
BÀI ĐỌC I  ( 1 Sm 16,.1b, 6-7, 10-13a ) 
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
Thời đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên 
đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó 
một người Ta muốn đặt làm vua.” 
 Khi ông Gie-sê và các con trai ông đến, ông Sa-mu-en thấy Ê-li-áp, ông nghĩ : “Đúng 
rồi ! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây !”  Nhưng 
Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn 
của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm 
chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” 
Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-
en nói với ông Gie-sê : “Đức Chúa không chọn những người này.”  Rồi ông lại hỏi ông 
Gie-sê : “Các con ông có mặt đầy đủ chưa ?” Ông Gie-sê trả lời : “Còn cháu út nữa, 
nó đang chăn chiên.” Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê : “Xin ông cho người đi tìm 
nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây.”  Ông Gie-sê cho người đi 
đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán 
với ông Sa-mu-en : “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi ! Chính nó đó !”  Ông Sa-mu-
en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập 
vào Đa-vít từ ngày đó trở đi. 
                                                                                       Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  ( Tv 23, 2+3, 5, 6 ) 

    Ðáp:   Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.   
1.  Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. 
     Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. 
     Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.  

2.  Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. 
     Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.  

3. Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA  ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, 
    Và tôi được ở đền Người  những ngày tháng, những năm dài triền miên.  

BÀI ĐỌC II  ( Ep 5. 8-14) 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 
Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh 
sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì 
là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng 
cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra 
mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút, thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả 
những gì bị vạch trần, đều do ánh sáng làm lộ ra; mà bất cứ điều gì lộ ra, thì trở nên 
ánh sáng. Bởi vậy, có lời chép rằng: Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ !  
Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào !  Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi ! 
                                                                Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là 
cho loài người được hoà giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp 
hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ Vượt Qua sắp tới. 
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 hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc 
trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ giúp chúng con dâng thánh lễ 
này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. 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 mầu nhiệm nhập thể, Người dẫn đưa nhân loại đang lần bước 
trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, 
Người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền, và nâng lên hàng nghĩa 
tử của Chúa. Vì thế, mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Chúa và hát bài ca 
mới. Cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng Chúa, và không 
ngừng tung hô rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin 
rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để 
chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa, và chân thành yêu 
mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin...  



 

 

 PHÚC ÂM    ( Ga 9. 1, 6 –9, 13 -17, 34 -38 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 
   Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.  
Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh 
ta : “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là : người được sai phái). Vậy anh ta đến 
rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 
Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói : “Hắn không 
phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao ?” Có người nói : “Chính hắn đó !” Kẻ khác lại rằng : 
“Không phải đâu ! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi !” Còn anh ta thì quả quyết : “Chính 
tôi đây !”  
Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút 
bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần 
nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi 
nhìn thấy.” Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa 
được, vì không giữ ngày sa-bát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu 
lạ như vậy?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã 
mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!” 
Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?”  
Rồi họ trục xuất anh. 
Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người 
không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy 
Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình 
xuống trước mặt Người. 
                Ðó là lời Chúa. 
LỜI NGUYỆN CHUNG 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, mầu nhiệm Tình yêu của Đức Kitô phủ tràn trên tâm hồn chúng ta, 
chân lý và niềm vui cứu độ của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Thiên Chúa với tấm 
lòng thác tín và tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:   Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn chúng con. 
1. “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
Xin luôn hướng dẫn chúng con ra khỏi bóng đêm để tìm đến ánh sáng. Xin cho chúng con được rao 
giảng và loan truyền hồng ân cứu độ được biểu hiện qua cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu 
Kitô với niềm hy vọng.   
2. “Ngài đã trộn bùn xức vào mắt tôi…tôi rửa và tôi trông thấy”.  
Xin cho con người ngày nay thoát khỏi cảnh mù lòa tinh thần, biết nhìn nhận Thiên Chúa là chủ đời 
mình, để biết sống tình con thảo với Chúa, yêu thương anh chị em, và xua tan đi những định kiến và 
phân biệt trong xã hội. Xin giải thoát và thanh tẩy để chúng con có thể gầy dựng được mối quan hệ 
con người ấm áp theo thánh ý Chúa.  
3. “Anh em hãy ăn ở như con cái của sự sáng”.  
Xin chúc phúc cho những người có liên quan đến thể thao và nền văn hóa này, để họ biết cùng nhau 
chia sẻ hồng ân của sự sống. Xin gìn giữ tất cả khỏi mọi cám dỗ, để họ có thể dùng sức mạnh mà 
xây dựng một xã hội công bằng yêu thương lan tỏa vẻ đẹp và niềm vui đức tin đến mọi người. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa là nguồn ánh sáng, qua cuộc Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa 
đã phá bỏ sự giả dối và thù hận của bóng đêm, đồng thời đổ tràn trên chúng con ánh sáng của chân 
lý và tình yêu. Xin ban cho những ACE dự tòng đang chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội được giải 
thoát khỏi bóng đêm và bước vào ánh sáng của Chúa, để luôn có thể bước đi như con cái sự sáng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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Mùa Chay - Chia sẻ yêu thương 

“Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là 
để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.”  

( Ga 9, 3 ) 

Tranh :    ""Đức Giêsu Chữa bệnh cho một người đàn ông mù bẩm sinh" 
Tác giả;  Orazio de Ferrari 


