
Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B 

 

BÀI ĐỌC I                                                                                                                                   St 9,8-15 
Sau hồng thuỷ, Thiên Chúa lập giao ước với ông Nô-ê. 

 

Bài trích sách Sáng thế. 

Khi ấy, Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng: “Đây Ta lập giao ước của 

Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia 

súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của Ta với 

các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy 

để tàn phá mặt đất nữa.” 

 Thiên Chúa phán: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở 

với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao 

ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ 

nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ 

không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa.”    

Đó là Lời Chúa. 

 

ĐÁP CA:                                                                                                                  Tv 24,4-5a.6-7bc.8-9 

Người đọc: Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín đối với ai giữ giao ước của 

Ngài. 

 

Chung: Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín đối với ai giữ giao ước của Ngài. 

 

Người đọc: Lạy Chúa,/ đường nẻo Ngài,/ xin dạy cho con biết,/ lối đi của Ngài,/ xin chỉ bảo con./ Xin 

dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ,/ vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con./ 

Chung: Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín đối với ai giữ giao ước của Ngài. 

 

Người đọc: Lạy Chúa,/ nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời,/ giờ đây xin 

nhớ lại,/ xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng./ 

Chung: Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín đối với ai giữ giao ước của Ngài. 

 

Người đọc: Chúa là Đấng nhân từ chính trực,/ chỉ lối cho tội nhân,/ dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường 

công chính,/ dạy cho biết đường lối của Người./ 

Chung: Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín đối với ai giữ giao ước của Ngài. 

 

BÀI ĐỌC II                                                                                                                            1 Pr 3,18-22 
Nước đó là phép rửa nay cứu thoát anh em. 

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 

Anh em thân mến, chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất 

lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần 

Khí, Người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những 

người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông 

Nô-ê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là 

hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể 

xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-

tô, Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh 

phải phục quyền. 

Đó là Lời Chúa. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG                                                                                                              Mt 4,4b 

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. 



 

TIN MỪNG                                                                                                                             Mc 1,12-15 
Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ, và có các thiên sứ hầu hạ Người. 

 

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

Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 

bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. 

       Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 

Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin 

Mừng.”       

Đó là Lời Chúa. 

 

SUY NIỆM 
        Anh chị em thân mến, 

    …Việc Chúa Giêsu vào hoang địa cũng là một cuộc tĩnh tâm. Ngài vào đó để gặp gỡ Thiên Chúa Cha 

qua việc cầu nguyện sâu xa. Ngài vào đó để nhận diện chính mình Ngài. Ngài vào đó để nhận ra mối 

liên hệ giữa Ngài và tha nhân.  

        Trong khuôn khổ của cuộc tĩnh tâm này, Ngài cảm nhận sự cô đơn, sự giằng co với mãnh lực sự 

dữ. Tin Mừng nói rằng Ngài “sống giữa loài dã thú”. Loài dã thú ở đây chính là những tư tưởng, những 

cám dỗ của sự dữ. Bao giờ cũng vậy, cám dỗ càng mạnh, thì sự chống trả càng phải vất vả, và cô đơn 

càng sâu xa. Chính Chúa đã cảm nghiệm sự cô đơn sâu xa, sự vất vả gian nan trong thời gian dài. Con 

số bốn mươi ngày trong hoang địa biểu tượng cho thời gian dài đó. Con số bốn mươi làm ta nhớ lại bốn 

mươi năm hành trình của dân Do Thái trong hoang địa. Ta cũng nhớ đến ngôn sứ Êlia đi ròng rã bốn 

mươi ngày để lên núi gặp Chúa. Chính sau khi tĩnh tâm trong hoang địa, Chúa Giêsu xác tín về sứ vụ 

của mình và Ngài bắt đầu rao giảng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Nói cách khác, hãy bỏ lối sống 

cũ và quay về với Chúa theo đường lối Ngài chỉ dạy.  

          Nay đọc đoạn Tin Mừng thánh Máccô về Chúa Giêsu trong hoang địa, ta cũng được nhắc nhở để 

nhìn lại chính mình. Chỉ khi nào ta có dịp suy nghĩ để nhìn lại con người của mình, ta mới biết mình 

đang thực sự làm gì, và ý nghĩa cuộc sống của mình nằm ở đâu. Sự phản tỉnh đó giúp ta thấy các loại dã 

thú đang lôi kéo rình rập ta. Các loại dã thú là những ảnh hưởng xấu, những tư tưởng sai lạc của xã hội 

chung quanh. Có những điều xấu ta nhận ra tức thời. Nhưng có những điều ta khó nhận ra mặt trái của 

nó, vì thế sức hấp dẫn của nó rất mạnh như sự tấn công của một con thú hoang dã. Thật vậy, bản chất 

của cám dỗ là trình bày khuôn mặt hấp dẫn để cuốn ta vào vòng quay của nó. Cho nên, nhìn lại con người 

giúp ta nhận ra cám dỗ để xa tránh và vượt qua. 

