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BÀI ĐỌC I:  St 14:18-20 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành 

Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế 

của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram 

rằng: "Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành 

trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng 

thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, 

quân thù đã rơi vào tay ông". Và Abram dâng cho 

ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 11:23-26 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Cô-rintô.  

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi 

Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa 

Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ 

ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, 

này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy 

làm việc này mà nhớ đến Ta". Cùng một thể thức 

ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: 

"Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các 

con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". 

Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh 

em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi 

Chúa lại đến.  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CA TIẾP LIÊN 

21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương 

thực của khách hành hương; thực là bánh của những 

người con cái, không nên ném cho loài khuyển.  

22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi 

người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể 

ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna.  

23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, 

xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; 

xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều 

thiện hảo trong cõi nhân sinh.  

24. Chúa là Đấng thông biết và có thể làm nên mọi 

sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm 

gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được 

trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa 

kế và đồng danh phận / với những công dân thánh 

của nước trời.  

Amen. 

 


