
Messe du Jour de l’An 2022
Pour implorer la Paix pour l’année à venir

Cathédrale de Notre-Dame et Saint-Léonce - Fréjus

Entrée : Chúa là nguồn vui/
Seigneur, tu es source de ma joie 
(Ps 43) 

Chúa là nguồn vui (Chúa là nguồn 
vui)  Chúa là nguồn vui của con. 
Con sẽ bước tới bàn thờ Chúa Trời, 
(tới bàn thờ Chúa) 
Tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của 
lòng con. 

Seigneur, tu es source de ma joie.  
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,  
pour rencontrer le Seigneur, source de la 
joie de mon coeur.

BÀI ĐỌC I: St 1,14-18 Gn 1, 14-18  
Bài trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những 
vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia 
ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời 
gian, ngày và năm tháng, để soi sáng 
trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và 
đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm 
nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn 
hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng 
nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng 
làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt 
chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt 
đất và làm chủ ngày đêm, và phân chia 
ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy 
tốt đẹp. Đó là lời Chúa.

Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au 
firmament du ciel, pour séparer le jour de la 
nuit ; qu’ils servent de signes pour marquer les 
fêtes, les jours et les années ; et qu’ils soient, 
au firmament du ciel, des luminaires pour 
éclairer la terre. » Et ce fut ainsi.

Dieu fit les deux grands luminaires : le plus 
grand pour commander au jour, le plus petit 
pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 
Dieu les plaça au firmament du ciel pour 
éclairer la terre, pour commander au jour et à la 
nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et 
Dieu vit que cela était bon.

ĐÁP CA: Tv 89 Psaume 89
Ðáp: Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. (17c)
Seigneur, consolide l’ouvrage de nos mains.

Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh 
đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, tự 
thuở nầy qua thuở kia, vẫn có Ngài.

Avant que naissent les montagnes, + que tu 
enfantes la terre et le monde, * de toujours à 
toujours, toi, tu es Dieu  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Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa 
hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một 
đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến 
con người trở về bụi đất, Ngài phán: 
“Hãy trở về gốc, hỡi con người”.

Tu fais retourner l'homme à la poussière ; A tes 
yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour 
qui s'en va, une heure dans la nuit.

Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ 
màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc 
xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh 
tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo 
khô.

Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ; dès le 
matin, c'est une herbe changeante : elle fleurit 
le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, 
desséchée. 

Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để 
chúng con luyện được lòng trí khôn 
ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để 
tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ 
của Ngài. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos coeurs pénètrent la sagesse. Reviens, 
Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par 
égard pour tes serviteurs.

Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân 
tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ 
hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin 
cho bầy tôi tớ nhìn thấy sự nghiệp của 
Chúa, và cho con cháu họ được thấy 
vinh quang Ngài.

Rassasie-nous de ton amour au matin, que 
nous passions nos jours dans la joie et les 
chants. Fais connaître ton oeuvre à tes 
serviteurs et ta splendeur à leurs fils.

BÀI ĐỌC II: Pl 4,4-8 Philippiens 4, 4-8
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Phi-lip-phê.

Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn 
trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: 
vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy 
anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã 
gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. 
Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ 
đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà 
giãi bày trước mặt Thiên Chúa những 
điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an 
của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 
mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em 
được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 
Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân 
thật, cao quý, những gì là chính trực tinh 
tuyền, những gì là đáng mến và đem lại 

danh thơm tiếng tốt, những gì là đức 
hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để 
ý. Đó là lời Chúa.

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le 
redis : soyez dans la joie. Que votre 
bienveillance soit connue de tous les hommes. 
Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de 
rien, mais, en toute circonstance, priez et 
suppliez, tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de 
Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le 
Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est 
vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce 
qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui 
s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout 
cela, prenez-le en compte. 



Alleluia. Alleluia. – Trải qua mọi ngày, chúng tôi chúc tụng Chúa; và chúng tôi ca ngợi 
danh Chúa tới muôn đời. – Alleluia Mt 6,25-34

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ 
rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo 
lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay 
cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào 
mạng sống không hơn của ăn, và thân xác 
không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim 
trời, chúng không gieo, không gặt, không 
thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời 
vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn 
chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng 
áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm 
một gang được ư? Còn về áo mặc, các con 
lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ 
ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? 
Chúng không làm lụng, không canh cửi. 
Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả 
Salomon trong tất cả vinh quang của ông, 
cũng không phục sức được bằng một trong 
những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng 
nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn 
được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống 
chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? 
Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói 
rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ 
lấy gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm 
kiếm những điều đó. Nhưng cha các con 
biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên 
vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa 
và sự công chính của Người, còn các điều 
đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy 
các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì 
ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có 
sự khốn khổ của ngày ấy”.

En ce temps-là, Jésus enseigne à ses 
disciples : Ne vous souciez pas, pour votre 
vie, de ce que vous mangerez, ni, pour 
votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie 
ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que les vêtements ?

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni 
semailles ni moisson, ils n’amassent pas 
dans des greniers, et votre Père céleste les 
nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux ?

Qui d’entre vous, en se faisant du souci, 
peut ajouter une coudée à la longueur de sa 
vie ?

Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire 
tant de souci ? Observez comment 
poussent les lis des champs : ils ne 
travaillent pas, ils ne filent pas. 

Or je vous dis que Salomon lui-même, dans 
toute sa gloire, n’était pas habillé comme 
l’un d’entre eux.

Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des 
champs, qui est là aujourd’hui, et qui 
demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas 
bien davantage pour vous, hommes de peu 
de foi ?

Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne 
dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou 
bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : 
“Avec quoi nous habiller ?”

Tout cela, les païens le recherchent. Mais 
votre Père céleste sait que vous en avez 
besoin.

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa 
justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît.

Ne vous faites pas de souci pour demain : 
demain aura souci de lui-même ; à chaque 
jour suffit sa peine.

Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 



Sortie : Dâng Mẹ/ Mère Nous te consacrons

R. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ 
đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát 
chung tấm lòng dâng đời sống. 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh, 
Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là 
Mẹ con.

O Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère toujours 
vierge. D’un seul coeur, nous t’offrons notre vie. 

O Vierge Marie, Mère très charitable, Mère 
glorieuse, tu es Reine et Avocate, tu es ma 
Mère.  

Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn, 
cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. 

Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi 
tới, trông lên Mẹ là gương mẫu của đời 
con.

Je t’offre, ô Mère, mon âme et mon intelligence, 
et toute ma vie passé, présente et future. 

Je marche résolument sur le chemin de la 
perfection, les yeux tournés vers toi, modèle de 
ma vie. 

Merci de laisser vos noms et vos coordonnées dans le livre d’or 
à la sortie de l’Eglise et pendant le temps de partage qui suit la messe 

pour être averti des prochaines missions en langue vietnamienne.