    …Nhìn lên Chúa Giêsu ta học được bài học kiên trì với thử thách. Đây là một trong những đức tính 

quan trọng để giúp ta trung thành với Chúa và trung thành với những lời hứa dấn thân. Kiên trì giúp ta 

thắng được chính mình, giúp ta vượt lên khỏi những lôi kéo tầm thường của xã hội chung quanh.  

        Trong Mùa Chay này, ta hãy dành ra một thời gian để lắng đọng tâm hồn và cầu nguyện. Đó là một 

cách ta đi vào hoang địa để tĩnh tâm. Làm việc này, ta sẽ nhìn lại con người thật của mình. Ta cũng học 

theo gương kiên trì của Chúa Giêsu để vượt thắng cám dỗ và để xứng đáng là môn đệ của Ngài. Ta hãy 

“sám hối và tin vào Tin Mừng” như lời Ngài kêu gọi.  

(Trích bài suy niệm “Hành Trình Nội Tâm” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 2006.)  

 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 
Thứ Hai: 22/02/2021. 

Lễ Tông Toà Thánh Phê-rô, tông đồ. 

1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19. 

Thứ Ba: 23/02/2021. 

Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. 

Is 55,10-11; Mt 6,7-15. 

Thứ Tư: 24/02/2021.  

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32. 



Thứ Năm: 25/02/2021. 

Et 14,1, 3-5, 12-14; Mt 7,7-12. 

Thứ Sáu: 26/02/2021.   

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26. 

Thứ Bảy: 27/02/2021. 

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48. 

 
NHÂN VIÊN CHO RƯỚC LỄ 

Chúa Nhật 21/02/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng:  

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Cầm, Ông Chánh & Chị Vân. 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

* Nhóm 1: Đức Ông, Ông Dụng, Bà Hường (Lợi), Chị Lan. 

Chúa Nhật 28/02/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

* Nhóm 2: Đức Ông, Bà Diệp, Bà Nga & Chị Vân. 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

* Nhóm 2: Đức Ông, Ông Dụng, Ông Lợi & Bà Tươi. 

 
 

LỘC THÁNH CỘNG ĐỒNG 2021 
Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5:12). Your reward is great in heaven (Mt 

5:12). 

Ý Cầu Nguyện  

Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2021 

THÁNG HAI 

Ý cầu nguyện: Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt: Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, 

nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu. 
 

AN TOÀN TRẺ EM 
Trong các sinh hoạt của Cộng Đồng, quý vị phụ huynh phải chịu trách nhiệm về an toàn của con em 

mình. Do đó quý vị cần lưu ý như sau: 

1. Trông coi con em mình khi các em chơi ở khu vực cánh buồm hay ở chỗ xích đu. 

2.  Không để con em chạy chơi trên các đường xe chạy. 

3. Nhắc nhở con em không đi xa khỏi khu vực Nhà Thờ hay Hội Trường Sinh Hoạt và không đi một 

mình. 

4.  Khi con em mình đi nhà vệ sinh, phụ huynh cần dẫn các em đi. 

5. Trong các buổi tôn vương, đọc kinh và tụ họp tại tư gia, quý vị phụ huynh chịu trách nhiệm về an 

toàn của con em mình. 

      Tóm lại, quý vị phụ huynh chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an toàn của con em mình. 

       Vai trò của Cộng Đồng là hỗ trợ, tạo điều kiện và nhắc nhở để phụ huynh chu toàn trách nhiệm 

của mình trong việc bảo vệ trẻ em. Xin quý vị phụ huynh lưu ý và hợp tác để bảo đám an toàn cho 

chính con em của quý vị.  

      Nếu có vấn đề quan ngại liên quan đến an toàn trẻ em, quý vị có thể báo cáo trực tiếp qua đường 

dây nóng (hot line), số điện thoại: 131418, hay liên lạc với Đơn Vị An Toàn Trẻ Em của TGP Adelaide 

qua số điện thoại: 82108159. 

