
BÀI ĐỌC I   (Is 2, 1-5 )  

Trích sách Tiên tri Isaia. 
Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-
lem. Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA đứng kiên cường vượt đỉnh các non 
cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước 
dập dìu kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA, lên Nhà Thiên 
Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường 
Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời ĐỨC 
CHÚA phán truyền. Người sẽ đứng làm otrọng tài giữa các quốc gia và phân xử 
cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên 
liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ 
thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ oánh 
sáng ĐỨC CHÚA soi đường!    
                          Ðó là lời Chúa. 
ĐÁP CA  (Tv 122・1+2、3+4ab、4cd+5 ) 

  Ðáp:  Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 
1, Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : 
    “Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!” 
    Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.   

2, Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị   
     được xây nên một khối vẹn toàn. 
    Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA, trẩy hội lên đền ở nơi đây.   

3, Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,  
    tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” 
    Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ, 
    tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.    

BÀI ĐỌC II  (Rm 13, 11-14a) 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
Thưa anh em, anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh 
em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn 
trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta 
hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. 
Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không 
chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông. 
Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt 
mà thoả mãn các dục vọng.             Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc 
thiện, để đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ 
được Người cho ở bên hữu, và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa 
hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 
muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là 
Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời.   
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính 
Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn 
giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng 
con. Chúng con cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG MÙA VỌNG 
X: Chúa ở cùng anh chị em. 
                                                 Ð: Và ở cùng Cha. 
X: Hãy nâng tâm hồn lên. 
                                                 Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 
X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
                                                 Ð: Thật là chính đáng. 
 
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn 
Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo 
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.  
Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân 
mà Chúa dự định từ xưa/ và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con: để khi Người 
đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh 
nhận điều Chúa đã hứa/ mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ.  
Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, 
cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng 
vinh quang Chúa rằng:  
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành 
dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí 
tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con 
cầu xin.  



 

 

PHÚC ÂM    (Mt 24, 37-44) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:" Thời ông Nô-ê thế nào, 
thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước 
nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày 
ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới 
cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai 
người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị 
bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một 
người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào 
Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh 
nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình 
đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh 
em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." 

Đó là lời Chúa. 
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:   Anh chị em thân mến, Mùa Vọng mời gọi chúng ta đi vào thinh lặng   
 cầu nguyện, để canh thức sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Chúng ta tin tưởng  
 vào Thiên Chúa là đấng đổ tràn đầy hồng ân cứu độ và cùng dâng lời nguyện cầu: 
    + CĐ: Chúng con trông đợi ơn cứu độ của Thiên Chúa. 
1. Lạy Chúa, chúng con đang bước vào Mùa Vọng. Xin chiếu soi ánh sáng    
      của Ngài trên chúng con và xin cho chúng con biết canh tân lại tâm hồn  
      mình để chuẩn bị chờ đón ngày Chúa đến.  
2. Lạy Chúa, xin cho các quốc gia trên thế giới mau chấm dứt những tranh  

chấp. Xin cho mọi người có được tâm hồn biết tôn trọng nhau và yêu thương 
đối phương, để có thể xây dựng một nền hòa bình chân chính.  

3.   Lạy Chúa, nhờ Lời của Chúa, xin ban sức mạnh cho các bệnh nhân.  
      Xin cho họ luôn tiếp tục không ngừng giữ vững được niềm hy vọng và  
      tin tưởng vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa. 
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế:  Lạy Chúa là nguồn mạch ơn cứu độ, Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa    
   đã hứa sẽ trở lại để hoàn tất ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con   
   Có thể làm chứng cho mọi người về ánh sáng hy vọng đã chiếu soi tâm hồn  
   Của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 
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Nếu canh hai hoặc canh ba  
                         ông chủ mới về,  
mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy,  
thì thật là phúc cho họ.  
        (Luca 12,38) 

TUẦN THÁNH KINH Tuần 3~Tuần 4 Tháng 11 

" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến."     

 (Mt 13･33 ) 

Hình:  Nến Mùa Vọng 


