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Ca nhập lễ

Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp,
kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.

Bài đọc 1

Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương -,
về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
- sấm ngôn của Đức Chúa.
Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

Đáp ca

Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Chúa phán : “Ta là Đấng cứu độ dân Ta,
trong mọi cơn gian nan thử thách,
nếu chúng kêu cầu Ta,
Ta sẽ thương nhận lời,
và cho đến muôn đời muôn thuở,
Ta sẽ là Chúa Trời của chúng.”

Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.

Is 55,6-9
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Bài đọc 2

Tung hô Tin Mừng

Tin Mừng

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.

Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.

Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

 Thưa anh em, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi
thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết :  vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô,
và chết là một mối lợi.  Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được
sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào.  Vì tôi bị giằng
co giữa hai đàng : ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều
này tốt hơn bội phần :  nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh
em.

 Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin
Mừng của Đức Ki-tô.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng
con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

8

9

17

18

Pl 1,20c-24.27a

20c

21

22

23

24

27a

x. Cv 16,14b

Mt 20,1-16a



8/21/2020 Bài đọc trong Thánh Lễ

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

Ca hiệp lễ

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

 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời
giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm
việc trong vườn nho của mình.  Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi
ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.  Khoảng giờ thứ
ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.
 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho

các anh hợp lẽ công bằng.’  Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ
chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.  Khoảng giờ mười một, ông
trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao
các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’  Họ đáp : ‘Vì không ai
mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 
Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả
công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người
vào làm trước nhất.’  Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một
tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.  Khi đến lượt những
người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng
cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.  Họ vừa lãnh vừa cằn
nhằn chủ nhà :  ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà
ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc
nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’  Ông chủ trả lời cho
một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn
đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ?  Cầm lấy phần của
bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng
được bằng bạn đó.  Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về
những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen
tức ?’  Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ
đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban.
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