 
CÁM ƠN 

Cộng Đồng gởi lời cám ơn đến gia đình anh chị Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Thị Lành đã cho Cộng 

Đồng một số rau quả để bán gây quỹ. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho anh chị Cương&Lành và gia 

đình. 

Ban Mục Vụ 



XỔ SỐ GÂY QUỸ XUÂN TÂN SỬU 2021 
Kết quả của xổ số gây quỹ để trả nợ cho chương trình xây dựng Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân và 

Hội Trường Thánh Giuse của năm 2021 như sau: 

* Giải nhất ($7,000.00 tiền mặt) - số 6607 

* Giải nhì ($3,000.00 tiền mặt) - số 5717 

* Giải ba ($1000.00 tiền mặt) – số 6028 

* Các giải khuyến khích ($100.00 tiền mặt) mang số: 6706, 5797, 6011, 5958, 5457, 6735, 6627, 6235, 

6328 và 5239. 

         Quý vị nào có vé trúng xin đem cùi vé đến gặp ông Tổng Thủ Quỹ Lê Đình Doanh để lãnh giải 

thưởng. Chân thành cám ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã tham gia vào chương trình xổ số gây quỹ 

này.                           
Ban Mục Vụ 

 
Họp Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ 

Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ sẽ họp thường kỳ vào Chúa Nhật hôm nay, 21/02/2021, từ 2g30 chiều 

đến 4g30 chiều, tại phòng họp trên lầu Hội Trường Thánh Giuse. Xin mời các thành viên tham dự. 

 
PHÂN ƯU 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin thành kính phân ưu cùng bà Vũ Thị Viễn và chị Nguyễn Thị Thu Hà 

trước sự ra đi của người thân trong gia đình là ông Giuse Nguyễn Hoàng Nam. 

       Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào chung hưởng bàn tiệc Nước Trời, bên cạnh các Thiên 

Thần và các Thánh. Xin Ngài cũng yên ủi, nâng đỡ những người còn ở lại, để họ mạnh mẽ vượt qua thời 

điểm khó khăn này, trong niềm tin tưởng và phó thác. 

BCH Hội Các Bà Mẹ Công Giáo   

 
Phát Hành 

“Kỷ Yếu Đức Mẹ Thuyền Nhân – Mừng 40 Năm Thành Lập CĐCGVN-NU” 
(Chúa Nhật 28-02-2021) 

 

Sau bao ngày tháng chờ đợi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Thông tin xin vui mừng thông 

báo đến toàn thể Cộng Đồng là quyển Kỷ Yếu Đức Mẹ Thuyền Nhân – Số Đặc Biệt Mừng 40 Năm 

Thành Lập Cộng Đồng đã in ấn xong. 

        Được sự chấp thuận của Đức Ông Quản Nhiệm, quyển “Kỷ Yếu 40 Năm” sẽ được chính thức ra 

mắt vào ngày Chúa Nhật 28-02-2021, sau Thánh Lễ 9 giờ sáng tại bên ngoài Hội Trường Thánh Giuse. 

        Trong ngày phát hành nói trên, xin quý vị nào đã ghi tên nhận quyển Kỷ Yếu vui lòng mang theo 

cùi phiếu ghi danh để giúp cho việc phân phối “Kỷ Yếu 40 Năm” của Ban Thông Tin được nhanh chóng 

hơn. 

        Trong trường hợp thất lạc cùi phiếu hoặc nhờ một người thân trong gia đình nhận giúp, xin vui lòng 

báo cho Ban Thông Tin biết tên người được phép nhận giúp, và người nhận phải ký tên cùng lưu lại số 

điện thoại của mình trên phiếu nhận. 

        Trong trường hợp không thể nhận quyển “Kỷ Yếu 40 Năm” ngay trong ngày phát hành, xin vui 

lòng liên lạc với Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh Tâm hoặc Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng 

(Tổng Thư Ký) để được giải quyết. 

        Xin chân thành cám ơn sự nhẫn nại chờ đợi của quý ông bà và anh chị em. 

Ban Thông Tin CĐCGVN-NU 

 
 

LỄ NGÀY THƯỜNG Ở THÁNH ĐƯỜNG  
Kể từ Thứ Tư tuần này 24/02/2021, Thánh Lễ Thứ Tư và Thứ Sáu được cử hành tại Thánh Đường Đức 

Mẹ Thuyền Nhân. Xin Ban Kiểm Danh chuẩn bị để kiểm danh. Chân thành cám ơn anh chị em.                    

