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01/02/2017 
Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Dt 12, 4-7, 11-15 

"Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến". 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải 
đổ máu, và anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với 
những người con rằng: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa 
sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai 
mà Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". 

Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí, Thiên Chúa xử sự với 
anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt? 
Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn 
vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho 
những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay 
bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy 
bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. 

Anh em hãy sống hoà thuận với hết mọi người, hãy ăn ở thánh thiện, 
chẳng vậy không được nhìn thấy Thiên Chúa. Anh em hãy coi chừng, 
đừng để mất ơn Chúa, đừng để một rễ cay đắng nào mọc chồi gây 
xáo trộn và làm cho nhiều người bị nhiễm độc. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 102, 1-2. 13-14. 17-18a 

Đáp: Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở này 
tới thuở kia cho những ai kính sợ Người (c. 17). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa! Toàn thể con người tôi, hãy 
chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và 
chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Đáp.   

2) Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những 
ai kính sợ Người. Người hiểu biết chỗ gây hình của chúng tôi, Người 
nhớ rằng tro bụi là tụi chúng tôi! - Đáp.  

3) Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, từ thuở này đến 
thuở kia cho những ai kính sợ Người, và đức công minh Chúa còn 
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28/02/2017 
Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Hc 35, 1-15 (Hl 1-12) 

"Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ". 

Trích sách Huấn Ca. 

Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và 
xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ. 

Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện 
xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà. 

Ai thực thi bác ái, là hiến dâng của lễ hoàn hảo; ai làm phúc bố thí, là 
dâng của lễ hy tế. 

Điều làm đẹp lòng Chúa là xa lánh gian ác. Lánh xa bất công là dâng 
của lễ đền tội. 

Ngươi đừng đến trước mặt Chúa với bàn tay không; vì tất cả những 
điều đó là do mệnh lệnh của Thiên Chúa. Của lễ người công chính 
làm cho bàn thờ nên phong phú, và hương thơm êm dịu của nó bay 
lên trước dung nhan Đấng Tối Cao. Lễ vật hiến tế của người công 
chính đã được chấp nhận, và Chúa sẽ không quên kẻ ấy. Ngươi hãy 
tôn vinh Thiên Chúa với tâm hồn quảng đại, và đừng rút bớt lại của 
lễ đầu mùa do công lao tay ngươi làm ra. 

Mỗi lần ngươi dâng của lễ, nét mặt ngươi hãy vui tươi, và hãy hân 
hoan thánh hiến một phần mười của ngươi dâng. Ngươi hãy dâng lên 
Đấng Tối Cao tuỳ theo như Người đã ban cho ngươi, và hãy dâng với 
tâm hồn quảng đại theo sự ngươi đang có trong tay, vì Chúa là Đấng 
thưởng công và sẽ trả lại cho ngươi gấp bảy lần. Ngươi chớ dâng 
những lễ vật hèn kém, vì Người sẽ không nhận của lễ như vậy đâu, 
ngươi cũng đừng trông gì nơi những của lễ bất chính, vì Chúa là 
Đấng xét xử, Người không thiên vị ai đâu. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 49, 5-6. 7-8. 14 và 23 

Đáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa 
cứu độ (c. 23b). 

  
Lời C

dành 
Đáp. 

ALLE

Allelu
được 

PHÚC

"Khô

Tin M

Khi ấy
Đến n
giả sử
được 
Ngườ
mộc c
Chị e
Ngườ
khinh
làm đ
Ngườ
chung

* Nhờ
bất tấ
Hằng

(Thán

Chúa Hôm Nay 2/

để cho con cháu

ELUIA: Ga 8, 12

ia, alleluia! - Chú
ánh sáng ban sự

C ÂM: Mc 6, 1-6

ông một tiên tri 

Mừng Chúa Giês

y, Chúa Giêsu trở
ngày Sabbat, Ng
ửng sốt về giáo 
như vậy? Sao 

ời làm được nhữn
con bà Maria, an
em ông không ở
ời. Chúa Giêsu liề
 bỉ ở quê hương
được phép lạ nà
ời ngạc nhiên vì 
g quanh và giảng

ờ tuân phục, kỷ
ất, đã thăng tiến
g Hữu.  

nh Irenaeus) 

/2017 

 họ, cho những a

úa phán: "Ta là s
ự sống". - Alleluia

6 

nào mà không 

su Kitô theo Thá

ở về quê nhà và 
ười vào giảng tro
lý của Người, nê
ông được khôn 
ng sự lạ thể ấy?
nh em với Giacôb
ở với chúng ta đ
n bảo họ: "Không
g, gia đình họ hà
ào, ngoại trừ đặt
họ cứng lòng ti
 dạy. Đó là lời Ch

 

luật và đào luyệ
n trong hình ảnh

ai giữ lời minh ướ

ự sáng thế gian, 
. 

bị khinh bỉ ở q

ánh Marcô. 

các môn đệ cùn
ong hội đường, v
ên nói rằng: "Bở
ngoan như vậy?

? Ông này chẳng
ê, Giuse, Giuđa v

đây sao?" Và họ
g một tiên tri nào
àng mình". Ở đó
t tay chữa vài b
n. Người đi rảo 

húa. 

ện, con người, 
h giống như Thiê

5 

ớc của Người. - 

ai theo Ta, sẽ 

uê hương". 

ng theo Người. 
và nhiều thính 
i đâu ông này 
? Bởi đâu tay 
g phải bác thợ 
và Simon sao? 
 vấp phạm vì 
o mà không bị 
ó Người không 
bệnh nhân, và 

qua các làng 

 

một thụ tạo 
ên Chúa 



Lời Chúa Hôm Nay 2/2017 6

02/02/2017 
Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm lẻ 

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Trong Đền Thánh 

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4 

"Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh 
Người". 

Trích sách Tiên tri Malakhi. 

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn 
đường trước mặt Ta!" Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm 
kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền 
thánh Người. Chúa các đạo binh phán: "Này đây Người đến". Ai có 
thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông 
nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ 
giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy 
con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ 
hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và 
Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm 
trước. Đó là lời Chúa toàn năng phán. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 23, 7. 8. 9. 10 

Đáp: Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a) 

1) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! 
để Vua hiển vinh Người ngự qua. - Đáp. 

2) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa dũng lực hùng anh, đó 
là Chúa anh hùng của chiến chinh. - Đáp. 

3) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, 
để vua hiển vinh Người ngự qua. - Đáp. 

4) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa đạo thiên binh, chính 
Người là Hoàng Đế hiển vinh. - Đáp. 

BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18 

"Người phải nên giống anh em Mình mọi đàng". 
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3) Bởi thế nên mọi người tín hữu sẽ nguyện cầu cùng Chúa, trong 
thời buổi khốn khó gian truân. Khi sóng cả ba đào ập tới, chúng sẽ 
không hại nổi những người Này. - Đáp. 

4) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ; Chúa 
đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. - Đáp. 

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang 
nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 10, 17-27 

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối 
xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để 
được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân 
lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã 
biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, 
đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ". Người 
ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ 
Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo 
rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, 
đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên 
trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét 
mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu 
nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có 
vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc vì những 
lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các 
con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên 
Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có 
vào nước Thiên Chúa". 

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được 
cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài 
người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì 
Thiên Chúa làm được mọi sự". Đó là lời Chúa. 
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27/02/2017 
Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Hc 17, 20-28 (Hl 19-27) 

"Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của 
Người". 

Trích sách Huấn Ca. 

Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng đỡ 
những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ đi vào đường chân lý. 

Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy từ bỏ tội lỗi. Hãy kêu cầu trước tôn 
nhan Chúa, hãy chấm dứt những điều xúc phạm, hãy trở về cùng 
Chúa, hãy lánh xa những điều gian ác, và hãy chê ghét những điều 
xấu xa. Hãy nhận biết công minh và sự xét xử của Thiên Chúa. Hãy 
đứng vững và cầu xin với Thiên Chúa Tối Cao. 

