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         Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Buổi Sáng 
 
 
Bài Ðọc I             Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9 

"Chúa đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó,  
và cho họ dầu hoan lạc". 

 
Trích sách Tiên tri Isaia.  
 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người 
nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương; báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho 
những tù nhân; công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, và ngày báo oán của Thiên Chúa chúng ta; an ủi 
mọi kẻ ưu phiền, đem cho các kẻ buồn phiền ở Sion triều thiên thay tro bụi, dầu vui mừng thay tang chế, áo 
hân hoan thay tâm hồn sầu muộn. 
 

Còn các ngươi, các ngươi sẽ được gọi là tư tế của Chúa, là thừa tác viên của Thiên Chúa chúng ta. Ta sẽ 
trung thành thưởng công cho chúng, sẽ thiết lập với chúng một giao ước vĩnh cửu. Dòng dõi chúng sẽ được 
nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ, đều nhận 
biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 88, 21-22. 25 và 27 
 
Ðáp:   Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời  
 

Xướng:    
 

1. Ta đã gặp Ðavit, tôi tớ của Ta, Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn 
mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh Người. 

 

2. Thành tín và ân sủng của Ta, hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng thêm 
mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và là Ðá Tảng cứu độ của 
con".                 
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Bài Ðọc II           Kh 1, 5-8 
 

"Người đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của người". 
 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 
 

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng 
tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa 
chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của 
Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. 
 

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt sẽ nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn 
thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen. 
Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng Toàn Năng phán: "Ta là Alpha và Ômêga, là 
nguyên thuỷ và là cứu cánh".       
 
Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 

Câu Xướng Trước Phúc Âm:         Is 61, 1 
 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó.  
 
 
 
 

Phúc Âm             Lc 4, 16-21 
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi". 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, 
Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, 
Người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng 
Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị 
giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày 
khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều 
chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi 
vừa nghe". 

 
 

Ðó là lời Chúa. 


