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Ca nhập lễ

Bài đọc 1

Đáp ca

Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,
đừng mãi mãi bỏ rơi
mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.
Lạy Thiên Chúa,
xin đứng lên biện hộ cho Ngài.
Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.

Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

 Khi ngôn sứ Ê-li-a tới núi Khô-rếp là núi của Thiên Chúa, ông vào
một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông :  “Hãy
ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi
qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa,
nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng
Đức Chúa không ở trong trận động đất.  Sau động đất là lửa, nhưng
Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.  Vừa
nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa
hang.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu.
Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
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Bài đọc 2

Tung hô Tin Mừng

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Giả như vì anh em, mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng.

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

 Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không
nói dối, và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng
cho tôi rằng :  lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi. 
Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi
có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng.  Họ là người
Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh
quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa ;
 họ là con cháu các tổ phụ ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết

thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt
trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
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Tin Mừng

Ca hiệp lễ

cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a.

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

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

 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ
xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.

 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối
đến Người vẫn ở đó một mình.  Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả
mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.  Vào khoảng canh tư, Người đi
trên mặt biển mà đến với các môn đệ.  Thấy Người đi trên mặt biển,
các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên.  Đức Giê-su
liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”  Ông Phê-
rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho
con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”  Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến
!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức
Giê-su.  Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông
la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !”  Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy
ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?”  Khi thầy trò đã
lên thuyền, thì gió lặng.  Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói
: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
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