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Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ
BÀI ĐỌC I: Dt 8, 6-13
"Người là trung gian của một giao ước tốt hơn".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao trọng
hơn, bởi vì Người là Đấng trung gian của một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được
thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành. Vì nếu giao ước thứ nhất không khuyết điểm,
thì thật sự không cần phải có giao ước thứ hai nữa. Vì Chúa khiển trách họ rằng: "Này
đến ngày Ta thực hiện một giao ước mới cho nhà Israel và cho nhà Giuđa. Không phải
như giao ước Ta ký kết với cha ông chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dẫn ra khỏi
đất Ai-cập. Bởi chúng không trung thành với giao ước Ta, nên Ta đã bỏ chúng. Vì
chưng, giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày ấy, Ta sẽ đặt các lề luật
của Ta trong trí chúng, và khắc nó vào lòng chúng. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và
chúng sẽ là dân Ta. Không còn ai phải dạy bạn hữu mình, hay mỗi người không còn
phải bảo anh em mình rằng: "Hãy nhìn biết Chúa", vì mọi người, từ người nhỏ đến
người lớn, sẽ biết Ta; bởi Ta dung thứ các điều gian ác của chúng, và không còn nhớ
đến tội lỗi của chúng nữa". Người tuyên bố giao ước mới, thì Người làm cho giao ước
thứ nhất ra cũ đi. Nhưng điều gì đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 84, 8 và 10. 11-12. 13-14.
Đáp: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau (c. 11a).
Xướng:
1) Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn thấy tình thương của Chúa, và ban cho chúng
con được ơn Ngài cứu độ. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa,
để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng con. - Đáp.
2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau
âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. Đáp.
3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái.
Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của
Người. - Đáp.
ALLELUIA: Ga 10, 27 -Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết
chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 13-19
"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người.
Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông
quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông
Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là
con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con
ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Đó là lời Chúa.

