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Ca nhập lễ

Bài đọc 1

Đáp ca

Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,
kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

 Hồi ấy, trong miền có nạn đói. Có một người từ Ba-an Sa-li-sa đến,
đem bánh đầu mùa biếu ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa : hai mươi
chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông bảo : “Phát cho người ta
ăn.”  Nhưng tiểu đồng hỏi ông : “Có bằng này, sao con có thể phát cho
cả trăm người ăn được ?” Ông bảo : “Cứ phát cho người ta ăn ! Vì Đức
Chúa phán thế này : Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.”  Tiểu đồng phát cho
người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán.

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, 
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, 
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển, 
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, 
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, 
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
Khi Ngài rộng mở tay ban, 
là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

Tv 67,6-7.36
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Bài đọc 2

Tung hô Tin Mừng

Tin Mừng

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, 
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

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 thương rộng mở tay ban, 
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

Chỉ có một thân thể, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh
em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh
em.  Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy
tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.  Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp
nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 
Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để
chia sẻ cùng một niềm hy vọng.  Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một
phép rửa.  Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên
mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta,
và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.

Đức Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai
muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.

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

 Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ
Ti-bê-ri-a.  Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được
chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.  Đức Giê-
su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.  Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là
đại lễ của người Do-thái.

 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với
mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?”
 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 

Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng
chẳng đủ cho mỗi người một chút.”  Một trong các môn đệ, là ông An-
rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người :  “Ở đây có một em bé có
năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì
thấm vào đâu !”  Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống
đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới
khoảng năm ngàn.  Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi
phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như
vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.  Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các
môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.”  Họ liền đi thu
những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và
chất đầy được mười hai thúng.  Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm
thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !”  Nhưng
Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người
lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ có quên mọi ân huệ của Người.
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