Hãy thông công vào đời sống các thánh, và cùng với kẻ sống hãy 
xưng tụng Thiên Chúa. Đừng ỷ lại vào sự sai lầm của bọn gian ác. 
Hãy thú nhận tội lỗi trước khi chết, vì chết rồi, thì không còn thú tội 
được nữa. Ngươi hãy thú nhận tội lỗi khi còn sống, hãy thú nhận tội 
lỗi khi còn sống và còn khoẻ mạnh. 

Hãy ca tụng Thiên Chúa và ngươi sẽ được vinh hiển trong tình xót 
thương của Người. Lòng nhân lành của Chúa và sự tha thứ của Người 
đối với những kẻ trở lại với Người thật lớn lao dường nào! Đó là lời 
Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 31, 1-2. 5. 6. 7 

Đáp: Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa 
(c. 11a). 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được 
ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và 
trong lòng người đó chẳng có mưu gian. - Đáp. 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã 
không che giấu. Tôi nói: "Tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác của 
tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi". - Đáp. 
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Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng 
giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của 
Người mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải 
thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng Người 
không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái 
Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu 
trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành 
và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người 
đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những 
ai sống trong thử thách. Đó là lời Chúa. 

ALLELUIA: Lc 2,32 

Alleluia, alleluia! - Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang 
của Israel dân Chúa. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-32 {hoặc 22-40} 

"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền 
đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép 
trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người 
thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói 
trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con. 

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công 
chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. 
Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: 
Ông sẽ không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh 
Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa 
Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng 
Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 

"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như 
lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa 
mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các 
lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa". 



Lời Chúa

  

{Cha mẹ
Simêon c
"Đây trẻ 
sụp đổ h
chống đố
tâm tư n

Lúc ấy, c
đã cao n
rồi thủ ti
thờ, đêm
cũng đế
những ng

Khi hai 
Galilêa, v
đầy khôn
Chúa. 

 

 

* Sau kh
ta, Thiên
Người k
nhận nh

(Thánh 

 

a Hôm Nay 2/201

ẹ Người đều kin
chúc lành cho ha
 này được đặt lê
hay được đứng d
ối. Về phần bà, m
hiều tâm hồn đư

cũng có bà tiên t
niên. Mãn thời trin
iết cho đến nay đ

m ngày ăn chay cầ
ến, bà liền chúc 
gười đang trông c

ông bà hoàn tấ
về thành mình là 
n ngoan, và ơn 

hi đã đặt sự thiệ
n Chúa đã ban 
không chấp nhậ
hững gì tự tình. 

Gioan Kim khẩu

17 

nh ngạc về nhữ
ai ông bà và nói
ên, khiến cho nh
dậy, và cũng để 
một lưỡi gươm s

ược biểu lộ!" 

tri Anna, con ông
nh nữ, bà đã sốn
đã tám mươi tư 
ầu nguyện phụng
tụng Chúa, và n
chờ ơn cứu chuộc

ất mọi điều theo
Nadarét. Và con 
nghĩa Thiên Chú

ện và sự dữ tron
cho chúng ta qu

ận những gì miễ
 

u) 

ững điều đã nói 
i với Maria mẹ N
hiều người trong 
làm mục tiêu ch
ẽ đâm thấu tâm 

 Phanuel, thuộc 
ng với chồng đượ
tuổi. Bà không rờ
g sự Chúa. Chính
nói về trẻ Giêsu 
c Israel. 

o Luật Chúa, thì 
trẻ lớn lên, thêm
a ở cùng Người.

ng khả năng của
uyền tự do để lự
n cưỡng, nhưn

8

về Người. 
Người rằng: 

Israel phải 
ho người ta 

hồn bà để 

chi họ Asê, 
c bảy năm, 
ời khỏi đền 

h giờ ấy, bà 
cho tất cả 

trở lại xứ 
m mạnh mẽ, 
.} Đó là lời 

 

a chúng 
ựa chọn. 
g đón 

Lời C

đó. N
vàn c
Ngườ
chớ á
Ngày 

Lời H

* Chiế
đầu m
nghi 
không
nguy 

Điều 
em hă
đều đ

Hãy b
(Thán

Chúa Hôm Nay 2/

Nhưng Cha các co
các con hãy tìm 
ời, còn các điều đ
áy náy lo lắng về
nào có sự khốn k

Hay Ý Đẹp: 

ếc bẫy ma quỉ giă
mối mọi sự dữ. Đ
nào nữa, bởi vì 
g làm việc là họ
cơ xúc phạm đến

chính yếu phải l
ăng hái tiến lên, 
đặn. 

bảo ma quỉ phải
nh Gioan Bosco)

/2017 

on biết rõ các con
kiếm nước Thiê
ó, Người sẽ ban 
ề ngày mai. Vì n
khổ của ngày ấy"

 

ăng ra cho người 
ừng để trong tâm
con người được 
đã đánh mất bả

n Thiên Chúa. 

àm là hãy xốc v
gánh nặng sẽ né

i nghỉ ngơi trước

n cần đến những
n Chúa và sự cô
thêm cho các con
ngày mai sẽ lo c
". Ðó là lời Chúa.

trẻ chủ yếu là sự
m trí anh em còn 
sinh ra là để làm

ản chất của mình

vai vác lấy gánh 
én xuống và sẽ đ

c đã, rồi sau đó 

65 

g điều đó. Tiên 
ông chính của 
n. Vậy các con 
cho ngày mai. 

 

ự ươn ái. Đó là 
một chút hoài 

m việc, và khi 
h và đang gặp 

nặng. Khi anh 
ược phân phối 

tôi mới nghỉ. 



Lời Chúa Hôm Nay 2/2017 64

cũng không đoán xét chính mình tôi. Vì chưng, mặc dầu lương tâm 
không trách cứ tôi điều gì, nhưng không phải vì thế mà tôi đã được 
công chính hoá. Ðấng đoán xét tôi chính là Chúa. Vì thế, anh em 
đừng đoán xét trước thời gian cho đến khi Chúa đến, Người sẽ đưa 
ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và phơi bày những ý 
định của tâm hồn; và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban khen tương xứng 
cho mỗi người. Ðó là lời Chúa. 

Alleluia: Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 
giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta 
sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 6, 24-34 

"Các con chớ áy náy về ngày mai". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm 
tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, 
hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi 
Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo 
lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: 
lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không 
hơn áo mặc sao? 

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào 
lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không 
hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm 
cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo 
lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên 
thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với 
các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, 
cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy 
nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được 
Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ 
kém lòng tin. 

Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống 
gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều 
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03/02/2017 
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ  

BÀI ĐỌC I: Dt 13, 1-8 

"Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời vẫn 
như thế". 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, tình bác ái huynh đệ phải tồn tại trong anh em. 
Anh em đừng lãng quên việc cho khách đỗ nhà: vì khi làm như vậy, 
có kẻ không ngờ mình đã đón tiếp các thiên thần. Anh em hãy nhớ 
đến những tù nhân như chính anh em bị tù đày chung với họ, và hãy 
nhớ đến những kẻ đau khổ, vì chính anh em cũng đang ở trong thân 
xác như họ. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, hãy giữ phòng the 
cho tinh khiết, vì Thiên Chúa sẽ đoán phạt các người tà dâm và ngoại 
tình. Trong nếp sống, anh em đừng tham lam; hãy bằng lòng với 
những gì đang có, vì Chúa đã phán: "Ta sẽ không để mặc ngươi và 
không bỏ rơi ngươi đâu", đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà thưa 
rằng: "Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi chẳng sợ người đời làm gì được 
tôi". Anh em hãy nhớ đến các vị lãnh đạo anh em, là những người đã 
rao giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem đời họ kết thúc ra sao 
mà noi gương đức tin của họ. Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay, và 
cho đến muôn đời vẫn như thế. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 26, 1. 3. 5. 8b-9abc 

Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi (c. 1a). 

