
                                                                               Đó là lời Chúa. 
ÐÁP CA  (Tv 98. 4+5, 6+7b+8b )  
Ðáp:   Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.   

1. Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu, 
    mừng vui lên, reo hò đàn hát. 
  Đàn lên mừng CHÚA khúc hạc cầm dìu dặt, 
 nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. 
 

2. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, 
 tung hô mừng CHÚA, vị Quân Vương ! 
 địa cầu với toàn thể dân cư ! 

đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan CHÚA.  
 

BÀI ĐỌC II    (  2 Tx 3, 7-12 ) 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. 
Anh chị em thân mến, chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng 
tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Chúng tôi 
đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên 
gánh nặng cho người nào trong anh em m. Không phải là vì chúng tôi không có 
quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. 
Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu 
làm thì cũng đừng ăn ! Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số 
người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh 
Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở 
yên mà làm việc, để có của nuôi thân.. 
                                                                                 Đó là lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả 
là một hạnh phúc tuyệt vời: xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ 
trung thành với 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, chúng con thành kính dâng lên Chúa lễ vật này, xin vui lòng chấp 
nhận, và giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa, để mai ngày đạt tới phúc 
trường sinh. Chúng con cầu xin.. 
 
LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN VIII 
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.  
Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu Con Chúa và quyền 
năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa 
được hợp nhất bởi mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên 
của Chúa, thì đoàn dân Chúa là Hội Thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô 
và đền thờ Chúa Thánh Thần.  
Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên Thần, chúng con ca ngợi Chúa, và hân hoan 
tuyên xưng rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, 
như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh 
Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con 
được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin.. 



 

 

PHÚC ÂM    ( Lc  21, 5-19 )  

  ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 Khi ấy, Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp 
và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ 
có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”  
 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, 
thì có điềm gì báo trước?” Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì 
sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: ‘Thời kỳ đã đến 
gần’; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ 
hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.” Rồi 
Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có 
những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện 
tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự 
ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội 
đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ 
là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là 
anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật 
khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại 
được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết 
một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù 
một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được 
mạng sống mình.”                                                                
                                                                            Đó là lời Chúa 
LỜI NGUYỆN CHUNG.  
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tán tụng Thiên Chúa là Đấng hằng sống 
vĩnh cửu và cùng nhau tha thiết nguyện cầu: 
  + CĐ:  Lạy Chúa, chúng con mong đợi Nước Thiên Chúa. 
1. Lạy Chúa, mặc dầu đang sống trong hoàn cảnh gian nan khốn cùng, xin ban cho 
chúng con biết xác tín rằng Ngài luôn ở cùng chúng con, để chúng con có thể lan tỏa 
đến mọi người niềm hân hoan và hy vọng này.  
3. Lạy Chúa, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho những người nghèo khó, xin cho 
những bất an của mọi người đang sống trong cảnh khốn cùng được nhìn đến, để trong 
sự dìu dắt của Thánh Linh, sức mạnh cứu trợ cần thiết sẽ được đổ tràn trên mọi người.  
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã hứa ban cho chúng con 
đời sống vĩnh cửu. Qua Lời của Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa, xin cho chúng con 
được tăng thêm sức mạnh , và xin cho chúng con có thể tiếp tục hân hoan bước đi 
trên con đường đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen 
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           Tác giả:  Unknown 

“

Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó  
                       sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”    (Lc 21.6) 

NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO 


