
BÀI ĐỌC I   ( Is 58, 7-10 ) 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
    Đây là lời Đức Chúa phán: Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà 
những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không 
ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?  
    Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. 
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía 
sau ngươi. 
    Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: 
“Có Ta đây!” Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại 
người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì 
ánh sángngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính 
ngọ. 
                                                                                                 Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  ( Tv 111, 4-5.6-8a.9 ) 

    Ðáp:   Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành. 
1, Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành:  
    đó là người từ bi nhân hậu và công chính.  
    Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,  
    biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.    

2, Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,  
    thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.  
    Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm  
    và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi.  

3, Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,  
    đức công chính của họ tồn tại muôn đời,  
    uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

   BÀI ĐỌC II  ( 1 Cr 2, 1-5 ) 

    Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô. 
   Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý 
cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã 
không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô 
chịu đóng đinh vào thập giá.  
 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng 
mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực 
của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa 
vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.  
                                                                                               Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn 
Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. 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 Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, 
Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người; xin cho bánh rượu này 
cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống 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 muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, 
cùng được uống chung một chén rượu; xin cho cộng đoàn chúng con đây biết 
thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Ðức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới 
này được hưởng ơn cứu độ . Chúng con cầu xin...  



 

 

PHÚC ÂM    ( Mt 5, 13-16 ) 
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
   Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. 
Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, 
thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”. 
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào 
che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi  lại để dưới cái thùng, nhưng đặt 
trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi  người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh 
em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh 
em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. 
                                                                                   Ðó là lời Chúa. 
                                                                                          
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xác tín vào Thiên Chúa là Đấng  
    luôn ở cùng chúng ta và hãy tha thiết nguyện xin: 

    + CĐ:   Chúng ta hãy tuân giữ lời Chúa bằng tất cả trái tim. 
1. Lạy Chúa, chúng con quy tụ nơi đây để lắng nghe Lời Chúa và được lãnh nhận 
 sức mạnh từ Ngài. Xin cho mỗi người có thể làm chứng về ánh sáng của Chúa 
 Kitô ngay tại chính môi trường sinh sống của từng người chúng con. 
 
2. Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đang đau khổ vì bần cùng. Xin cho tất cả 
  chúng con có tâm hồn quảng đại để trở thành người quan tâm và cùng nhau   
  giúp đỡ những anh chị em, để lan tỏa tình thương yêu đến với mọi người. 
 
3. Lạy Chúa, xin ban niềm an ủi đến những người đang trên giường bệnh.  
 Xin cho hình ảnh của Chúa Giêsu trên thập tự gánh chịu tất cả mọi đau khổ  
 của nhân loại như của chính mình sẽ trở thành ánh sáng hy vọng cho mọi người.  
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế:   Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đổ tràn đầy tình yêu không giới 
 hạn trên tất cả những ai đang xác tín vào Ngài. Xin cho chúng con biết vâng 
 theo lời của Chúa Giêsu Kitô để chúng con có thể sống như là muối đất và 
 ánh sáng của thế gian.  
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” 
(Mt 5.14a）                             


