
 LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
  Lạy Chúa, ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình, để bước vào 
mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống 
khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần.  
Chúng con cầu xin…. 
 
 LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
  Lạy Chúa, chúng con long trong dâng lên Chúa lễ tế đầu Mùa Chay thánh 
này. Xin soi sáng mỗi người chúng con biết ăn năn hối cải và tăng cường việc 
bác ái yêu thương, hầu chế ngự mọi tính mê tật xấu. Nhờ đó, chúng con 
được sạch tội, và thêm lòng sốt sắng thông phần cuộc khổ nạn của Ðức Ki-
tô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 
 
LỜI TIỀN TỤNG MÙA CHAY 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. 
Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó, 
chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp 
nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi 
theo lòng nhân hậu của Chúa. 
Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà 
ca tụng rằng: 

 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ  
  Lạy Chúa, chớ gì Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô chúng con vừa lãnh nhận, 
giúp chúng con biết ăn chay hãm mình sao cho đẹp lòng Chúa, và nhờ đó 
tâm hồn chúng con được khỏi hết tật nguyền. Chúng con cầu xin… 
 

BÀI ĐỌC I  ( Ge 2, 12-18) 

Trích sách Tiên tri Giôel. 
Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt 
và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là 
Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót 
và biết hối tiếc về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần 
phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi ? 
Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân 
chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn 
măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là 
những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu 
lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải 
hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: "Chúa của 
chúng ở đâu ?" Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người.  
                 Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   (Tv 51, 3-+4, 5+6 cd ) 

  Đáp: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa . 

1.  Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 
 mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm    
 tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy..    
2.  Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 
 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. 
 Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án, liêm chính khi xét xử.   
BÀI ĐỌC II    ( 2 Cr 5, 20 - 6, 2 ) 

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto  
Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ 
chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy 
làm hoà cùng Thiên Chúa. Đấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm 
Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công 
chính của Thiên Chúa. 
Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận 
lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện đến 
rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi". Bây giờ là cơ 
hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.      
                Đó là lời Chúa. 
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THỨ TƯ LỄ TRO 
 

Ảnh :  Cành lá vạn tuế và dĩa tro  

   “ Còn Anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại,  
         và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. ”   

(Mt 6: 6)                   

LÀM VIỆC BÁC ÁI MÙA CHAY 

PHÚC ÂM   (Mt 6,1-6.16-18) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathew 
  Khi ấy Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng, “Khi làm việc lành phúc đức, anh em 
phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng 
được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua 
chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài 
phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 
Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được 
kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. “Và 
khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện 
trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật 
anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, 
đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha 
của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. “Còn khi ăn chay, anh 
em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ 
thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn 
anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh 
ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng 
thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.    
               Đó là lời Chúa.   

LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã hướng dẫn chúng ta 
   hồi tâm và cùng nhau tha thiết nguyện xin. 
+ CĐ:  Ngày hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa. 
1. Lạy Chúa, chúng con đang chào đón mùa chay thánh, xin ban cho chúng con hồng 
 ân biết nhìn lại đời sống của chính bản thân mình để chúng con có thể trở về bên 
 Chúa. Và xin cho chúng con từng ngày từng ngày biết hoàn thành thánh ý của Chúa. 
 
2. Lạy Chúa, xin mở lòng cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa biểu hiện trên 
 thập giá của Đức Giêsu Kitô. Để chúng con có thể gầy dựng nên nền hòa bình lẫn cho 
 nhau trong niềm xác tín vào Thiên Chúa.  
3.  Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đang sống trong sự đau khổ và bất an vì cô độc. 
 Xin cho Giáo hội và địa phương luôn biết quan tâm giúp đỡ họ, để cuộc sống của họ 
 được bình an và hạnh phúc.  
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Đấng thương xót vô biên, chúng con đã lãnh nhận dấu ấn tro, 
 xin hướng dẫn chúng con biết hồi tâm. Xin cho chúng con biết học theo Đức Giêsu 
 Kitô Con Một Ngài, qua việc thực hành yêu thương và tiết độ, để chúng con có thể 
 phụng sự Ngài trong niềm hân hoan vui mừng.  
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 