Đức Ông Quản Nhiệm 

 



KINH CHIỀU MÙA CHAY 
Đức Tổng Giám Mục Patrick O’Regan gởi thư đề ngày 10/12/2020, kêu gọi tất cả các giáo xứ cũng như 

cộng đoàn sắc tộc cử hành buổi kinh nguyện trong các chiều Thứ Tư của Mùa Chay 2021 này. Trong 

thư ĐTGM viết: “Khi chúng ta vươn ra khỏi kinh nghiệm về dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 và 

thoát được những giới hạn về việc cử hành phụng vụ, chúng ta hy vọng rằng Giáo Hội sẽ bước vào một 

hoàn cảnh mới trong năm 2021. Đây là thời gian tái thiết Giáo Hội, là thời gian để đến với những người 

đau khổ trong tinh thần liên đới, thời gian để kiện cường các mối dây hiệp nhất đang hiện tồn.” Một mặt 

chúng ta xây dựng lại Giáo Hội Chúa và mặt khác chúng ta chuẩn bị và hướng lòng về Công Đồng Toàn 

Miền sẽ diễn ra trong tương lai gần. 

      Đức Tổng Giám Mục đặt tên cho buổi kinh chiều Mùa Chay là “Tái Thiết Giáo Hội Ta” (Rebuild 

My Church) và ủy thác cho Văn Phòng Phụng Tự của Tổng Giáo Phận Adelaide soạn thảo tài liệu cho 

các buổi kinh chiều này. Tài liệu cũng mang tên “Rebuild My Church” (Tái Thiết Giáo Hội Ta). 

       Các giáo xứ Úc cử hành Thánh Lễ buổi sáng, nên buổi chiều họ chỉ cử hành Kinh Chiều Mùa Chay 

mà thôi. Về phần Cộng Đồng chúng ta thì có phần khác biệt một chút. Chúng ta cử hành Thánh Lễ vào 

lúc chiều tối, nên Kinh Chiều Mùa Chay sẽ được tiếp nối ngay sau lời nguyện hiệp lễ. 

      Cuốn tiểu tập “Tái Thiết Giáo Hội Ta” gồm 5 buổi cầu nguyện cho 5 tuần Mùa Chay; mỗi tuần có 

một đề tài riêng. 

Tuần 1: Tái thiết Giáo Hội Ta 

Tuần 2: Ngôi Lời là Sự Sống 

Tuần 3: Xin dạy chúng con cầu nguyện 

Tuần 4: Danh Chúa là Thương Xót 

Tuần 5: Theo chân Chúa Giêsu 

      Bản Tin sẽ đăng buổi cầu nguyện theo nội dung của mỗi tuần, dựa vào cuốn tiểu tập “Tái Thiết Giáo 

Hội Ta.” 

        Tuy cuốn tiểu tập “Tái Thiết Giáo Hội Ta” được soạn thảo để sử dụng ở thánh đường, nhưng anh 

chị em vẫn có thể dùng tài liệu này để cầu nguyện riêng hay cầu nguyện chung trong gia đình vào mỗi 

chiều Thứ Tư trong Mùa Chay. Xin anh chị em giữ bản Tin hằng tuần trong Mùa Chay để cầu nguyện ở 

nhà. Khi đến tham dự Thánh Lễ chiều Thứ Tư này, thì xin mang theo bản Tin để đọc kinh.  

      Sau đây là nội dung bản kinh chiều Mùa Chay, tuần I, để dùng cho tuần này: 

 

Kinh Chiều Mùa Chay – Tuần I 

Chủ đề: “Tái Thiết Giáo Hội Ta” 

 

(Mọi người đứng) 

 

Hướng dẫn viên: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. 

 

Mọi người: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ./ 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,/ cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,/ tự muôn đời và chính 

hiện nay/ luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. 

 

(Mọi người quỳ trong khi Linh Mục đặt Mình Thánh Chúa vào mặt nhật trên bàn thờ và xông hương. 

Sau đó, Linh Mục mời mọi người ngồi để đọc Thánh Vịnh.) 

 
Thánh Vịnh 33 

 

Hướng dẫn viên: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa. 

 

Mọi người: Như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài 

 

(Lưu ý: Đọc Thánh Vịnh theo hai bè. Bè A: phía tòa Đức Mẹ. Bè B: phía tòa Thánh Giuse) 

 



A. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,/ kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.  

