
BÀI ĐỌC I  ( (Is 52, 7-10 ) 
Trích sách Tiên tri Isaia. 

Đẹp thay trên đồi núi  
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, 
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ 
và nói với Xi-on rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị." 
Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi 
cùng cất tiếng reo hò vang dậy; 
họ sẽ được thấy tận mắt ĐỨC CHÚA đang trở về Xi-on. 
Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, 
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, 
vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
Trước mặt muôn dân, 
ĐỨC CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Người: 
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, 
người bốn bể rồi ra nhìn thấy. 

                                                            Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  (Tv 122, 1+2. 3+4ab. 8+9) 
    Ðáp:   Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". 

1, Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, 
    vì Người đã thực hiện bao kỳ công. 
    Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, 
    nhờ cánh tay chí thánh của Người.   

2, CHÚA đã biểu dương ơn Người cứu độ, 
    mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; 
    Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.   

3, Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu, 
    mừng vui lên, reo hò đàn hát. 
    Đàn lên mừng CHÚA khúc hạc cầm dìu dặt, 
    nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.   

BÀI ĐỌC II  ( Dt 1, 1-6 ) 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.  
Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các 
ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. 
Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng 
muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản 
thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau 
khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. Danh hiệu Người 
được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi 
hơn họ bấy nhiêu.                           Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm 
giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức 
vị làm con Chúa với Ðức Kitô là Ðấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. 
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, đây là lễ vật chúng con dâng trong ngày đại lễ này, để tôn thờ 
Chúa cho phải đạo. Xin Chúa thương chấp nhận và làm cho mọi người được 
ơn hoà giải và bình an. Chúng con cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG GIÁNG SINH 
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 Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hôm nay Chúa đã cho Vị Cứu Tinh ra đời để 
chúng con được tái sinh làm con Chúa. Ước chi Người cũng cho chúng con 
được hưởng phúc trường sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  



 

 

PHÚC ÂM    ( Ga 1-5. 9-14  △ Ga 1, 1-18 ） 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô thánh Gioan. 
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là 
Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn 
vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. 
Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho 
nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh 
sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận 
biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 
Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ 
quyền trở nên con Thiên Chúa.Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng 
chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng 
do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha 
ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.  
                                                                              Ðó là lời Chúa.                                                                           
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế:   Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lời chúc tụng Chúa   
 Kitô-Đấng đã đến với chúng ta và cùng nhau tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:   Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
1. Xin cho chúng con đang đón nhận Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa,  
 là ánh sáng chiếu soi mọi bóng tối, biết mời gọi nhiều người đến với Chúa  
 Hài Đồng Giêsu.  
2. Xin ban cho tất cả mọi người trái tim khát khao hòa bình, và xin cho chúng 
 con có thể lựa chọn con đường yêu thương và tha thứ, ngay cả khi đang sống 
 trong một thế giới xung đột triền miên.  
3. Xin cầu nguyện cho tất cả những người đang bị thiệt hại bởi chiến tranh và 
 bạo lực. Xin cho vòng tay nhân ái hỗ trợ từ mọi người chung quanh ngày càng 
 được mở rộng, để có thể trở thành ngọn đuốc luôn chiếu sáng niềm hy vọng 
 hòa bình. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa đã sai Ngôi Lời, Con Một Chúa 
 đến thế gian, để biểu lộ ánh sánh vinh quang của Chúa. Xin cho chúng con 
 biết tiếp tục loan báo Tin Mừng đến với mọi người.   
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA GIÁNG SINH（Lễ Ngày)
 

" Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người. 

 ( Ga 1･14 ) 

Hình:  "Chúa giáng sinh" 
Tác giả: Taddeo Gaddi (1335-40) 


