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BÀI ĐỌC I:  Is 66: 10-14c 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy 

những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các 

ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui 

mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi 

của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang 

của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: "Ta sẽ làm cho 

sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang 

chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, 

được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ 

vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại 

Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem 

thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy 

nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của 

Chúa".   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Gl 6: 14-18 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình 

về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã 

chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng 

trong Đức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá 

trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. 

Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những 

ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa 

nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; 

vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu.  

Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em! Amen.   

Đó là lời Chúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



READING II:  Gl 6: 14-18 
 

A reading from the Letter of Saint Paul to 

the Galatians. 

Brothers and sisters: 

May I never boast except in the cross of our 

Lord Jesus Christ, through which the 

world has been crucified to me, and I to 

the world. 

For neither does circumcision mean 

anything, nor does uncircumcision, but only 

a new creation. 

Peace and mercy be to all who follow this 

rule and to the Israel of God. 

From now on, let no one make troubles for 

me; for I bear the marks of Jesus on my 

body. 

The grace of our Lord Jesus Christ be with 

your spirit, brothers and sisters. Amen. 

Đó là lời Chúa. 


