
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
 Anh chị em thân mến! Hôm nay là Chúa Nhật thứ 2 thường niên, Lời Chúa hôm nay cho 
chúng ta biết Chúa Giêsu là ai?  Ngôn sứ Isaia, thánh Phaolô và thánh Gioan đã giới thiệu 
Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian. Người là Tôi Trung được Thiên 
Chúa tuyển chọn, Người là Đấng cứu độ trần gian. Những ai tin và kêu cầu danh Người, thì 
được Người ban ơn cứu độ, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời.  
 Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta luôn tôn kính thờ lạy Chúa 
và hân hoan giới thiệu Chúa cho mọi người, để tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ 
Chúa ban. 

CA NHẬP LỄ  (Tv 66, 4) 

   Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng  
  Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
BÀI ĐỌC I  ( Is 49, 3.5-6 ) 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
Người đã phán cùng tôi:  
“Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.  
Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.” 
Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng.  
Người là Đấng nhào nặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ,  
để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người,  
và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.  
Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 
Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta, để tái lập các chi tộc Gia-cóp,  
để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít.  
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, 
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.” 

                                                                                                 Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  ( Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 ) 
    Ðáp:   Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
1, Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,  
 Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.  
 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,  
 bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.  

  
2, Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,  
 nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội,  
 Chúa không đòi, con liền thưa:  
 Này con xin đến! 

3, Trong sách có lời chép về con,  
 rằng: con thích làm theo  
 thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng,  
 lạy Thiên Chúa của con.    

 4. Đức công chính của Ngài,  
     con loan truyền giữa lòng đại hội; 
     lạy Chúa, Ngài từng biết:  
     con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

 
BÀI ĐỌC II  ( 1 Cr 1, 1-3 ) 
Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.  
   Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su,  và ông Xốt-
thê-nê là người anh em của chúng tôi, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, 
những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng 
với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là 
Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban 
cho anh em ân sủng và bình an.  
                                                                                             Đó là Lời Chúa 
ALLELUIA   ( Ga 1, 14a.12a ) 
 
    Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta;  
 những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa- Alleluia.  
PHÚC ÂM    ( Ga 1, 29-34 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
   Một hôm, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói:  
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói 
tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không 
biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong 
nước.” 
  Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự 
trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi  đi làm phép rửa trong 
nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng 
làm phép rửa trong Thánh Thần.” 
  Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” 
                                                                                             Ðó là lời Chúa. 
 
CA HIỆP LỄ  ( Tv 23, 5 )  
 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu nồng. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa là Đấng thông qua Con  
 Một Chúa, đã cho chúng ta thấy tình yêu vô biên của Ngài. Vậy chúng ta cùng 
 nhau tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:   Đức Kitô tha thứ tội lỗi cho chúng ta. 
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm lại niềm hân hoan vui mừng khi được kết hợp  
 với Chúa Giêsu Kitô, để chúng con có thể loan truyền và mời gọi that nhiều người cùng 
 đến với hồng ân Phép Rửa để được tha thứ tội lỗi.  
2. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết nhận ra món quà tình yêu mà Ngài đã trao cho 
 từng người chúng con và ban cho chúng con có tâm hồn biết quý trọng món quà này, 
 để chúng con có thể hăng say dấn thân qua sự liên kết với nhau.  
3. Lạy Chúa, xin chiếu soi ánh sáng của Đức Giêsu Kitô đến tâm hồn của các bạn trẻ đang 
 gặp những khó khăn trong gia đình. Xin cho qua các cuộc gặp gỡ tốt đẹp, các bạn có 
 thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con được trở nên mạnh mẽ nhờ ân huệ tha 
 thứ của Đức Giêsu Kitô Con Một Ngài. Xin cho chúng con biết loan truyền mầu 
 nhiệm Nhập Thể của Thiên Chúa cứu độ để có thể mời gọi mọi người đến với 
 Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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" Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim
 bồ câu từ trời xuống và ngự

 trên Người. "  (Ga 1.32) 

Tranh:   Đức Giê su chịu phép rửa 
Tác giả:   Giovanni Bellini (1500-1502) 

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu 
(18/1～25/1） 

16/1 X  Thứ Hai Tuần II  Thường Niên 
       Bđ1： Hr 5,1-10 
       P  Â： Mc 2,18-22 
17/1 X    Thứ Ba Tuần II  Thường Niên 
       Bđ1： Hr 6,10-20 
       P  Â： Mc 2,23-28 
18/1  X   Thứ Tư Tuần II  Thường Niên 
    Bđ1： Hr 7,1-3.15-17 
   P  Â： Mc 3,1-6 
19/1  X  Thứ Năm Tuần II  Thường Niên 
       Bđ1 :    Hr 7,25-8,6 
       P  Â:    Mc 3,7-12 

Lịch phụng vụ trong tuần 

20/1  X   Thứ Sáu Tuần II  Thường Niên 
     Bđ1： Hr 8,6-13 
      P Â： Mc 3,13-19 
21/1  Đ   Thứ Bảy Tuần II  Thường Niên 
             Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo 
      Bđ1 :    Hr 9,2-3.11-14 
      P Â :    Mc 3,20-21 
——————————————— 
22/1  X   CHÚA NHẬT III MÙA TN 
CHÚA NHẬT TÔN VINH LỜI CHÚA 
    Bđ1：  Is 8,23b-9,3 
     Bđ2：  1Cr 1,10-13.17 
   P Â： Mt 4,12-23 △Mt 4,12-17 