 

B. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,/ kính mừng Người, gảy muôn cung đàn  sắt./ Nào dâng Chúa 

một khúc tân ca,/ rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. 

 

A. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,/ mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin./ Chúa yêu thích điều công 

minh chính trực,/  tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

 

 B. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,/ một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú./ Chúa dồn đại 

dương về một chỗ,/ Người đem biển cả trữ vào kho. 

 

A. Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,/ mọi thế nhân hãy khiếp oai Người./ Vì Người đã phán, và muôn loài 

xuất hiện,/ Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. 

 

B. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,/ Người phá tan ý định chư dân./ Chương trình Chúa ngàn năm 

bền vững,/ ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn. 

 

A. Hạnh phúc thay quốc gia/ được Chúa làm Chúa Tể,/ hạnh phúc thay dân nào/ Người chọn làm gia 

nghiệp.  

 

B. Từ trời cao nhìn xuống,/ Chúa thấy hết mọi người,/ từ thiên cung Chúa ngự,/ Chúa dõi theo người 

thế. 

 

A. Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,/ việc họ làm, Chúa thông suốt cả. 

 

B. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,/ tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực./ hão huyền thay, mong 

thắng nhờ chiến mã,/ nó mạnh đến đâu, cũng không cứu nổi người. 

 

A. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,/ kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,/ hầu cứu họ 

khỏi tay thần chết/ và nuôi sống trong buổi cơ hàn.  

 

B. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,/ bởi Người luôn che chở phù trì./ Vâng có Người, chúng tôi mừng 

rỡ,/ vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.  

 

Mọi người:  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,/ cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,/ tự muôn 

đời và chính hiện nay/ luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men./ 

     Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,/ như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. 

 

(Dừng lại để thinh lặng suy niệm.) 

 
Thánh vịnh 130 

 

Hướng dẫn viên: Hồn tôi trông chờ Chúa. 

 

Mọi người: cậy trông ở lời Người. 

 

A. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,/ muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con./ Dám xin Ngài 

lắng tai để ý/ nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

 

B. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,/ nào có ai đứng vững được chăng?/ Nhưng Chúa vẫn rộng lòng 

tha thứ/ để chúng con biết kính sợ Ngài. 

 



A. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,/ cậy trông ở lời Người./ Hồn tôi trông chờ Chúa,/ hơn lính 

canh mong đợi hừng đông. 

 

B. Hơn lính canh mong đợi hừng đông,/ trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi,/ bởi Chúa luôn từ ái một niềm,/ 
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 

 

A. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en/ cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 

 

Mọi người: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,/ cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,/ tự muôn 

đời và chính hiện nay/ luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men./ 

      Hồn tôi trông chờ Chúa,/ cậy trông ở lời Người. 

 

(Dừng lại để thinh lặng suy niệm.) 

 

Thánh ca (Đanien 3:26-27,29-30,34,42.) 

 

Hướng dẫn viên: Xin rửa con sạch hết lỗi lầm 

 

Mọi người: tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

 

A. Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,/ xin chúc tụng và ca ngợi Chúa,/ cùng tôn vinh Danh 

Thánh mãi muôn đời. 

 

B. Vì trong mọi việc Chúa làm cho chúng con,/ Chúa đã xử rất công minh chính trực. 

 

A. Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác/ khi dám lìa xa Ngài./ Trong mọi sự, chúng con đã 

nặng nề sai lỗi/ đã chẳng tuân theo mệnh lệnh Ngài. 

 

B. Chúng con đã bất tuân,/ đã không hành động theo lệnh Ngài truyền,/ nên không được hưởng nhờ ơn 

phúc. 

 

A. Ôi! Vì danh thánh Chúa,/ xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con,/ đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài!  

 

B. Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu/ và lòng thương xót vô biên của Ngài/ khi Ngài đối xử với chúng 

con.  

 
A. Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu/ mà giải thoát chúng con/ và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa. 

 

Mọi người: Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt,/ vô hình và duy nhất,/ kính dâng 

Người danh dự và vinh quang/ đến muôn thuở muôn đời. A-men./ 

      Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,/ tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

 

(Mọi người vẫn ngồi.) 