1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng 
phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? - Đáp. 

2) Nếu thiên hạ đồn binh hạ trại để hại tôi, lòng tôi sẽ không kinh 
hãi, nếu thiên hạ gây chiến với tôi, tôi vẫn tự tin. - Đáp. 

3) Vì ngày tai hoạ, Chúa sẽ che chở tôi trong nhà Chúa, Chúa sẽ giấu 
tôi trong nơi kín đáo ở Đền Người, trên tảng đá vững chắc Người sẽ 
cất nhắc tôi lên. - Đáp. 

4) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa. Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, 
xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong thịnh nộ. Chúa là Đấng phù trợ 
con, xin đừng hất hủi con. - Đáp. 
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26/02/2017 
Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm A 

Bài Ðọc I: Is 49, 14-15 

"Ta sẽ không quên ngươi đâu". 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Sion nói: "Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi". Nào người mẹ có 
thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu 
mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên 
ngươi đâu. Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 61, 2-3. 6-7. 8-9ab. 

Ðáp: Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui (c. 2a). 

1) Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; 
do chính mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá 
Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề 
nao núng. 

2) Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi hãy nghỉ an, 
vì do chính mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá 
Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề 
nao núng. 

3) Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa, tôi 
có Ðá Tảng kiên cố và chỗ dung thân. Hỡi dân tộc, hãy trông cậy 
Người luôn mọi lúc, hãy đổ dốc niềm tâm sự trước nhan Người.     

Bài Ðọc II: 1 Cr 4, 1-5 

"Chúa sẽ phơi bày những ý định của tâm hồn". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô. 

Anh em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa 
tác viên của Ðức Kitô, và những người phân phát các mầu nhiệm của 
Thiên Chúa. Do đó, người ta đòi hỏi nơi những người phân phát các 
mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. Phần tôi, tôi không lấy làm 
quan trọng khi bị anh em hay toà án nhân loại đoán xét; nhưng tôi 
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04/02/2017 
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Dt 13, 15-17, 20-21 

"Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết 
Đấng nhờ máu giao ước, làm cho anh em xứng đáng thi hành 
việc thiện". 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, nhờ Đức Giêsu mà trong mọi lúc, chúng ta luôn 
luôn hiến dâng cho Thiên Chúa của lễ ngợi khen, tức là hoa quả của 
miệng lưỡi ta tuyên xưng danh Người. Anh em đừng quên công việc 
từ thiện và sự tương tế, vì Chúa hài lòng về những của lễ như thế. 
Anh em hãy vâng lời và tùng phục các vị lãnh đạo anh em, vì chính 
các ngài canh giữ linh hồn anh em, như những người sẽ phải trả lẽ, 
để các ngài hân hoan thi hành việc đó, chớ không phàn nàn, vì điều 
đó không có lợi gì cho anh em. Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã 
đem ra khỏi cõi chết Đấng nhờ máu giao ước vĩnh cửu, trở nên vị 
Mục tử cao cả, tức là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xin Người làm 
cho anh em trong các việc thiện, xứng đáng thi hành thánh ý Người, 
khi Người thực hiện trong anh em điều Người hài lòng, nhờ Đức 
Giêsu Kitô, Đấng được vinh quang đến muôn đời. Amen. Đó là lời 
Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì 
Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng 
dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. - Đáp. 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sỡ dĩ vì uy danh 
Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo 
mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là 
điều an ủi lòng con. - Đáp. 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 
phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 
chan chứa. - Đáp. 
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2) Con lấy thánh chỉ Ngài làm hoan lạc, và lời Ngài dạy, con chẳng 
dám quên. - Đáp. 

3) Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ 
diệu trong luật Chúa. - Đáp. 

4) Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy 
gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. - Đáp. 

5) Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng 
tuân giữ luật đó. - Đáp. 

6) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong 
đường lối này con sung sướng. - Đáp. 

ALLELUIA: Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 
con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 10, 1-12 

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân 
rẽ". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông 
Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như 
thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: 
"Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã 
truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị 
và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của 
các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc 
sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. 
Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ 
nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết 
nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân 
rẽ". 

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các 
ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với 
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24/02/2017 
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Hc 6, 5-17 

"Không gì sánh được với người bạn trung thành". 

Trích sách Huấn Ca. 

Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi 
êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí. 

Ngươi nên có nhiều bạn hữu, nhưng chỉ nên chọn một trong ngàn 
người làm cố vấn. 

Nếu ngươi có được người bạn hữu, hãy thử thách rồi hãy nhận, và 
đừng dễ dàng tin tưởng người đó. Vì có thứ bạn hữu chỉ thân trong 
lúc vận hên và không trung thành trong cơn khốn khó. Có thứ bạn 
hữu sau trở thành thù địch. Có thứ bạn hữu tiết lộ những chuyện oán 
thù, tranh chấp và ghen tương của ngươi. Có thứ bạn hữu chỉ thân 
lúc ở bàn ăn, gặp lúc gian truân không nhìn thấy bóng. Có thứ bạn 
hữu khi được thâu nhận sẽ trở thành bình đẳng với ngươi, vì tự do 
hành động trong những điều thuộc nội bộ nhà ngươi. Nếu ngươi bị 
người ta hạ nhục, hắn sẽ phản lại ngươi, và hắn sẽ xa tránh mặt 
ngươi. Ngươi hãy xa lánh kẻ thù và hãy đề phòng với bạn hữu. 

Người bạn trung thành là chỗ dung thân vững chắc. Ai gặp được 
người bạn hữu như thế, là gặp được kho báu. Không có gì sánh được 
với người bạn trung thành, không số lượng vàng bạc nào có thể cân 
nặng hơn lòng trung tín tốt lành của người bạn đó. Người bạn hữu 
trung thành là liều thuốc trường sinh bất tử. Những ai kính sợ Chúa, 
sẽ gặp được người bạn đó. Ai kính sợ Chúa, người đó cũng có tình 
bạn tốt, vì người bạn hữu của người đó sẽ giống như người đó. Đó là 
lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35. 

Đáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 
(c. 35a). 

1) Thân lạy Chúa, Ngài muôn phúc đức, xin dạy con các thánh chỉ 
của Ngài. - Đáp. 
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05/02/2017 
Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A 

BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10 

"Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông". 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Này đây Chúa phán: "Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp 
nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp 
một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác 
thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, 
các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ 
đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. 
Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: 'Này 
Ta đây'. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời 
nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những 
người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên 
trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày". Đó là lời 
Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 111, 4-5. 6-7. 8a và 9 

Đáp: Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng 
ngay (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người 
nhân hậu, từ bi và công chính. Phước đức cho người biết xót thương 
và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. - Đáp. 

2) Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được 
ghi nhớ muôn đời. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng 
người vững vàng cậy trông vào Chúa. - Đáp. 

3) Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, người ban phát và bố 
thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn 
mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. - Đáp. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 1-5 
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2) Con lấy thánh chỉ Ngài làm hoan lạc, và lời Ngài dạy, con chẳng 
dám quên. - Đáp. 

3) Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ 
diệu trong luật Chúa. - Đáp. 

4) Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy 
gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. - Đáp. 

5) Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng 
tuân giữ luật đó. - Đáp. 

6) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong 
đường lối này con sung sướng. - Đáp. 

ALLELUIA: Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 
con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 10, 1-12 

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân 
rẽ". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông 
Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như 
thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: 
"Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã 
truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị 
và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của 
các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc 
sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. 
Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ 
nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết 
nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân 
rẽ". 

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các 
ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với 

Lời Chúa Hôm Nay 2/2017 15 

06/02/2017 
Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ  

BÀI ĐỌC I: St 1, 1-19 

"Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy". 

