
BÀI ĐỌC I   ( Lv 19, 1-2.17-18 ) 

Trích sách Lê-vi. 
Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:  
“Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải 
thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. 
Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách 
người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả 
thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng 
loại như chính mình. Ta là Đức Chúa”. 
                                                                                           Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA (Tv 102, 1-2.3-4.8 và 10.12-13 ) 

    Ðáp:   Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!  
    Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.   

 2.  Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi.    
     Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.  

3.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương,  
      Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.  

 BÀI ĐỌC II  ( 1 Cr 3, 16-23 ) 

    Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô. 
   Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, 
và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên 
Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và 
Đền Thờ ấy chính là anh em. Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự 
cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn 
ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như 
có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. 
Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió 
thoảng ngoài. Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc 
về anh em;  dù là Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, 
sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về 
Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa. 
                                                                                               Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy 
nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dung lời nói việc làm để thực 
thi những điều đẹp ý Chúa. 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 thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn vinh Danh Thánh; 
cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn 
cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...  
LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN VII 
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.  
Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc 
đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, 
để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ 
sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn 
Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.  
Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con tuyên 
xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh 
này; giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. 
Chúng con cầu xin...  



 

 

PHÚC ÂM    ( Mt 5, 38-48 ) 
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
   Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt 
đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, 
nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để 
lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một 
dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng 
ngoảnh mặt đi”.  
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, 
Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  
Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì 
Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho 
mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương 
kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng 
chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm 
gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?   
Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.  
                                                                                     Ðó là lời Chúa.                                                                                      
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta hãy ca tụng Thiên Chúa là Đấng đổ tràn đầy 
hồng ân trên chúng ta và tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:   Thiên Chúa ở nơi có tình yêu và lòng thương xót. 
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vâng theo Thánh ý của Chúa đã được mặc khải 

bởi Đức Giêsu Kitô Con Một Ngài, để chúng con nhìn lại được hành động và suy 
nghĩ của chính bản thân mình mà có thể bước đi trên con đường sống vì tình yêu 
cho người lân cận. 

2. Lạy Chúa, xin xóa bỏ sự hân thù trong chúng con và ban cho mọi người chúng con 
có  tâm hồn biết thông cảm, để chúng con biết tìm hiểu nhau sâu hơn, cùng nhau 
hỗ trợ và có thể cùng nhau vượt qua được mọi sự chia rẽ. 

3. Lạy Chúa, những lúc chúng con bị nghiền nát bởi chính sự yếu đuối của chính bản 
thân chúng con, xin chiếu soi ánh sánh của ơn cứu độ trên tâm hồn chúng con, để 
chúng con  xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa và có thể trở nên người biết hành 
động yêu thương.  

4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, qua Đức Giêsu Kitô Con Một Ngài, Ngài đã 
chỉ cho chúng con, con đường sống không thù hận nhưng phải yêu thương lẫn nhau. 
Xin cho chúng con là những người tin theo Đức Giêsu Kitô, có thể sống vâng theo lời 
mời gọi của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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Tranh :  Sự sáng tạo 
Tác giả : Justo de Menabuoi  (Nhà thờ Padua, Italy ) 

“Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt,  
và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”  

 (Mt 5.45 ) 


