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Ca nhập lễ

Bài đọc 1

Đáp ca

Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo.

Người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang.
Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi
qua, ông lại ghé vào dùng bữa.  Bà ấy nói với chồng : “Này ông ! Tôi
biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là
một vị thánh.  Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân
thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho
ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó.”  Một hôm,
ông đến nơi ấy, và lên trên lầu nằm nghỉ.  Ông nói với tiểu đồng : “Nên
làm gì cho bà ấy ?” Giê-kha-di đáp : “Tội nghiệp, bà ấy không có con
trai, mà chồng thì đã già.”  Ông Ê-li-sa bảo : “Đi gọi bà ấy.” Nó đi gọi
bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa.  Ông Ê-li-sa nói : “Vào thời kỳ này,
vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng.”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Tv 46,2

2 V 4,8-11.14-16a

8

9

10

11

14

15

16a

Tv 88,2-3.16-17.18-19 (Đ. x. c.2a)

2

3



6/20/2020 Bài đọc trong Thánh Lễ

https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading 2/3

Bài đọc 2

Tung hô Tin Mừng

Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô ;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa.
Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ;
bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài,
hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.
Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,
vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Ki-tô, chúng ta đã cùng được
mai táng với Người. Bởi thế, chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

 Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc
về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người.
 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai

táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ
quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một
đời sống mới.

 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng
sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta.  Thật vậy, chúng ta biết
rằng : một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người
chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.  Người đã chết,
là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho
Thiên Chúa.  Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi,
nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.
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Tin Mừng

Ca hiệp lễ

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng
tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên
Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu
huyền. Ha-lê-lui-a.

Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là
đón tiếp Thầy.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu cha yêu mẹ
hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn
Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.  Ai không vác thập giá mình mà
theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.  Ai tìm giữ mạng sống mình,
thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy
được.  Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón
tiếp Đấng đã sai Thầy.

 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh
phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính,
vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho
bậc công chính.

 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén
nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em,
người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh.

Mt 10,37-42
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