
BÀI ĐỌC I  ( Is 35, 1-6a. 10 ) 
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, 
hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được 
tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-
ron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa 
chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn 
được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan:“Can đảm lên, đừng sợ!  Thiên Chúa 
của anh em đây rồi ; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. 
Chính Người sẽ đến cứu anh em.” Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe 
được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Những 
người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo, mặt rạng 
rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. 
                                                                                                 Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  (Tv 146, 1+2+10a. 6c+7. 8ac+9bc )  
    Ðáp:   Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. 

1, Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi ! 
    Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA, 
    Sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. 
    CHÚA nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở.    

2, Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, 
    xử công minh cho người bị áp bức, 
    ban lương thực cho kẻ đói ăn. 
    CHÚA c giải phóng những ai tù tội,  

3, CHÚA mở mắt cho kẻ mù loà. 
    CHÚA yêu chuộng những người công chính. 
    Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, 
    nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.   

BÀI ĐỌC II  (2 Gc 5, 7-10) 

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 
Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà 
nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu 
mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày 
Chúa quang lâm đã gần tới. Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, 
để khỏi bị xét xử. Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu 
đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân 
danh Chúa.  
                                                                                          Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ 
ngày lễ Sinh Nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính 
nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn 
toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. 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, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn 
kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Ðức 
Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. 
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 rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích Thánh Thể 
này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con 
mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin… 



 

 

PHÚC ÂM    (Mt 11, 2-11) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
Khi ấy, đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai 
môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng 
tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông 
Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người 
cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin 
Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” 
Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra 
xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em 
ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa 
là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ 
chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 
Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta 
đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 
“Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai 
cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn 
cao trọng hơn ông.” 
                                                                           Ðó là lời Chúa.                                                                                   
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đồng tâm hiệp nhất nguyện cầu để  
  cùng nhau đón mừng ngày Chúa đến: 
    + CĐ:  Lạy Chúa, xin hãy đến cứu độ tất cả chúng con. 
1. Xin cho tất cả mọi Kitô hữu biết khiêm nhường trước Thánh Nhan Chúa, và 
biết trân trọng sự độc nhất của mỗi thành viên trong gia đình của Chúa, để có 
thể chia sẻ cho nhau niềm vui được Chúa viếng thăm.  
2. Lương thực là hoa màu ruộng đất Chúa ban cho. Xin mở rộng tấm lòng chúng 
con, để chúng con biết công bằng phân phối cho mọi người, và để những người 
đói nghèo có được thức ăn mà họ xứng đáng được hưởng dùng.  
3. Xin cho những người đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn không bị cô 
lập do ảnh hưởng của thiên tai, nhưng luôn được quan tâm và giúp đỡ để sớm 
khôi phục lại cuộc sống bình thường của mình. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế: Lạy Cha nhân từ, Cha đã tỏ lòng yêu thương khi ban Con Một Cha là 
Chúa Giêsu Kitô đến thế gian. Xin cho chúng con sống mỗi ngày trong niềm hân 
hoan chào đón Con của Cha. Chúng con cầu xin …. 
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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) 

" Người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”. 
(Mt 11･11) 

Tranh:  "Chuyến viếng thăm của các môn đệ" 
Andrea Pisano (1330-36) 


