
  DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Anh chị em thân mến! Hôm nay Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Giáo Hội kêu gọi chúng ta 
ăn chay, sám hối, làm việc bác ái, quyết tâm từ bỏ những đam mê xác thịt, những cám dỗ 
trong đời, để được Chúa cho hưởng phúc Nước Trời. 
 Lời Chúa hôm nay, thánh Matthew cho chúng ta biết, khi nhập thể vào trần gian với thân 
phận con người, Đức Kitô cũng từng trải qua nhiều thử thách cam go, chịu ma quỉ cám dỗ 
trong thời gian 40 ngày chay tịnh trong sa mạc. Ma quỉ cám dỗ Ngài xoay quanh ba chủ đề: 
thú, lợi, danh. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi cám dỗ nhờ vâng phục ý Chúa Cha. 
Giờ đây bước vào thánh lễ chúng ta sốt sáng hiệp dâng, xin Chúa cho chúng ta biết noi 
gương Chúa Giêsu vượt những cám dỗ và trung kiên theo Chúa trên đường thập giá.   

   CA NHẬP LỄ  ( Tv 91, 15-16 ) 
Nó sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ cứu gỡ và làm  
          cho nó được vinh dự, Ta sẽ cho nó được sống lâu dài.  

  LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
  BÀI ĐỌC I  ( St 2, 7-9; 3, 1-7 ) 

Trích sách Sáng Thế. 
Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở 
thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con 
người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn 
ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong 
mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa đã 
bảo: Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?” Người nữ nói với con rắn: 
“Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo: 
“Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết”. Rắn bảo người nữ: 
“Không, các ngươi không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn 
trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Người nữ 
thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thôngminh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại 
cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên 
kết lá vả che thân. 

                                                                                                 Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  ( Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13 ) 
    Ðáp:   Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa  
1.   Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa,  
   xoá tội con theo lượng cả đức từ bi.  
      Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.     

 2.   Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn.  
       Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.   

 3.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch,  
      và canh tân tinh thần cương nghị trong người con.  
      Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa,  
      chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

   BÀI ĐỌC II  ( Rm 5, 12-19 ) 
    Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi 
mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. 
Trước khi có lề luật, đã có tội ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là 
tội. Thế mà, từ thời Ađam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không 
phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là hình ảnh Ðấng sẽ tới. 
Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật 
vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của 
Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho 
muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. 
Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn 
sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Vì nếu bởi 
tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân 
sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống 
do một người là Ðức Giêsu Kitô. 
Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công 
chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như 
thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội 
nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính 
cũng như thế. 

            Đó là Lời Chúa 
   CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM   ( Mt 4, 4b )    
    Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. 
   PHÚC ÂM    ( Mt 4, 1-11) 
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám 
dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến 
gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến 
thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: 'Người ta sống không 
nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'“. Bấy giờ ma quỷ đưa 
Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: 
“Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra 
lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi 
vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách 
Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem 
thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi 
sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa 
Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là 
Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các 
thiên thần tiến lại, hầu hạ Người 
        Ðó là lời Chúa. 

   CA HIỆP LỄ  ( Tv 9, 2-3 )  
       Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xác tín vào sự dìu dắt của Thiên Chúa để xin 
ơn hồi tâm và cùng nhau tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:   Lời của Chúa là sức mạnh và là nguồn sống của chúng con. 
1. Lạy Chúa, chúng con đang chào đón mùa Chay Thánh, xin cho chúng con biết đáp lại lời 
 mời gọi hồi tâm sám hối, để chúng con nhận ra và sửa chữa được suy nghĩ, hành động 
 của chính bản thân mình và chúng con có thể canh tân lại tâm hồn biết vâng theo Chúa.  
2. Lạy Chúa, xin ban cho từng người chúng con tâm hồn biết tìm kiếm và hoàn thành 
 những việc làm Chúa vui mừng. Để chúng con có thể trở nên là người biết làm việc cho 
 nền hòa bình và ơn cứu chuộc cho mọi người trên thế giới.  
3. Lạy Chúa, xin ban cho các anh chị em đang chuẩn bị đón nhận bí tích rửa tội được hỗ 
 trợ bởi lời cầu nguyện của cộng đoàn, để mọi người trong niềm vui hân hoan chờ đợi 
 trở nên là thành viên của cộng đồng dân Chúa biết siêng năng chuẩn bị tốt đẹp. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
 
Chủ tế:   Lạy Thiên Chúa là cha của nhân loại, Chúa đã tạo dựng nên chúng con giống 
 hình ảnh của Ngài, mặc dù chúng con đã rơi xuống vực sâu của tội lỗi nhưng Ngài vẫn
 không từ bỏ mà còn ban cho chúng con Đức Giêsu Kitô con một Ngài để cứu rỗi chúng 
 con. Xin cứu vớt tất cả mọi người tập họp tại nơi đây khỏi mọi tội lỗi và giải thoát khỏi 
 sức mạnh của bóng đêm. Để cho tất cả biết vâng theo phúc âm và trở nên con của ánh 
 sáng đồng thời làm việc bác ái yêu thương mọi người .  
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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Lịch phụng vụ trong tuần 

3/3  Tm  Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay 
     Bđ1： Ed 18,21-28 
      P Â： Mt 5,20-26 
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5/3  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 
    Bđ1：  St 12,1-4a 
     Bđ2：  2Tm 1,8b-10 
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Đức Giê-su ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày,  
 và sau đó, Người để chịu quỷ cám dỗ. ( Mt 4.1-2 ) 

Tranh vẽ :   “ Chúa Kitô bị Satan cám dỗ trên núi “  (1308-11) 
 Tác giả :   Duccio di Buôninsegna (1255 - 1319) 


