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Ca nhập lễ

Bài đọc 1

Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, 
Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non ; 
chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi.
Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. 
Nó sẽ trổ cành và kết trái 
thành một cây hương bá huy hoàng. 
Muông chim đến nương mình bên nó, 
và ẩn thân dưới bóng lá cành.
Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng 
sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. 
Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, 
Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo 
và cây khô héo được xanh tươi. 
Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.

Đáp ca

Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa.
Chính Ngài là Đấng phù trợ con,
xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau :
 

 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

Thú vị thay được tạ ơn Chúa, 
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

Tv 26,7.9

Ed 17,22-24
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Tv 91,2-3.13-14.15-16 (Đ. x. c.2a)
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Bài đọc 2

Tung hô Tin Mừng

được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, 
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, 
lớn mạnh như hương bá Li-băng
được trồng nơi nhà Chúa, 
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta.

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, 
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,
để loan truyền rằng : Chúa thực là ngay thẳng, 
là núi đá cho tôi ẩn náu, 
nơi Người chẳng có chút bất công.

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một
tham vọng là làm đẹp lòng Chúa.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-
rin-tô.

 Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng : ở
lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa,  vì chúng ta tiến bước nhờ
lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa ...  Vậy, chúng tôi luôn
mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở
bên Chúa.  Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác,
chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người.  Vì tất cả chúng
ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người
lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn
ở trong thân xác.
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Tin Mừng

Ca hiệp lễ

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Hạt giống là lời Thiên Chúa,
người gieo giống là Đức Ki-tô.
Ai tuân giữ lời Người,
sẽ muôn đời tồn tại. Ha-lê-lui-a.

Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước
Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.

 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và
mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.  Đất tự động sinh hoa
kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng
thành bông lúa nặng trĩu hạt.  Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt,
vì đã đến mùa.”

 Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy
dụ ngôn nào mà hình dung được ?  Nước Thiên Chúa giống như hạt cải,
lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất.

 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá
xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo
mức họ có thể nghe.  Người không bao giờ nói với họ mà không dùng
dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời.
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