
BÀI ĐỌC I  ( St 12, 1-4a )  
Trích sách Sáng Thế. 
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và 
nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân 
lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm 
phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. 
Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, 
như lời Thiên Chúa phán dạy. 
                                                                                       Đó là Lời Chúa  
ĐÁP CA  ( Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22 )  
    Ðáp:   Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, 
                        như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.   
1. Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, 
    mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. 
    Chúa yêu thích điều công minh chính trực, 
    tình thương Chúa chan hoà mặt đất.    

 2.   Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, 
       kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, 
       hầu cứu họ khỏi tay thần chết 
       và nuôi sống trong buổi cơ hàn.  

 3.  Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, 
       bởi Người luôn che chở phù trì. 
       Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, 
       như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.  

BÀI ĐỌC II  ( Tm 1. 8b-10 )  
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 
Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với 
tôi để loan báo Tin Mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh 
của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế 
hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn 
thuở trong Đức Ki-tô Giê-su,  nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ 
chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần 
chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. 
                                                     Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu của Chúa; xin 
lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, nhờ vậy, cặp mắt tâm 
hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc 
đời 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 Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh 
hoá, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng 
mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin... 
LỜI TIỀN TỤNG MÙA CHAY 
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 sinh ơn cứu độ cho 
chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết 
Người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh Người đã tỏ bày vinh quang của Người 
cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, Người đã cho các môn đệ 
hiểu rằng; phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh.  
Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca 
tụng Chúa uy linh cao cả, và không ngừng tung hô rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước Mình và Máu Thánh 
Ðức Ki-tô là bí tích nhiệm mầu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì 
Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới 
thế. Chúng con cầu xin...  



 

 

 PHÚC ÂM    ( Mt 17, 1-9 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi 
theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người 
biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y 
phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông 
Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy 
Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, 
một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông còn đang nói, chợt có 
đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con 
yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” Nghe vậy, 
các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào 
các ông và bảo:  “Trỗi dậy đi, đừng sợ !”   
Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 
Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: 
“Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.” 
                                                           Ðó là lời Chúa. 
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tỏ hiện vinh quang của Ngài trong Đức  
  Giêsu Kitô, chúng ta chúc tụng Chúa và và cùng tha thiết nguyện xin: 
  + CĐ:   Quyền năng của Chúa vô hạn, Vinh quang của Ngài chan hòa mặt đất. 
1. “Đang lúc Người cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.  
Xin cho từng người chúng con đang sống trong Mùa Chay Thánh này được ơn hoán 
cải, để chúng con biết cầu nguyện, mở rộng tâm hồn lắng nghe Lời Chúa, và có thể 
bước đi trên con đường của Chúa trong hy vọng. 
 
2. “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời”. Xin ánh sáng của Đức Giêsu Kitô chiếu 
tỏa trên thế giới đang có nguy cơ mất hòa bình, xin hướng tâm hồn chúng con tiến 
đến sự hòa giải và xin cho chúng con thêm ơn sức mạnh để có thể hành động và kiên 
trì đối thoại với nhau cho đến tận cùng. 
 
3. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời 
người” Xin ban muôn phúc lộc cho tất cả những người bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy 
thử thách trong mùa xuân đang tới này. Xin cho tất cả những ý muốn và hành động 
của họ sẽ trở thành niềm hân hoan của Chúa.  
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế:   Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con nghe lời Con Chúa để được thông dự vào 
cuộc sống vĩnh cửu. Xin cho chúng con ấp ủ trong lòng niềm hy vọng phục sinh khi 
trung thành bước theo Đức Kitô trên đường Thập giá, để ngày càng được biến đổi. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen 
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Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông 
Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,  

               và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. ( Mt 17.2 ) 
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