
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Anh chị em thân mến! Bát phúc là khúc mở đầu của bài diễn từ trên núi, diễn từ đầu tiên trong 
Tin Mừng Mathêu, bài diễn từ nhắm đến sự hoàn thiện mới thay thế cho sự công chính cậy nhờ 
vào lề luật cũ. 
Đây chính là trọng tâm sứ điệp mà Đức Kitô muốn ký thác cho muôn thế hệ Kitô hữu và cho 
toàn thể nhân loại một “cánh cửa của niềm hy vọng” để qua đó chúng ta tiến bước vào miền 
hạnh phúc đích thực là Nước Trời. 
Bài giảng nhấn mạnh đến bát phúc, nên ta có thể hiểu rằng sứ điệp của Chúa Giêsu được tóm 
gọn trong 8 mối phúc này và phần thưởng của nó là được hưởng phúc trên quê trời. 
Cuộc sống của chúng ta không ngừng hoán cải để sống theo Tin Mừng Tám Môi Phúc Thật, và 
giờ đây chúng ta cùng thống hối để xứng đáng cử hành Tiệc Thánh.  
CA NHẬP LỄ  ( Tv 106, 47 ) 

 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ,  
  quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng  
    tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài.  

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
BÀI ĐỌC I  ( Xp 2,3;3,12-13 ) 

Bài trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 
Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh 
em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường, thì may ra anh em 
sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa. 
Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; 
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. Số dân Ít-ra-en còn sót lại, sẽ không làm chuyện 
tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối, và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. 
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi, mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. 
                                                                                                 Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  ( Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10 ) 

    Ðáp:   Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

1, Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,  
    Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.  

  
2, Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.  
    Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,  
    Chúa yêu chuộng những người công chính.   

3, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,  
    nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.  
    Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,  
    Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. 

BÀI ĐỌC II  ( 1 Cr 1, 26-31) 
Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô. 
   Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu 
có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái.  
Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn 
ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ 
hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã 
chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt 
Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, 
Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng 
đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã 
chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa.  
                                                                                             Đó là Lời Chúa 
ALLELUIA   ( Mt 5, 12a ) 
 
      Alleluia, alleluia! - Anh em hãy vui mừng hớn hở,  
 vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao - Alleluia.  
PHÚC ÂM    ( Mt 5, 1-12a ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
   Một hôm thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi.  
   Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: 

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.  
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.  
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.  
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,  
       vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.  
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.  
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.  
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.  
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.  
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả,  
        bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”. 
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như 
thế. 

                                                                                                 Ðó là lời Chúa.  
CA HIỆP LỄ  ( Mt 5, 3-4 )  

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.  
Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, các Mối Phúc và chương trình sống của các công dân Nước 
 Trời để đat được ơn cứu độ. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên ngợi khen cảm tạ 
 Thiên Chúa là nguồn ơn cứu độ, và cùng nhau tha thiết nguyện cầu: 
    + CĐ:   Lời của Chúa tồn tại đến muôn đời. 
1. Lạy Chúa, xin ban cho từng người chúng con xác tín vào Tin Mừng Đức Kitô đã rao 
 giảng trên núi, để chúng con dù gặp phải gian nan cũng luôn tin tưởng vào sự dìu 
 dắt của Thiên Chúa để có thể sống trong niềm hân hoan vui mừng.  
2. Lạy Chúa, xin ban cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết lắng nghe tiếng kêu gào của 
 những người đau khổ, những người đang tìm kiếm lẽ phải, để họ biết đưa ra những 
 phán đoán hợp với Thánh Ý của Chúa và tiến đến việc giải quyết các vấn đề.  
3. Lạy Chúa, xin ban cho các trẻ em biết nhìn nhận mọi người trên thế giới là bạn bè quen 
 thuộc, để các em có thể trưởng thành với một người có tâm hồn trong sáng và nhân 
 hậu, biết thực hiện nền hòa bình của Chúa. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế:   Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn ở cùng tất cả mọi người, chúng con cảm tạ Chúa 
 luôn dìu dắt chúng con mọi nơi mọi lúc. Xin cho tất cả các tín hữu biết vâng theo 
 Lời Chúa dạy, để có thể tận lực góp sức xây dựng Nước Chúa.  
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM A 
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“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”  
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" Bài giảng trên núi " 
Tác giả:  Jam

es Tissot (Bảo tàng Brooklyn) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30/1 X  Thứ Hai Tuần IV Thường Niên 
       Bđ1： Hr 11,32-40 
       P  Â：  Mc 5,1-20 
31/1  Tr   Thứ Ba Tuần IV Thường Niên 
   Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục 
       Bđ1： Hr 12,1-4 
       P  Â： Mc 5,21-43 
1/2  X   Thứ Tư Tuần IV  Thường Niên 
        Bđ1： Hr 12,4-7.11-15 
   P  Â： Mc 6,1-6 
2/2  Tr   Thứ Năm Tuần IV Thường Niên 
    DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ 
       Bđ1 :    Ml 3,1-4  △Hr 2,14-18 
      P  Â :    Lc 2,22-40   △Lc 2,22-32 

Lịch phụng vụ trong tuần 

3/2  Đ   Thứ Sáu Tuần IV ThườngNiên 
   Á Thánh, Takayama Ukon 
     Bđ1： Hr 13,1-8 
      P Â： Mc 6,14-29 
4/2 X   Thứ Bảy Tuần IV  Thường Niên 
       Bđ1 :    Hr 13,15-17.20-21 
      P Â :    Mc 6,30-34 
——————————————— 
5/2  X   CHÚA NHẬT V MÙA TN 
    Bđ1：  Is 58,7-10 

     Bđ2：  1Cr 2,1-5 

   P Â： Mt 5,13-16 

NGÀY THẾ GIỚI CỨU TRỢ TRẺ EM 