Trích sách Sáng Thế. 

Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn hoang vu 
trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và Thần trí Thiên Chúa bay 
sà trên mặt nước. 

Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng". Và có ánh sáng. Thiên Chúa 
thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên 
Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và 
một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 

Thiên Chúa phán: "Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ nước 
với nước", và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước phía 
trên vòm trời với nước dưới vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa 
gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày 
thứ hai. 

Thiên Chúa phán: "Nước dưới trời hãy tụ tại một nơi, để lộ ra chỗ khô 
cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và 
Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa 
phán: "Đất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống, và cây 
ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt giống, trên 
mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo mộc xanh 
tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tuỳ 
theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và 
một buổi sáng: đó là ngày thứ ba. 

Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy 
phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm 
tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra 
như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn 
hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm; và 
Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời 
để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh 
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sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Qua một buổi chiều và 
một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 103, 1-2a. 5-6. 10 và 12. 24 và 35c 

Đáp: Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 
31b). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của 
con, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng 
choàng thân như mang áo khoác. - Đáp. 

2) Ngài dựng vững địa cầu trên nền tảng, cho tới muôn đời nó chẳng 
lung lay. Ngài dùng biển che phủ nó như áo che thân, trên ngọn núi 
non muôn ngàn nước đọng. - Đáp. 

3) Ngài lệnh cho mạch nước tràn ra thành suối, chúng chảy rì rào 
giữa miền non núi. Bên cạnh chúng, chim trời cư ngụ, từ trong ngành 
cây vang ra tiếng hót. - Đáp. 

4) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành 
vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. Linh 
hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. - Đáp.  

ALLELUIA: Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự 
sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 6, 53-56 

"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền 
Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta 
nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu 
thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ 
Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân 
ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo 
Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh. Đó là 
lời Chúa. 
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24/02/2017 
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Hc 6, 5-17 

"Không gì sánh được với người bạn trung thành". 

Trích sách Huấn Ca. 

Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi 
êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí. 

Ngươi nên có nhiều bạn hữu, nhưng chỉ nên chọn một trong ngàn 
người làm cố vấn. 

Nếu ngươi có được người bạn hữu, hãy thử thách rồi hãy nhận, và 
đừng dễ dàng tin tưởng người đó. Vì có thứ bạn hữu chỉ thân trong 
lúc vận hên và không trung thành trong cơn khốn khó. Có thứ bạn 
hữu sau trở thành thù địch. Có thứ bạn hữu tiết lộ những chuyện oán 
thù, tranh chấp và ghen tương của ngươi. Có thứ bạn hữu chỉ thân 
lúc ở bàn ăn, gặp lúc gian truân không nhìn thấy bóng. Có thứ bạn 
hữu khi được thâu nhận sẽ trở thành bình đẳng với ngươi, vì tự do 
hành động trong những điều thuộc nội bộ nhà ngươi. Nếu ngươi bị 
người ta hạ nhục, hắn sẽ phản lại ngươi, và hắn sẽ xa tránh mặt 
ngươi. Ngươi hãy xa lánh kẻ thù và hãy đề phòng với bạn hữu. 

Người bạn trung thành là chỗ dung thân vững chắc. Ai gặp được 
người bạn hữu như thế, là gặp được kho báu. Không có gì sánh được 
với người bạn trung thành, không số lượng vàng bạc nào có thể cân 
nặng hơn lòng trung tín tốt lành của người bạn đó. Người bạn hữu 
trung thành là liều thuốc trường sinh bất tử. Những ai kính sợ Chúa, 
sẽ gặp được người bạn đó. Ai kính sợ Chúa, người đó cũng có tình 
bạn tốt, vì người bạn hữu của người đó sẽ giống như người đó. Đó là 
lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35. 

Đáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 
(c. 35a). 

1) Thân lạy Chúa, Ngài muôn phúc đức, xin dạy con các thánh chỉ 
của Ngài. - Đáp. 
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07/02/2017 
Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 1, 20 - 2, 4a 

"Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như 
Ta". 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa phán: "Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài 
chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời". Vậy Thiên Chúa tạo thành 
những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo loại 
chúng, và mọi chim bay tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt 
đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở cho 
nhiều, đầy nước biển; loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt đất". 
Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 

Thiên Chúa lại phán: "Đất hãy sản xuất các sinh vật tuỳ theo giống: 
gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tuỳ theo loại". Và đã xảy ra 
như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tuỳ theo loại, gia 
súc và mọi loài bò sát dưới đất tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy 
chúng tốt đẹp; và Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy dựng nên con 
người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim 
trời, dã thú khắp mặt đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt 
đất". Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa; 
Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo 
thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: 
"Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó, hãy bá 
chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất". 
Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ 
cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có 
hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho 
mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển 
trên mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người 
đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày 
thứ sáu. 

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ 
bảy Thiên Chúa hoàn tất công việc Người đã làm. Và sau khi hoàn tất 
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công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Chúa chúc 
phúc và thánh hoá ngày thứ bảy, vì trong ngày đó, Người nghỉ việc 
tạo thành. Đó là gốc tích trời đất khi được tạo thành. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9 

Đáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa 
khắp nơi hoàn cầu (c. 2a). 

1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và 
muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ 
tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? - Đáp. 

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang 
sức con người bÄng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền 
hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân 
con người. - Đáp. 

3) Nào chiên nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng 
hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển 
khơi. - Đáp. 

ALLELUIA: Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha 
Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. 
- Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 7, 1-13 

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm 
giữ tập tục phàm nhân". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại 
bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những 
bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập 
tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không 
dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không 
dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác 
nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt 
phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của 
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23/02/2017 
Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Hc 5, 1-10 (Hl 1-8) 

"Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa". 

Trích sách Huấn Ca. 

Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính và đừng nói: "Đời sống của tôi 
thật là đầy đủ". Vì chưng trong thời báo oán trả ân, cái đó có ích gì? 
Khi còn mạnh khoẻ, chớ chạy theo đam mê của lòng ngươi và đừng 
nói: "Ai làm gì được tôi?", hoặc "Trong các việc tôi làm, ai có thể bắt 
tôi suy phục được?" Bởi vì chắc chắn Thiên Chúa sẽ báo oán ngươi. 
Ngươi đừng nói rằng: "Tôi đã phạm tội, nào có sao đâu?" Đấng Tối 
Cao là Đấng xét xử nhẫn nại. Ngươi chớ yên tâm về tội đã được tha, 
để rồi chồng chất tội này trên tội nọ. Và ngươi cũng đừng nói: "Lòng 
nhân từ của Chúa thật lớn lao, Người thứ tha muôn vàn tội lỗi của 
tôi", vì lòng nhân từ và cơn thịnh nộ rất gần nhau, và cơn thịnh nộ 
của Người đè nặng trên những kẻ tội lỗi. Ngươi hãy mau mau quay 
về với Chúa và đừng lần lựa rày mai; vì cơn thịnh nộ của Người sẽ 
đến bất ưng và huỷ diệt ngươi trong thời báo oán. Ngươi đừng ỷ lại 
vào những của bất chính, vì chưng trong thời báo oán trả ân, nó sẽ 
chẳng ích gì cho ngươi. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong 
đường lối của tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo 
báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm 
ngày. - Đáp. 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá 
cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. - 
Đáp. 

3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì 
Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới 
diệt vong. - Đáp. 
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08/02/2017 
Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 2, 4b-9. 15-17 (Hr 5-9. 15-17) 

"Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng". 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào 
mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài đồng 
ruộng, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa rơi xuống đất, và chưa 
có người để trồng trọt, nhưng lúc đó mạch nước từ đất vọt lên, tưới 
khắp mặt đất. Vậy Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi 
sinh khí vào lỗi mũi và con người trở thành một vật sống. 

Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con 
người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ 
cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết 
lành dữ. 

Vậy Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng 
tỉa và coi sóc vườn. Và Thiên Chúa truyền lệnh cho con người như 
sau: "Ngươi được ăn mọi thứ trái cây trong vườn, nhưng chớ ăn trái 
cây biết lành dữ, vì ngày nào ngươi ăn nó, ngươi sẽ phải chết". Đó là 
lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 103, 1-2a. 27-28. 29bc-30 

Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa (c. 1a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của 
con, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng 
choàng thân như mang áo khoác. - Đáp. 

2) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực 
cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở 
tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. - Đáp. 

3) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ 
tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và 
Ngài canh tân bộ mặt trái đất. - Đáp.  
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22/02/2017 

Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm chẵn 

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ 

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 1-4 

"Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc Kỳ Lão trong 
anh em. Tôi là một Kỳ Lão như các ngài, là một nhân chứng cuộc khổ 
hình của Chúa Kitô, một kẻ sẽ được thông phần vinh quang sắp được 
tỏ bày. Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em, hãy trông nom 
nó, không phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn sàng theo thánh ý 
Chúa; không phải để trục lợi, mà là do tình nguyện; không phải như 
người chuyên chế lộng hành, nhưng phải nên gương sáng cho đoàn 
chiên. Và khi thủ lãnh các đấng chăn chiên xuất hiện, anh em sẽ 
nhận lãnh triều thiên vinh quang bất diệt. Đó là lời Chúa. 

 ĐÁP CA: Tv 22, 1-3. 4. 5. 6 

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, 
Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng 
dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những 
con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. - Đáp. 

2) Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở 
cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con. - 
Đáp. 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 
phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 
chan chứa. - Đáp. 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời 
sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu 
dài. - Đáp. 
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09/02/2017 
Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 2, 18-25 

"Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể". 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa phán: "Đàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng 
cho nó một nội trợ giống như nó". Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi 
thú vật dưới đất và toàn thể chim trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt 
Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, vì sinh vật nào Ađam gọi, thì 
chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và 
muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như 
mình. 

Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, 
Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm 
cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi 
dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: "Bây giờ đây xương bởi xương tôi và 
thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam 
mà ra". Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ 
mình, và cả hai nên một thân thể. 

Lúc ấy cả hai người, tức Ađam và vợ ông, đều khoả thân mà không 
hề xấu hổ. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 127, 1-2. 3. 4-5. 

Đáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (c. 1a). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo 
đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn 
được hạnh phúc và sẽ gặp may. - Đáp. 

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung 
nhà bạn; con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung 
quanh bàn ăn của bạn. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ 
Thiên Chúa. - Đáp. 
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1) Hãy trông cậy vào Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong 
đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, 
Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. - Đáp. 

2) Chúa chăm lo cho mạng sống người nhân đức, và phần gia nghiệp 
họ còn mãi muôn đời. Ngày tai hoạ, những người đó không tủi hổ, và 
trong nạn đói, họ sẽ được ăn no. - Đáp. 

3) Hãy tránh ác và hãy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu: bởi vì 
Thiên Chúa yêu điều chân lý, và không bỏ rơi những tôi tớ trung 
thành. - Đáp. 

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người 
là chỗ dung thân, Chúa bang trợ và giải thoát họ. Người giải thoát và 
cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. - Đáp. 

ALLELUIA: Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 
và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 9, 29-36 (Hl 30-37) 

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm 
người rốt hết". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua 
xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo 
các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết 
Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông 
không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. 

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc 
đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các 
ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. 

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: 
"Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ 
mọi người". Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó 
mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như 
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21/02/2017 
Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Hc 2, 1-13 

"Hãy chuẩn bị tâm hồn để chịu cám dỗ". 

Trích sách Huấn Ca. 

Hỡi con, khi con đến phụng sự Thiên Chúa, con hãy sống công chính 
và kính sợ, và hãy chuẩn bị tâm hồn để chịu thử thách. Con hãy gìn 
giữ tâm hồn và chịu đựng. Hãy lắng tai nghe và nhận lấy lời dạy của 
lương tri; và đừng vội vã trong lúc cùng quẫn. 

Con hãy nương tựa vào sự nâng đỡ của Thiên Chúa và hãy liên kết 
với Người, và kiên nhẫn để con được thăng tiến trong ngày cuối 
cùng. Con hãy chấp nhận tất cả những gì xảy đến cho con và hãy 
kiên trì trong đau khổ, hãy nhẫn nại trong hoàn cảnh thấp hèn: vì 
vàng bạc được thử trong lửa, còn những người được Chúa chọn, thì 
được thử trong khổ nhục. Con hãy tin vào Thiên Chúa, và Người sẽ 
nâng đỡ con; hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Người. Con hãy 
kính sợ Người và bền vững mãi như thế. 

Hỡi những kẻ kính sợ Chúa, hãy trông đợi lòng từ bi của Người, Các 
ngươi đừng rời xa Người kẻo phải sa ngã. Các ngươi là kẻ kính sợ 
Chúa, hãy tin vào Người và phần thưởng của các ngươi sẽ không mất 
đâu. Các ngươi là những kẻ kính sợ Chúa, hãy trông cậy vào Người, 
thì người sẽ lấy lòng từ bi ban thưởng cho các ngươi được hân hoan. 
Các ngươi là những kẻ kính sợ Chúa, hãy yêu mến Người, và lòng các 
ngươi sẽ được chiếu sáng. 

Hỡi các con, hãy ngắm nhìn các dân thiên hạ, và hãy biết rằng không 
ai trông cậy vào Chúa mà phải hổ thẹn. Vì có ai sống trong giới răn 
của Người mà bị ruồng bỏ đâu? Hoặc có ai kêu cầu Người mà Người 
chê chối đâu? Vì Thiên Chúa khoan hậu và nhân từ, và trong ngày 
nguy khốn, Người tha thứ tội lỗi; Người là Đấng bênh vực tất cả 
những kẻ tìm kiếm Người trong chân lý. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40. 

Đáp: Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, và để chính 
Người hành động (c. 5). 
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10/02/2017 
Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 3, 1-8 

"Các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh". 

Trích sách Sáng Thế. 

Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo 
thành. Nó nói với người nữ rằng: "Có phải Thiên Chúa đã bảo: 'Các 
ngươi không được ăn mọi thứ trái cây trong vườn?'" Người nữ trả lời 
con rắn: "Chúng tôi được ăn trái (các) cây trong vườn; nhưng trái cây 
ở giữa vườn, thì Thiên Chúa bảo: 'Các ngươi đừng ăn, đừng động tới 
nó, nếu không, sẽ phải chết'. Rắn bảo người nữ: "Không, các ngươi 
không chết đâu. Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn 
trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như 
thần thánh". Người nữ thấy cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để 
nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại đưa cho chồng, người 
chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, 
nên kết lá vả che thân. 

Bấy giờ hai người nghe tiếng Thiên Chúa đi trong vườn địa đàng lúc 
chiều mát, Ađam và vợ ông liền núp trong lùm cây trong vườn địa 
đàng cho khuất mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 31, 1-2. 5. 6. 7 

Đáp: Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm (c. 1a). 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được 
ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và 
trong lòng người đó chẳng có mưu gian! - Đáp. 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã 
không che giấu. Tôi nói: "Tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác của 
tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi". - Đáp. 

3) Bởi thế nên mọi người tín hữu sẽ nguyện cùng Chúa, trong thời 
buổi khốn khó gian truân. Khi sóng cả ba đào ập tới, chúng sẽ không 
hại nổi những người này. - Đáp. 
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ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 
Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 9, 13-28 (Hl 14-29) 

"Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, 
Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang 
tranh luận với các ông. 

Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến 
chào Người. Và Người hỏi họ rằng: "Các ngươi tranh luận gì với nhau 
đó?" Một người trong đám đông trả lời rằng: "Lạy Thầy, tôi đem đến 
cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào 
nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến 
răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất 
lực". Người đáp lại: "Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các 
ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? 
Đem nó lại đây cho Ta". Và người ta đem nó đến. 

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, 
xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Nó bị như 
thế từ bao giờ?" Ông ta đáp: "Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào 
lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin 
Thầy thương giúp chúng tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: 
Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được". Tức thì 
cha đứa bé khóc lóc kêu lên: "Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp 
lòng tin yếu kém của tôi". Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, 
Người nạt thần ô uế rằng: "Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy 
xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa". Sau khi kêu thét và 
dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, 
khiến đám đông nói: "Nó chết rồi". Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó 
nâng dậy và nó đứng lên. 

Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng 
con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ 
được, nếu không cầu nguyện và ăn chay". Đó là lời Chúa. 
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20/02/2017 
Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Hc 1, 1-10 (Hl 1-9) 

"Sự khôn ngoan được tác tạo trước mọi loài". 

Khởi đầu sách Huấn Ca. 

Mọi sự khôn ngoan đều bởi Thiên Chúa, và luôn luôn đã ở với Người 
và có từ trước muôn thuở. 

Ai đếm được cát biển, giọt mưa và số ngày từ muôn đời? Ai đã đo 
được trời cao, đất rộng và biển sâu? Ai có thể khám phá ra sự khôn 
ngoan của Thiên Chúa có trước muôn vật? 

Sự khôn ngoan được tác tạo trước muôn loài, và trí khôn được dựng 
nên từ vạn kiếp. Nguồn mạch sự khôn ngoan là lời Thiên Chúa trên 
các tầng trời, và lối vào sự khôn ngoan là các giới răn vĩnh cửu. 

Căn nguyên sự khôn ngoan được mạc khải cho ai? Ai hiểu biết được 
mưu toan của sự khôn ngoan? Luật lệ khôn ngoan đã được mạc khải 
và tiết lộ cho ai? Và ai thấu triệt được trăm ngàn đường lối của nó? 

Chỉ có một Đấng Tối Cao là Đấng Tạo Thành toàn năng, là Vua uy 
quyền và rất đáng kính sợ, Người ngự trên toà sự khôn ngoan và là 
Thiên Chúa thống trị. 

Chính Người đã tạo thành sự khôn ngoan trong Thánh Thần, Người 
đã nhìn xem, tính toán và đo lường. Người đã đặt nó trên mọi công 
trình của Người, trên mọi sinh linh tuỳ lòng rộng rãi của Người, Người 
đã phân phát nó cho những ai yêu mến Người. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 92, 1ab. 1c-2. 5 

Đáp: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

1) Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy quyền, Ngài 
đã thắt long đai. - Đáp. 

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu của 
Ngài thiết lập từ muôn thuở, từ đời đời vẫn có Chúa. - Đáp. 

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh thiện là 
của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở. - Đáp. 
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11/02/2017 
Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 3, 9-24 

"Chúa đuổi ông ra khỏi vườn địa đàng, để cày ruộng đất". 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi ở đâu?" Ông 
đã thưa: "Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng 
con sợ hãi, vì con trần truồng và đang ẩn núp". Chúa phán bảo ông 
rằng: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải 
tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được ăn ư?" 
Ađam thưa lại: "Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính 
nàng đã cho con trái cây và con đã ăn". Và Thiên Chúa phán bảo 
người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đã làm điều đó?" Người phụ nữ 
thưa: "Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn". Thiên Chúa phán bảo 
con rắn rằng: "Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi 
sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ 
ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi 
và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người 
miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì rình cắn gót chân người". 
Chúa phán bảo cùng người phụ nữ rằng: "Ta sẽ làm cho ngươi gặp 
nhiều khổ cực khi thai nghén và đau đớn khi sinh con; ngươi sẽ ở 
dưới quyền người chồng, và chồng sẽ trị ngươi". Người lại phán bảo 
Ađam rằng: "Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái Ta cấm, nên đất bị 
nguyền rủa vì tội của ngươi. Trọn đời, ngươi phải làm lụng vất vả mới 
có mà ăn. Đất sẽ mọc cho ngươi đủ thứ gai góc, và ngươi sẽ ăn rau 
cỏ ngoài đồng. Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến 
khi ngươi trở về đất, vì ngươi từ đó mà ra. Ngươi là bụi đất, nên 
ngươi sẽ trở về bụi đất". Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà 
là mẹ của chúng sinh. 

Thiên Chúa cũng làm cho Ađam và vợ ông những chiếc áo da và mặc 
cho họ. Và Người phán: "Này, Ađam đã trở thành như một trong 
chúng ta, biết thiện ác. Vậy bây giờ, đừng để hắn giơ tay hái trái cây 
trường sinh mà ăn và được sống đời đời". Và Thiên Chúa đuổi ông ra 
khỏi vườn địa đàng, để cày ruộng đất, là nơi ông phát xuất ra. Và 
Người đã đuổi Ađam đi. Và ở phía đông vườn địa đàng Người đã đặt 
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Anh em thân mến, Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên 
Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc 
phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người 
ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ 
ấy. 

Đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là người 
khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được khôn 
ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên 
Chúa, vì có lời chép rằng: "Chính Người bắt chợt những người khôn 
ngoan ngay trong xảo kế của họ". Lại có lời khác rằng: "Chúa biết tư 
tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền". Vậy đừng có ai 
còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh em, dù là 
Phaolô, hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, 
hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em, nhưng anh em 
thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. 

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa 
đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - 
Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 5, 38-48 

"Các con hãy yêu thương thù địch các con". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe 
bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: 
đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của 
con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để 
đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai 
bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy 
cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. 

"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét 
thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù 
địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu 
nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên 
con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên 
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những thần Kêrubim và gươm lửa chớp chớp để canh giữ lối tới cây 
trường sinh. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13 

Đáp: Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng con dung thân, từ đời 
nọ trải qua đời kia (c. 1). 

1) Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ 
trụ nở ra, tự thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài. - Đáp. 

2) Chúa khiến con người trở về bụi đất, Người phán: "Hãy trở về gốc, 
hỡi con người". Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày 
hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. - Đáp. 

3) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng; họ như cây 
cỏ mọc xanh tươi, ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị 
xén đi và nó héo khô. - Đáp. 

4) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được 
lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? Xin 
tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Đáp. 

ALLELUIA: Tv94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và 
đừng cứng lòng. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 8, 1-10 

"Họ ăn no nê". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ 
không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, 
vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta 
để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ 
xa mà đến". Các môn đệ thưa: "Giữa nơi hang địa này, lấy đâu đủ 
bánh cho họ ăn no!" Và Người hỏi các ông: "Các con có bao nhiêu 
bánh?" Các ông thưa: "Có bảy chiếc". Người truyền dân chúng ngồi 
xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho 
các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn 
có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các 



Lời Chúa

ông phâ
miếng cò
Rồi Ngườ
mà đến m

* Khi ăn
lặng, ng
nhà thờ
yếu đau
cuộc đờ
muốn m
không t
thánh ý 
với điều

(Thánh 

 

a Hôm Nay 2/201

n phát. Dân chú
òn thừa lại được 
ời giải tán họ, kế
miền Đal-ma-nu-t

n hay uống, di c
gủ hay thức, nh
ờ, ở gia đình, h
u, hấp hối hoặc
ời của tôi, tôi m
mình không thể 
thể nói bất cứ 
Thiên Chúa; và

u ấy, tôi muốn nó

Catherine Geno

17 

úng ăn no nê và
bảy thúng. Số ng
ế đó Người cùng
tha. Đó là lời Chú

 

chuyển hay đứn
hìn xem, lắng n
hoặc trên đườn
c chưa hấp hối
uốn tất cả đều 
ước ao, không 
điều gì không 

à nếu trong tôi 
ó biến nên bụi v

oa) 

à người ta thu lư
gười ăn độ chừng
 các môn đệ xuố

úa. 

ng yên, nói năn
nghe, hay suy n
ng phố, khỏe m
, mọi giờ mọi p
ở trong Thiên 
thể làm, không
hoàn toàn phù
còn phần nào đ

và tan bay theo 

28

ượm những 
g bốn ngàn. 
ống thuyền 

 

ng hay nín 
nghĩ; dù ở 

mạnh hoặc 
phút trong 
Chúa. Tôi 

g thể nghĩ, 
ù hợp với 
đối nghịch 
gió.  

