
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 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành 
tâm yêu mến mọi người. 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 xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để 
tỏ lòng thần phục suy tôn; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở 
thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN III 
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.  
  Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính 
mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh 
dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả 
những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  
  Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ 
trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan 
tung hô rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con; xin Chúa 
dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến 
triển luôn mãi. Chúng con cầu xin...  



 

 

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.                                                                  
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 ... 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM A 
29.1.2023       

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 
年間第四主日 A年  

“Phúc thay ai có tâm
 hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”  
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" Bài giảng trên núi " 
Tác giả:  James Tissot (Bảo tàng Brooklyn) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NGÀY THẾ GIỚI CỨU TRỢ TRẺ EM 