 

Bài đọc 1Phêrô 2:4-8 

Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa 

chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên 

ngôi Đền Thờ thiêng liêng… Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc 

tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin… Viên đá thợ 

xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, 

 

 



Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
Giáo Hội phải ra khỏi chính mình. Để đi đâu? Để đi ra ngoại biên của sự hiện hữu, cho dầu đó là gì cũng 

thế, Giáo Hội phải đi ra bên ngoài. Chúa Giêsu bảo chúng ta: “Hãy đi khắp thế gian! Hãy đi! Hãy rao 

giảng! Hãy làm chứng cho Tin Mừng!” Tôi vẫn thích một Giáo Hội chịu vài tai nạn hơn là một Giáo Hội 

bệnh hoạn vì đóng kín. Hãy đi ra, hãy đi ra!... Biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu phải ở bên trong và phải 

gõ cửa để được ra, để ra đến bên ngoài? Mà chúng ta không để Ngài đi ra bởi vì chúng ta chỉ nghĩ đến 

nhu cầu an toàn của mình mà thôi…” 

(Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Giáo Hội của Lòng Thương Xót, Pope Francis, The Church of Mercy, 

p.99) 

Suy niệm 
(Bài suy niệm có thể được chia sẻ bởi khách mời, linh mục, thầy phó tế, tu sĩ hay giáo dân).  

 

(Dừng lại để thinh lặng suy niệm.) 

 

Thánh ca Tin Mừng (Lk 1:46-55) 

(Mọi người đứng.) 

 

Hướng dẫn viên: Hãy sám hối 

 

Mọi người:  Và tin vào Tin Mừng 

 

A. Linh hồn tôi (làm dấu thánh giá) ngợi khen Đức Chúa,/ thần trí tôi hớn hở vui mừng/ vì Thiên Chúa, 

Đấng cứu độ tôi. 

 

B. Phận nữ tỳ hèn mọn,/ Người đoái thương nhìn tới;/ từ nay, hết mọi đời/ sẽ khen tôi diễm phúc. 

 

A. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi/ biết bao điều cao cả,/ danh Người thật chí thánh chí tôn! 

 

B. Đời nọ tới đời kia,/ Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 

 

A. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,/ dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 

 

B. Chúa hạ bệ những ai quyền thế,/ Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 

 

A. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,/ người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 

 

B. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,/ như đã hứa cùng cha ông chúng ta 

 

A. Vì Người nhớ lại lòng thương xót/ dành cho tổ phụ Áp-ra-ham/ và cho con cháu đến muôn đời." 

 

Mọi người: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,/ cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,/ tự muôn 

đời và chính hiện nay/ luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. 

     Hãy sám hối, và tin vào Tin Mừng. 

 

Lời cầu 
 

Hướng dẫn viên: Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, chính Người đã 

làm cho chúng ta thành thân thể của Người. 

 

Mọi người: Xin thánh hóa chúng con bằng ân sủng thần linh/ để chúng con trở nên dân tộc thánh 

thiện của Ngài. 

 



Hướng dẫn viên: Lạy Chúa Giêsu là Đá Tảng Góc Tường của Hội Thánh. 

 

Mọi người: xin Ngài làm cho mọi người đã được rửa tội/ trở thành những viên đá sống động -/ những 

Thổ Dân Đầu Tiên,/ những người con cháu cư dân Âu Châu,/ những người di dân và tỵ nạn –/ để 

chúng con trở nên Đền Thờ thiêng liêng của Chúa Thánh Thần. 

 

Hướng dẫn viên: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử của Hội Thánh. 

 

Mọi người: xin Ngài trông nom,/ che chở/ và dìu dắt chúng con trên nẻo đường dẫn đến với Ngài. 

 

Hướng dẫn viên: Lạy Chúa Giêsu là Người Samari Tốt Lành. 

 

Mọi người: xin Ngài chúc phúc cho mọi người bị thương tích vì tội lỗi/ và đau khổ vì những thảm 

họa của đời sống;/ xin Ngài chữa lành họ/ bằng linh dược của Chúa Thánh Thần. 

 

Hướng dẫn viên: Lạy Chúa Giêsu là Tôn Chủ và là Thầy Dạy. 

 

Mọi người: xin Ngài giúp chúng con biết chăm chỉ lắng nghe lời Ngài, như Đức Mẹ Maria, Mẹ của 

Chúa. Nhờ đó, chúng con biết suy niệm trong lòng và học được cách thức xây dựng lại Hội Thánh 

Chúa. 

 

Hướng dẫn viên: Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. 

 

Mọi người: xin Ngài quy tụ về bên Ngài trong cõi trường sinh/ tất cả những ai tin theo Ngài/ và sống 

theo chân lý của Ngài trong cuộc sống hằng ngày. 