Lời Chúa Hôm Nay 2/2017 45 

19/02/2017 
Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Năm A 

BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 17-18 

"Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình". 

Trích sách Lêvi. 

Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng 
con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là 
Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy 
răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, 
đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương các 
bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa". Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13. 

Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy 
chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ 
khá quên mọi ân huệ của Người. - Đáp. 

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật 
nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu 
ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. - Đáp. 

3) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức 
khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và 
không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. - Đáp. 

4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa 
khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu 
thương những ai kính sợ Người. - Đáp. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 3, 16-23 

"Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và 
Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô. 
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12/02/2017 
Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm A 

BÀI ĐỌC I: Hc 15, 16-21 (Hl 15-20) 

"Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác". 

Trích sách Huấn Ca. 

Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới 
răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi 
muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống 
và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi 
chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, Người 
luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, 
và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy 
cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội. Đó 
là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34. 

Đáp: Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa 
(c. 1b). 

1) Phước đức những ai (theo) đường lối tinh tuyền, họ tiến thân 
trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Ngài nghiêm 
huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài. - Đáp. 

2) Phần Chúa, Ngài ban bố huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết 
sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ các 
thánh chỉ của Ngài. - Đáp. 

3) Xin gia ân cho tôi tớ Ngài được sống, để tuân giữ những lời Ngài 
răn. Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ 
diệu trong luật Chúa. - Đáp. 

4) Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài, để con tuân 
giữ cho bằng triệt để. Xin dạy con, để con tuân theo luật pháp Ngài, 
và để con hết lòng tuân giữ luật đó. - Đáp. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 6-10 

"Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự 
hiển vinh của chúng ta". 
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Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những 
người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, 
cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị 
dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy 
nhiệm mầu của Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã 
tiền định từ trước muôn thuở để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. 
Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết 
tới: vì giá thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển 
vinh. Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép: "Sự mắt chưa từng 
thấy, tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, 
đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho những ai yêu mến 
Người". Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi do 
Thánh Thần của Người. Thật vậy, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả 
những điều thâm sâu của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. 

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang 
nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-37 (bài dài) 

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo các con thế này". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng 
tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ 
bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có 
qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho 
đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều 
luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người 
nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những 
điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nư  ớc Trời. Ta bảo thât 
các con,  nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, 
thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. 

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai 
giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất 
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18/02/2017 
Thứ Bảy Tuần VI Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Dt 11, 1-7 

"Nhờ đức tin, chúng tôi hiểu rằng vũ trụ do lời Thiên Chúa mà 
cấu thành". 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Đức tin là nền tảng của những điều hy vọng, là bằng chứng cho 
những thực tại vô hình. Quả thật, nhờ đức tin mà các tiền nhân đã 
được một bằng chứng. Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ do lời 
Thiên Chúa mà cấu thành, nên cái gì hữu hình là bởi vô hình mà có. 
Nhờ đức tin mà Abel đã dâng lên Thiên Chúa của lễ hoàn hảo hơn 
của lễ Cain, và bởi đức tin mà ông được chứng thực là công chính; 
Thiên Chúa đã làm chứng cho lễ vật của ông. Bởi đức tin đó, cho dầu 
ông đã chết, ông vẫn còn lên tiếng. Nhờ đức tin, Henoch được cất lên 
nơi khác, để ông khỏi thấy sự chết; người ta không còn gặp ông nữa, 
vì Thiên Chúa đã cất ông lên nơi khác: trước khi được cất đi nơi khác, 
ông được làm chứng là người đẹp lòng Chúa. Vậy không có đức tin, 
thì không thể đẹp lòng Chúa, vì chưng ai đến gần Thiên Chúa, thì 
phải tin có Thiên Chúa, và Người thưởng công cho những kẻ tìm kiếm 
Người. Nhờ đức tin, Noe được Chúa cho biết những điều chưa hề 
thấy, nên ông sợ hãi và đóng tàu để cứu sống gia đình ông. Nhờ đức 
tin đó mà ông đã lên án thế gian, và được nên người thừa hưởng sự 
công chính bởi đức tin. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 144, 2-3. 4-5. 10-11 

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 
1b). 

1) HÄng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh 
Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của 
Chúa không thể đo lường được. - Đáp.  

2) Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa, và thiên 
hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang cao cả 
oai nghiêm, và phổ biến những điều diệu kỳ của Chúa. - Đáp.  
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cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh 
em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì 
sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà 
sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy 
để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước 
đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc 
còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan 
toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống 
ngục. Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy 
cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. 

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, 
Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, 
thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên 
dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi 
thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải 
con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất 
một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 

"Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị'. 
Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, 
thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm 
tội ngoại tình. 

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, 
nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: 
Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; 
đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem 
mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, 
vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. 
Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, 
thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra". Đó là lời Chúa. 

Hoặc bài vắn này: Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ta bảo thật các 
con: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì 
các con chẳng được vào Nước Trời đâu. 

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai 
giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất 
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17/02/2017 
Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9 

"Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn 
xộn". 

Trích sách Sáng Thế. 

Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất và một ngôn 
ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến đi, họ đã 
gặp một cánh đồng tại đất Sinêar và họ cư ngụ ở đó. Những người 
này nói với nhau rằng: "Nào, bây giờ chúng ta đi làm gạch và đốt lửa 
để nung". Và họ dùng gạch thay thế cho đá và nhựa thay thế cho xi 
măng. Họ còn nói: "Nào, bây giờ chúng ta hãy xây một thành với một 
cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời. Và chúng ta hãy tạo cho ta một 
tên tuổi để chúng ta khỏi bị tản lạc ra khắp mặt địa cầu". 

Chúa ngự xuống để quan sát thành trì với cây tháp mà con cái loài 
người đang xây. Và Chúa phán: "Này coi, chúng nó hợp thành một 
dân tộc duy nhất và kia là điều chúng đã khởi công. Giờ đây không 
có gì ngăn cản chúng thi hành điều chúng đã dự tính. Ta hãy xuống 
coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn, để người này 
không còn hiểu tiếng nói của người kia". Và Chúa đã làm cho họ tản 
mát xa chỗ đó để tràn ra khắp mặt địa cầu. Họ đã thôi việc xây dựng 
thành trì. Bởi thế, người ta đã gọi chỗ đó là "Babel", vì chính tại chỗ 
đó, Chúa làm cho ngôn ngữ của toàn thể lãnh thổ hoá ra lộn xộn. Và 
cũng tại đó, Chúa đã làm cho người ta tản mát ra khắp mặt địa cầu. 
Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 32, 10-11. 12-13. 14-15 

Đáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng 
mình (c. 12b). 

1) Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của 
chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Ngài còn 
mãi đời nọ sang đời kia. - Đáp.  
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13/02/2017 
Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 4, 1-15. 25 

"Cain xông vào giết Abel em mình". 

Trích sách Sáng Thế. 

