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Bài Ðọc I          Cv 1, 12-14 
"Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện". 

 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
 

(Sau khi Chúa Giêsu lên trời), các Tông đồ xuống khỏi núi gọi là Núi Ô-liu mà trở về Giêrusalem, núi 
này ở gần Giêrusalem, bằng quãng đường (được đi trong) ngày Sabbat. 
 

Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác, nơi Phêrô và Gioan, Anrê và Philipphê, Giacôbê con ông 
Alphê và Simon Giêlôtê, và Giuđa con ông Giacôbê, trú ngụ. 
 

Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, và Bà Maria mẹ Chúa Giêsu, 
với các anh em Người. 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 26, 1.4.7-8a 
 

Ðáp:   Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. 
Hoặc đọc:  Alleluia. 
 
Xướng:    

1. Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì  ai?       
    

2. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời 
tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.            

 

3. Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời tôi. Về Chúa, lòng tôi tự nhắc 
lời: "Hãy tìm ra mắt Ta".       

 
 
 
Bài Ðọc II           1Pr 4, 13-16  

"Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Ðức Kitô, thì phúc cho anh em". 
 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 
 

nh em thân mến, được thông phần vào các sự thống khổ của Chúa Kitô, anh em hãy vui mừng, để khi 
vinh quang của Người được tỏ hiện, anh em sẽ được vui mừng hoan hỉ. 
 

Nếu anh em bị xỉ nhục vì Danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì danh dự, vinh quang và sức mạnh 
của Thiên Chúa, là chính Thánh Thần Người sẽ ngự trên anh em. 



!

  
Ước rằng không ai trong anh em phải khổ vì sát nhân, trộm cướp, gian phi hay là  
tham lam của kẻ khác; nếu chỉ vì là kitô hữu thì đừng hổ thẹn, hãy ca ngợi Thiên Chúa  
vì danh hiệu đó. Bởi chưng nay đã đến thời phán xét, bắt đầu từ nhà Thiên Chúa. Vậy nếu  
chúng ta chịu phán xét đầu tiên, thì vận cùng của những kẻ không theo Tin Mừng của Thiên  
Chúa sẽ ra sao? Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì kẻ vô đạo và người tội lỗi sẽ chạy vào 
đâu? Vì vậy những ai phải khốn cực theo ý Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Ðấng Tạo Hóa 
trung tín mà cứ làm việc lành.  
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 

Alleluia            Ga 14, 18 
Alleluia, alleluia. - Chúa phán: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi:  
Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng". - Alleluia. 

 
 
 
 
 

Phúc Âm              Ga 17, 1-11a 
"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha". 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để 
Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự 
sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha, là 
Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, 
Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được 
vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha 
cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho 
Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà 
ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực 
rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin 
cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là 
của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế 
gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha".   
 

Ðó là lời Chúa. 