 

Hướng dẫn viên: Vâng theo lời dạy của Chúa Giêsu và với tư cách là Hội Thánh đang cố gắng canh 

tân, chúng ta cùng nhau cầu nguyện: 

 

Mọi người: Lạy Cha chúng con ở trên trời… 

 
 
Lời nguyện 
 

Hướng dẫn viên: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng./ Xin ban cho chúng con trong dịp tuân giữ mùa Chay 

Thánh hằng năm/ được gia tăng hiểu biết về sự phong phú ẩn giấu trong Đức Kitô/ và xây dựng lại mọi 

đổ nát trong Hội Thánh và trong đời sống chúng con./ Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con 

Chúa, Chúa chúng con. 
 

Mọi người: Amen. 

 
Phép lành 

(Linh Mục xông hương Mình Thánh Chúa ở mặt nhật. Sau đó, Linh Mục đứng dậy và đọc lời nguyện 

Thánh Thể sau đây.) 

 

Linh Mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình 

và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho 

chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu 

chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.  

 

Mọi người: Amen 

 



(Sau lời nguyện, Linh Mục mang khăn choàng vai, cầm mặt nhật và thinh lặng ban phép lành cho mọi 

người. Rồi cất Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm.) 

 
Giải tán 

 

(Mọi người đứng) 

Linh Mục: Chúa ở cùng anh chị em. 

 

Mọi người: Và ở cùng cha. 

 

Linh Mục: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Chúa Kitô. 

 

Mọi người: Tạ ơn Chúa. 

*********** 

Lưu ý:  

1. Khi cầu nguyện riêng hoặc chung ở nhà, thì sau “Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xin đọc Thánh Ca 

Tin Mừng và tiếp tục cho đến Kinh Lạy Cha. Sau Kinh Lạy Cha, đọc Lời nguyện, Nguyện. Kế tiếp, đọc 

Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy và làm Dấu Thánh Giá để chấm dứt. 

2. Nguyên tác Anh Ngữ “Rebuild My Church” có sẵn ở cuối Hội Trường Thánh Giuse. Ai muốn, xin lấy 

về sử dụng. 

(Bản dịch Kinh Chiều Mùa Chay, tuần 1 “Tái Thiết Giáo Hội Ta” do Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-

Tâm thu tập và phiên dịch từ nguyên tác Anh Ngữ “Rebuild My Church”được Tổng Giáo Phận Adelaide 

xuất bản, trang 6-14. *Các Thánh Vịnh và các bài đọc trích từ bản dịch Kinh Thánh của Nhóm Phụng 

Vụ Các Giờ Kinh trên trang mạng Kinh Thánh Công Giáo.)   

 
6 cách hiệu quả để đón nhận bình an của Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày 

Christine Ponsard 

Hãy khám phá cách mà các bạn có thể đón nhận bình an của Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày. 

         Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra giữa các môn đệ và nói với họ: “bình an cho anh em” 

(Ga 20,19). Ngài đã ban bình an của Ngài cho các môn đệ và cho cả chúng ta, nhưng bình an giống như 

tất cả mọi ân huệ của Thiên Chúa, được ban tặng và không áp đặt. Chúng ta có biết đón nhận bình an 

của Chúa Giêsu không?  

 

1. Đừng từ bỏ bình an: Cuộc sống của chúng ta bị mệt mỏi, quá tải, phức tạp và sự yên lặng không chịu 

đựng nổi những tiếng động ồn ào và hối hả. Thật vậy, nhịp sống của chúng ta không phụ thuộc vào mình, 

ít là không hoàn toàn, chúng ta có xu hướng phát minh ra những điều trói buộc mình và chúng ta không 

biết phải làm thế nào. Chúng ta quên rằng Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta nhiều hơn những 

gì chúng ta có trong tay. Và nhất là chúng ta quên rằng Thiên Chúa xem việc nghỉ ngơi là một giới luật: 

Ngài ban cho chúng ta sáu ngày để làm việc và ngày Chúa nhật để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong ngày Chúa 

nhật không phải là thứ gì đó xa xỉ dành riêng cho những người hưu trí, đó là giới răn của Chúa Cha, 

Đấng biết rõ chúng ta hơn những gì chúng ta cần.  

