
BÀI ĐỌC I  ( ( St  1, 14-18 ) 
Bài trích sách Dân số. 
Thiên Chúa phán: “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với 
đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng 
trên vòm trời để chiếu soi mặt đất.” Liền có như vậy.Thiên Chúa làm ra hai vầng 
sáng: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; 
Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để 
chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. 
Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 
                                                                                                 Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA   (Tv 36.3+4、5+6、23+24 ) 
    Ðáp:   Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

1, Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, 
    thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. 
     Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 
     Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng    

2, Hãy ký thác đường đời cho Chúa, 
  tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. 
  Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, 

  công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.   
3, Chúa giúp con người bước đi vững chãi, 
    ưa chuộng đường lối họ dõi theo. 
  Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, 
  bởi vì đã có Chúa cầm tay.  

 
BÀI ĐỌC II  ( Pl  4, 4-8 ) 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê. 
   Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên 
anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 
Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, 
van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 
Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí 
anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân 
thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh 
thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 
                                                                                           Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau 
đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban 
cho hết mọi người chúng con trong năm 2023 này được bình an mạnh khoẻ, 
càng thêm tuổi càng thêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. 
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, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ 
trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa 
trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri 
ân, và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 
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 Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha 
mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng 
con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa 
thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh 
Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ để họ thay quyền 
Cha làm chủ mọi loài, và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, 
họ hát mừng, ca tụng Cha luôn mãi, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Chính vì 
thế, chúng con dâng lời cảm tạ Cha, và cùng với triều thần thiên quốc, tuyên 
xưng Cha là Ðấng toàn năng và tung hô rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức Kitô. Xin Chúa 
thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân 
mới, mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Kito Chúa chúng con. Amen. 



 

 

PHÚC ÂM    ( Mt 6, 25-34 ) 
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 
   Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo 
lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. 
Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?  Hãy 
xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh 
em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong 
anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không ? 
 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên 
thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: 
ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa 
ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn 
mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin ! 
 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả 
những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất 
cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của 
Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về 
ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 
                                                                                         Ðó là lời Chúa.                                                        
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Trong bầu khí hân hoan vui mừng của ngày đầu năm mới, chúng ta hiệp dâng lên 
Thiên Chúa lòng tôn kính mến yêu.Nguyện xin Chúa chúc lành và ban cho chúng ta những 
ân lộc thánh thiêng trong năm mới này. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lòi nguyện xin: 
    + CĐ:   Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho Năm Mới bình an. 
1. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu xuân, chúng con dâng lên Chúa năm mới 
2023. Xin Chúa chúc lành và ban cho chúng con một tâm hồn vui tươi, thanh thản, sống 
hướng thiện trong từng suy nghĩ- lời nói- việc làm, để đem an vui đến với những người mà 
chúng con gặp gỡ. 
2. Cuộc sống tha hương luôn đầy dẫy sự cám dỗ và thử thách. Xin cho chúng con những 
người đang sống làm việc- học tập xa gia đình, luôn có niềm tin- cậy- mến vững vàng, để 
dù gặp bao khó khăn trở ngại, vẫn sống công chính ngay lành, và trung thành giữ đạo 
giữa nơi đất khách quê người. 
3. Cuộc sống tha hương luôn đầy dẫy sự cám dỗ và thử thách. Xin cho chúng con những 
người đang sống làm việc- học tập xa gia đình, luôn có niềm tin- cậy- mến vững vàng, để 
dù gặp bao khó khăn trở ngại, vẫn sống công chính ngay lành, và trung thành giữ đạo 
giữa nơi đất khách quê người. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, chúng con tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà 
Chúa đã thương ban trong suốt một năm vừa qua. Xin cho tất cả chúng con luôn đặt trọn 
niềm tin yêu phó thác, biết lắng nghe thực thi Lời Chúa mỗi ngày, để được trổ sinh nhiều 
hoa trái thánh thiện tốt lành trong năm mới này Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn 
đời. Amen. 
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