
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Thưa cộng đoàn phụng vụ. Hôm nay là Chúa Nhật 4, Chúa nhật sau cùng của Mùa Vọng, mùa 
trông đợi Chúa đến cứu độ chúng ta. 
Lời Chúa hôm nay cho biết chỉ còn ít ngày nữa Chúa sẽ đến ở cùng chúng ta, chia sẻ thân phận 
hèn mọn với chúng ta, và dẫn chúng ta về cõi trời là quê hương thật của chúng ta. Thánh 
Giuse cũng là người quan trọng không thể thiếu, Ngài đã đóng góp vào Mầu nhiệm cứu rỗi 
nhân loại. 
Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho tất cả chúng ta được trở nên thánh thiện như Mẹ Maria 
và thánh Giuse. Xin Chúa đến ở cùng chúng ta, để tâm hồn chúng ta chứa chan ơn lành và 
bình an. Xin Chúa nâng đỡ hướng dẫn chúng ta trên đường về Quê Trời. 
CA NHẬP LỄ  (Is 45, 8) 

               Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đấng Công Chính, 
                                                                 đất rộng mở, cho xuất hiện Vị Cứu Tinh. 
                                (Trong Mùa Vọng không đọc kinh Vinh Danh) 
 
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
BÀI ĐỌC I  ( Is 7, 10-14 ) 

Trích sách Tiên tri Isaia. 
Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng : 
“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi 
ban cho ngươi một dấu 
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” 
Vua A-khát trả lời : 
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.” 
Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít, 
các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, 
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ? 
Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu : 
Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, 
và đặt tên là Em-ma-nu-en.” 

                                                                                                 Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  (Tv 122, 1+2. 3+4ab. 8+9) 
    Ðáp:   Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

1, Ai được lên núi CHÚA ? 
    Ai được ở trong đền thánh của Người ? 
    Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, 
    chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.     

2, Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành, 
    được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. 
    Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, 
    tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.   

 
3, Đức Vua vinh hiển đó là ai ? 
    Là ĐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hung. 
    Đức Vua vinh hiển đó là ai ? 
    Là Chúa Tể càn khôn: chính Người là Đức Vua vinh hiển.  

 
BÀI ĐỌC II  ( Rm 1, 1-7 ) 
Khởi đầu thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 
   Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan 
báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà 
hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 
chúng ta.  
   Xét như một người phàm, Đức Giê-su Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít. Nhưng xét như 
Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất 
cả quyền năng. Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết 
thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Người được rạng rỡ. Trong số đó, có cả anh 
em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô. 
   Kính gửi tất cả anh em ở Rô-ma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi 
làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân 
sủng và bình an.  
                                                                                             Đó là Lời Chúa 
ALLELUIA   (Mt 1, 23 ) 
 
     Alleluia, alleluia! - Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai,  
  người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. - Alleluia. 
 
PHÚC ÂM    (Mt 1, 18-24 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
   Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. 
Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 
Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà 
cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông 
rằng:“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà 
cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con 
trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Tất cả sự việc này xảy ra là 
để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ 
một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-
ta”. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà. 
                                                                                             Ðó là lời Chúa.  
CA HIỆP LỄ  ( Is 7,14 )  
 

    Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, 
            người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en. 



LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xác tín vào Thiên Chúa là đấng luôn ở cùng 
 với chúng ta, và cùng nhau tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:   Lạy Chúa, xin ban hồng ân cứu độ trên toàn thế giới. 
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết được kế hoạch của Chúa trong cuộc sống hằng 
 ngày, để chúng con có thể trở thành người không còn sợ hãi và biết hành động theo 
 thánh ý Chúa.  
2. Lạy Chúa, xin cho nhiều người chúng con biết đáp lại ơn Cứu độ mà Chúa đang mời gọi 
 đến mọi người, để tất cả chúng con có thể hiệp sức với nhau mang lại nền hòa bình cho 
 trái đất này.  
3. Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho các con chiên của Chúa đang bị bách hại do sự xung 
 đột giữa các quốc gia gây ra. Xin cho chúng con được liên đới chung với nhau hầu nâng 
 đỡ những người đang chịu gian khổ được củng cố. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
 
Chủ tế: Chúa là niềm hy vọng của những ai tin cậy nơi Chúa, xin củng cố đức tin của 
 chúng con đang khi Lễ Giáng Sinh đến gần. Xin cho chúng con được mạnh mẽ làm 
 chứng cho nhiều người về tình yêu của Chúa Kitô, Đấng luôn ở cùng chúng con. 
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 
待降節第4 主日 A年  

19/12 Tm  Ngày 19/12 Mùa Vọng 
       Bđ1： Tl 13,2-7.24-25a 
       P  Â： Lc 1,5-25 
20/12 Tm  Ngày 20/12 Mùa Vọng 
       Bđ1： Is 7,10-14 
       P  Â： Lc 1,26-38 
21/12 Tm  Ngày 21/12 Mùa Vọng 
    Bđ1： Dc 2,8-14; △Xp 3,14-18a 
   P  Â： Lc 1,39-45 
22/12  Tm  Ngày 22/12 Mùa Vọng  
       Bđ1 :    1 Sm 1,24-28 
       P  Â:    Lc 1,46-56 
23/12  Tm  Ngày 23/12 Mùa Vọng  
      Bđ1： MI 3,1-4.23-24  
       P  Â：  Lc 1,57-66 

Lịch phụng vụ trong tuần 

24/12  Tm  Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng 

     Bđ1： 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 
     P  Â： Lc 1,67-79 
——————————————— 
25/12  LỄ GIÁNG SINH (Lễ đêm) 
    Bđ1：  Is 62,11-12 
     Bđ2：  Tt 3,4-7 
   P Â： Lc 2,15-20 
 
——————————————— 
 
25/12  LỄ GIÁNG SINH (Lễ ngày) 
    Bđ1：  Is 52,7-10 
     Bđ2：  Dt 1,1-6 
   P Â： Ga 1,1-18 
           △ Ga 1,1-5.9-14 

“

Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà M
a-ri-a vợ ông về,  

                vì người con bà cưu m
ang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. ( M

t 1,20) 

" Giấc m
ơ của Giuse "  

                Tác giả:  Philippe de Cham
pagne (1642-1643) 


