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Ca nhập lễ

“Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.
Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.”

Bài đọc 1

Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng.
Người là Đấng nhào nặn ra tôi
từ khi tôi còn trong lòng mẹ
để tôi trở thành người tôi trung,
đem nhà Gia-cóp về cho Người
và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.
Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng,
và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.
Người phán : “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta
để tái lập các chi tộc Gia-cóp,
để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về,
thì vẫn còn quá ít.
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”

Đáp ca

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa,
đàn ca mừng Thánh Danh,
lạy Chúa Trời cao cả.

Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta
đến tận cùng cõi đất.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

 Đức Chúa đã phán cùng tôi :

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
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Bài đọc 2

Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa : “Này con xin đến !

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Trong sách có lời chép về con
rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su ban cho anh em ân
sủng và bình an.

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-
rin-tô.

 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô
Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi,  kính gửi Hội
Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh
trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả
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Tung hô Tin Mừng

Tin Mừng

Ca hiệp lễ

những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su
Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta.  Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta,
và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ
giữa chúng ta ; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở
nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói :
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.  Chính Người
là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn
tôi, vì có trước tôi.

 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để
Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.”  Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi
đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.  Tôi
đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong
nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người
đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”  Tôi đã thấy, nên
xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
chén của con chan chứa rượu nồng.
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