 

2. Sống giây phút hiện tại: Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày 

mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Vậy tại sao lại đầu độc cuộc sống 

của chúng ta bằng những thứ bận tâm vô ích? “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi 

tiền của. Vì vậy Thầy bảo anh em: “đừng lo cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân 

thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (…) 

Ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng 

thế, lo lắng làm gì? (…) Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn 

tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 24-33). Sống như người sống lại có nghĩa là đặt cược 

mọi thứ vào Thiên Chúa; nghĩa là đặt trọn cả niềm tin của chúng ta nơi Chúa, không phải vào những 

cuốn sổ tiết kiệm hay hợp đồng bảo hiểm của chúng ta; nghĩa là sống như con cái của vị Vua, không lo 

https://it.aleteia.org/cp1/2021/01/03/6-modi-efficaci-per-accogliere-la-pace-di-gesu-nella-quotidianita/


lắng bất cứ điều gì vì Ngài là Cha của họ, vô cùng nhân hậu và Toàn năng, Ngài không ngừng chăm sóc 

họ. 

 

3. Phó thác cho lòng thương xót: Sự hối tiếc và giày vò chi phối sự bình an. Điều mà Chúa Giêsu mong 

đợi ở chúng ta là tâm hồn sám hối : “một tấm lòng tan nát giày vò” (Tv 50, 19), tâm hồn của đứa con 

hoang đàng trở về với Cha. Hối hận và giày vò thật vô ích, nhưng sự ăn năn đặt chúng ta trong bàn tay 

của Thiên Chúa, cho phép chúng ta đón nhận sự tha thứ và bình an của Ngài. Chúng ta cần phải nhìn 

vào tội lỗi của mình để xin ơn tha thứ và sửa đổi, tránh xa bao nhiêu có thể những điều sai lỗi mà chúng 

ta mắc phải. Nhưng đừng “gặm nhấm” tội lỗi của mình mãi: một khi Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng 

ta, thì việc quay trở lại với nó sẽ khiến chúng ta nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa. 

 

4. Học cách tha thứ: Chúng ta biết rõ rằng, không ai có thể đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa nếu 

không biết thứ tha cho anh chị em mình, không có gì phá rối sự bình an cho bằng sự tha thứ bị từ chối, 

bị từ chối vì giả tâm (và không phải do bất lực, bởi vì khi quyết định tha thứ là đã sống tha thứ, ngay cả 

khi bạn không cảm nhận được khả năng tha thứ ngay tức khắc), hoặc bị từ chối vì thiếu hiểu biết, vì bị 

lãng quên hay bị ức chế bởi những vết thương cũ. Để sống trong bình an, chúng ta hãy cầu xin Thiên 

Chúa soi sáng để biết tha thứ, điều mà chúng ta phải thi hành.  

 

5. Để đón nhận bình an chúng ta phải xây dựng nó: Bình an giống như tha thứ: không ai có thể đón 

nhận được nó chỉ để tiêu dùng nó. Để tận hưởng được sự bình an, cần phải tham gia và trở thành người 

kiến tạo hòa bình. Gia đình, với tư cách là cộng đoàn, nơi mà bình an luôn được xây dựng, và là một 

trường học tuyệt vời. Trở thành người kiến tạo hòa bình có thể sẽ phải học hằng ngày qua việc lắng nghe, 

chia sẻ, tha thứ, kiên nhẫn, kính trọng… bình an được chuẩn bị từ trong gia đình cũng như bắt đầu từ gia 

đình: một đứa trẻ càng có cơ hội lớn lên cách hài hòa và thanh thản trong gia đình thì nó càng có thể 

hướng đến người khác, đón nhận người khác như họ là với sự khác biệt và phong phú của họ.  

 

6. Lấp đầy cuộc sống của mình bằng sự yên lặng đầy yêu thương: Chúng ta giống như những cục 

pin: nếu không tái tạo năng lượng mỗi ngày, chúng ta sẽ mau chóng bị thải hồi. Cầu nguyện cho phép 

chúng ta bổ sung năng lượng: người Kitô hữu cầu nguyện nhiều bao nhiêu thì họ được bén rễ trong bình 

an bấy nhiêu. Thánh Bernađô đã từng nói: “Bạn chỉ cho đi khi bạn bị quá tải: các bạn hãy biến mình 

thành cái hồ chứa nước trước khi là con kênh”. Để trở nên người có khả năng truyền bá bình an của Chúa 

Giêsu sống lại cho những người xung quanh, chúng ta phải bắt đầu đón nhận Ngài vô điều kiện.  

 

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ  

Nguồn tin: aleteia.org. 
http://gpquinhon.org/q/tu-duc/6-cach-hieu-qua-de-don-nhan-binh-an-cua-chua-giesu-trong-cuoc-song-hang-ngay-4029.html  

 


