
BÀI ĐỌC I  ( Is 9, 1-3, 5-6 ) 

Trích sách Tiên tri Isaia. 
Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống 
trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan 
niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ 
mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái 
oách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ 
gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, 
một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh 
hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ 
Lãnh hoà bình. Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền ohoà bình vô tận cho ngai 
vàng và vương quốc của vua Đa-vít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững 
bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương 
nồng nhiệt, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.. 
                                                                                          Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  (Tv 122, 1+2. 3+4ab. 8+9)  
    Ðáp:   Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta,  
                                                    Người là Ðức Kitô, Chúa chúng ta.  

1, Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, 
    hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu ! 
    Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh ! 
    Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ.    

2, Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, 
    biển gầm vang cùng muôn hải vật, 
    ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 
    Hỡi cây cối rừng xanh.   

3, Thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện, 
    toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan. 
    Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. 
    Người xét xử địa cầu theo đường công chính, 
    xét xử muôn dân theo chân lý của Người.   

BÀI ĐỌC II  (Tt 2, 11-14) 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. 
Anh yêu mến, Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi 
người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần 
tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì 
chúng ta otrông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là 
Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, 
Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để 
thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say 
làm việc thiện.             Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu 
trần gian làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con 
ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng Sinh soi dẫn, mai sau cũng được 
cùng Con Một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng 
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 
muôn đời.  
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 
Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến trong đêm Giáng 
Sinh này. Và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm Nhập Thể, xin cho 
chúng con được nên giống Ðức Giêsu là Ðấng đã phối hợp nhân tính của 
chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người hằng 
sống và hiển trị muôn đời. 
 
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, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ 
cho chúng con. 
Vì nhờ mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa 
chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu 
hình, và nhờ Người lôi cuốn, mà chúng con yêu mến Ðấng vô hình. 
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, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ Sinh Nhật 
Ðấng cứu độ trần gian; xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm 
chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh 
quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 



 

 

PHÚC ÂM    (Lc 2, 1-14) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
Thời ấy, Hoàng Đế Au-gut-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả 
thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm 
tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đểu về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông 
Giuse cũng từ thành Nazaréth, miền Galilê, lên thành Vua Đavít. Ông lên đó khai 
tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai. Khi 
hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con 
trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm 
được chỗ trong nhà trọ. 
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ 
đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung 
quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này 
tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: 
hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là 
Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp 
thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” 
Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng hát ca tụng Thiên 
Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa 
thương”. 
                                                                                 Ðó là lời Chúa.                                                                            
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:   Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan tràn ngập niềm vui Chúa Giáng 
 Sinh, chúng ta hãy dâng lời ngợi khen tạ ơn và cùng nhau  tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:  Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng trần cứu độ cho chúng ta. 
1. Xin cho chúng con khi mừng vui Chúa Cứu Thế giáng sinh, biết cùng nhau chia sẻ 
 ân huệ này với các anh chị em lần đầu đến nhà thờ ngày hôm nay, để chúng con 
 cùng nhau dâng lên Chúa niềm cảm tạ vô biên.  
2. Xin Con Một Thiên Chúa, Đấng được sai đến trần gian như Hoàng Tử Hòa  bình, 
 trở nên ánh sáng hy vọng cho mọi người trên thế giới, để mọi người có thể vượt 
 qua những đau khổ và mọi sự muộn phiền.  
3. Xin nhìn đến những người không thể cùng nhau tham dự Lễ Giáng Sinh và những 
 người đón mừng Chúa Giáng trần tại những nơi riêng lẻ. Xin cho mọi người được 
 tràn đầy tình yêu của Chúa và được kết hợp nên một lời nguyện của dân Chúa. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hôm nay, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho 
 chúng con Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa. Xin cho chúng con, những người hân 
 hoan đón mừng Thiên Chúa giáng trần, biết loan truyền đến tất cả nhân loại tình 
 yêu bao la  của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NĂM A 
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" Hôm nay, một Đấng Cứu Độ  đã sinh ra cho anh em."     
 (Lc 2,11 ) 

Tranh:  "Chúa Giáng Sinh" ở Nhà nguyện Scroveni, Italia 

Tác giả:  Giotto di Bondone Fresco ( 1305 )  
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