Ađam ăn ở với vợ là Evà; bà mang thai, sinh ra Cain, và nói rằng: 
"Nhờ ơn Chúa, tôi sinh được người con". Bà sinh ra Abel là em. Abel 
thì chăn chiên, còn Cain thì làm ruộng. Sau một thời gian, Cain lấy 
hoa trái đồng ruộng dâng lên cho Chúa. Abel cũng bắt các con vật 
đầu đàn và lấy mỡ mà dâng lên cho Chúa. Chúa đoái nhìn đến Abel 
và của lễ ông dâng. Còn Cain và của lễ của ông, thì Chúa không nhìn 
đến, nên Cain quá căm tức và sụ mặt xuống. Chúa nói với Cain: "Tại 
sao ngươi căm tức, tại sao ngươi sụ mặt như thế? Nếu ngươi làm 
lành, sao ngươi không ngẩng mặt lên; còn nếu ngươi làm dữ, thì tội 
đã kề ở cửa ngươi. Lòng ganh tị thúc đẩy ngươi, ngươi phải chế ngự 
nó". 

Cain nói cùng em là Abel rằng: "Chúng ta hãy ra ngoài". Và khi hai 
anh em đã ra tới đồng, thì Cain xông vào giết Abel em mình. Chúa 
phán cùng Cain rằng: "Abel, em ngươi đâu?" Cain thưa: "Tôi đâu có 
biết! Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?" Chúa phán: "Ngươi đã làm 
gì? Tiếng máu em ngươi từ đất kêu thấu đến Ta. Bây giờ, ngươi bị 
chúc dữ trên phần đất đã mở miệng hút máu em ngươi do tay ngươi 
làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất sẽ không sinh hoa trái cho ngươi. 
Ngươi sẽ đi lang thang khắp mặt đất". Cain thưa cùng Chúa rằng: 
"Tội ác tôi quá nặng nề, đâu tôi còn đáng tha thứ. Hôm nay Chúa 
đuổi tôi ra khỏi mặt đất, tôi sẽ ẩn trốn khỏi mặt Chúa và tôi sẽ đi lang 
thang trên mặt đất, nhưng ai gặp tôi, sẽ giết tôi". Chúa bảo: "Không 
có vậy đâu, hễ ai giết Cain, thì sẽ bị phạt gấp bảy lần". Rồi Chúa ghi 
trên Cain một dấu, để ai gặp hắn, sẽ không giết hắn. 

Ađam còn ăn ở với vợ, bà sinh một con trai đặt tên là Seth, bà nói: 
"Thiên Chúa đã ban cho tôi một đứa con trai khác thế cho Abel mà 
Cain đã giết". Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 49, 1 và 8. 16bc-17. 20-21 

Đáp: Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 
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16/02/2017 
Thứ Năm Tuần VI Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 9, 1-13 

"Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao 
ước giữa Ta với trái đất". 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa chúc phúc cho Noe và con cái ông. Người phán bảo rằng: 
"Các ngươi hãy sinh sản ra nhiều cho đầy mặt đất. Mọi thú vật dưới 
đất, mọi chim chóc trên trời, cùng mọi động vật trên mặt đất và mọi 
loài cá dưới biển đều phải kính sợ các ngươi: Tất cả đều được giao 
phó trong tay các ngươi. Tất cả những động vật còn sống đều là thức 
ăn của các ngươi, cũng như Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau đậu 
xanh tươi, ngoại trừ thịt còn ứ máu thì các ngươi đừng ăn, vì Ta sẽ 
đòi giá máu sinh mạng của các ngươi. Ta sẽ đòi giá máu các ngươi 
do muông thú sát hại, do tay con người và do tay anh em sát hại. Hễ 
ai làm đổ máu người, thì máu nó cũng sẽ phải do người mà đổ ra, vì 
loài người được tác tạo giống hình ảnh Thiên Chúa. Các ngươi hãy 
sinh sản ra nhiều cho đầy mặt đất". 

Thiên Chúa lại phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: "Đây Ta ký 
kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả 
sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả 
những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra 
khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của Ta 
với các ngươi; nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không 
khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa". 

Và Thiên Chúa phán: "Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với các 
ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi. Ta 
sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta 
với trái đất". Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 101, 16-18. 19-21. 29 và 22-23 

Đáp: Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế (c. 20b). 

1) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi vua 
trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài, khi Chúa sẽ tái lập 
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14/02/2017 
Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 6, 5-8; 7, 1-5.10 

"Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên" 
Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng 
trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu, nên Chúa lấy làm tiếc 
vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, Người đau lòng mà nói: "Ta 
sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên, từ loài người 
đến loài vật, từ rắn rết đến chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã tạo dựng 
nên chúng". Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa. 

Chúa phán cùng Noe rằng: "Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong 
tàu, vì trong thế hệ này, Ta chỉ thấy có ngươi là công chính trước mặt 
Ta. Trong các súc vật thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con đực 
bảy con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, ngươi hãy bắt 
mỗi thứ hai con đực hai con cái. Nhưng các chim trời, ngươi hãy bắt 
mỗi thứ bảy con trống bảy con mái, để bảo tồn nòi giống các loài ấy 
trên mặt đất, vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa trên mặt đất suốt 
bốn mươi đêm ngày, và Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất tất cả các loài Ta 
đã dựng nên". Vậy Noe thi hành mọi điều Chúa đã truyền dạy. Và 
sau bảy ngày, nước lụt đã xảy đến trên đất. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10. 

Đáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình 
(c. 11b).  

1) Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, Hãy dâng kính Chúa 
vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy 
Chúa. - Đáp. 

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn 
sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra 
trong oai vệ. - Đáp. 

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài 
của Chúa mọi người kêu lên: Vinh quang Chúa ngự trị trong cơn hồng 
thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. - Đáp. 
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15/02/2017 
Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: St 8, 6-13. 20-22 

"Ông nhìn thấy mặt đất đã khô ráo". 

Trích sách Sáng Thế. 

Sau bốn mươi ngày, Noe mở cửa sổ tàu mà thả một con quạ. Nó bay 
đi bay về cho đến khi nước trên mặt đất khô cạn thì mới không bay 
về nữa. Sau con quạ, ông cũng thả một con chim bồ câu, để thử coi 
nước trên mặt đất đã cạn chưa. Nhưng nó không tìm được chỗ đậu, 
nên trở về với ông trong tàu, vì nước còn đầy khắp mặt đất. Ông giơ 
tay bắt nó đem vào tàu. Chờ bảy ngày nữa, ông lại thả chim bồ câu 
ra khỏi tàu. Đến chiều, nó bay trở về, mỏ ngậm một cành ô liu xanh 
tươi. Vậy ông Noe hiểu rằng nước trên mặt đất đã khô cạn. Nhưng 
ông còn đợi thêm bảy ngày nữa, ông thả chim bồ câu ra, và nó 
không trở về. 

Ngày thứ nhất tháng thứ nhất, năm ông Noe được sáu trăm lẻ một 
tuổi, thì nước trên mặt đất đã rút đi. Noe dỡ mui tàu và nhìn thấy 
mặt đất đã khô ráo. Noe dựng một bàn thờ tế lễ Chúa; ông bắt các 
gia súc và chim chóc thanh sạch mà dâng làm của lễ toàn thiêu trên 
bàn thờ. Thiên Chúa hưởng mùi thơm tho và nói: "Từ nay trở đi, 
chẳng bao giờ vì cớ nhân loại mà Ta chúc dữ trái đất nữa, vì tâm tình 
và tư tưởng lòng con người đã nghiêng chiều về đàng trái từ niên 
thiếu. Vậy Ta sẽ không còn tiêu diệt mọi sinh vật như Ta đã làm. Từ 
đây, bao lâu còn vũ trụ, thì mùa gieo mùa gặt, giá rét nắng nôi, mùa 
hạ mùa đông, đêm và ngày vẫn còn tiếp diễn". Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 115, 12-13. 14-15. 18-19 

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 
(c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Con lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban 
tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh 
Chúa. - Đáp.  


