
BÀI ĐỌC I  ( Xh 17, 3 -7 ) 

Bài trích sách Xuất hành. 
Trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê rằng: “Ông đưa chúng tôi 
ra khỏi Ai-cập để làm gì ? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi, và súc vật 
của chúng tôi bị chết khát hay không ?”  
Ông Mô-sê kêu lên cùng Đức Chúa :   
“Con phải làm gì cho dân này bây giờ ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con !”  
Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ 
mục Ít-ra-en; cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. Còn Ta, 
Ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rếp. Ngươi sẽ đập vào 
tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống.” Ông Mô-sê đã làm như vậy 
trước mắt các kỳ mục Ít-ra-en. Ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là 
thử thách và gây sự, vì con cái Ít-ra-en đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng:  
“Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không ?” 
                                                                                       Đó là Lời Chúa  
ĐÁP CA  ( Tv 95, 1+2, 5+6, 7+8 )  
    Ðáp:   Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! 
                                     Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng.”    
1.  Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA, tung hô Người là oNúi Đá a độ trì ta, 
    vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.  
2. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,  
    Lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người. 
    Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan CHÚA là Đấng dựng nên ta.  
3. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,  
    Còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.  
    Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !  Các ngươi chớ cứng lòng.  
BÀI ĐỌC II  ( Rm 5, 1-2-, 5-8 ) 
Bài trích thư của thánh thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 
Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với 
Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã 
mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện 
nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. 
Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu 
của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, 
khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ 
hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ 
may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì 
chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa 
yêu thương chúng ta. 
                                                     Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa là Ðấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách 
chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu 
nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình 
yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn; xin Chúa thương đoái nhìn chúng 
con và đưa tay nâng đỡ. 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, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm, và 
giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. 
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. Khi người phụ nữ xứ Sa-ma-ri cho 
nước uống, Người đã ban cho bà đức tin. Vì Người tha thiết ước mong bà tin 
vững mạnh, nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Chúa. Vì thế, 
chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ, và hợp với các thiên thần, các thánh, 
chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Chúa, và tung hô rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương 
thực trên trời. Xin cho mọi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu 
dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng 
con . Chúng con cầu xin...  



 

 

 PHÚC ÂM    ( ( Ga 4, 5 -15, 19b –26, 39a, 40-42 )) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 
   Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con 
là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ 
giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 
   Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút 
nước uống!” Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Sa-ma-ri liền 
nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, 
người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri y. Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận ra ân 
huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người 
ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy 
ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho 
chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người 
cũng vậy.” Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không 
bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống 
đời đời.” 
   Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi 
phải đến đây lấy nước, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên 
Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” 
Đức Giê-su phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải 
trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ 
Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. Nhưng giờ đã đến –và chính là lúc này 
đây– giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì 
Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ 
phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-
si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giê-su 
nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” 
 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su.Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri 
xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn 
nữa. Họ bảo người phụ nữ : “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng 
tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”          
                Ðó là lời Chúa. 
LỜI NGUYỆN CHUNG 
Chủ tế:    Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng đổ tràn đầy tình yêu vô biên của Ngài trên   
     chúng ta. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Ngài và tha thiết nguyện xin : 
  + CĐ:   Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy tình yêu trên chúng con. 
1. “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần”. 
 Xin đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần trên chúng con và tất cả các ACE dự tòng đang chuẩn bị lãnh 
 nhận Bí tích Rửa tội để tiến đến gần nguồn của cuộc sống vĩnh cửu, và xin cho chúng con có thể 
 ca tụng Chúa với tất cả tâm hồn chân thật.. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế:   Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Chúa đã giang tay ra cứu vớt tất cả những người tội 
lỗi và đã dẫn người phụ nữ Samria trở về. Xin nhìn đến những anh chị em dự tòng đang mong được 
trở nên con của Chúa qua Bí tích Rửa Tội. Xin giải thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi và xiềng xích sự 
ác, và gìn giữ tất cả khỏi mọi hiểm nguy, để họ có thể luôn phụng sự Chúa trong niềm hân hoan và 
bình an, đồng thời biết dâng lên Ngài lời ca tụng và cảm tạ.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.  
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Mùa Chay - Chia sẻ yêu thương 

“Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô... 
     Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”  

( Ga 4, 25-26 ) 

Tranh :    "Chúa Kitô bên giếng và người phụ nữ Samaria" (1797) 
Tác giả Angelica Kaufman 


