
BÀI ĐỌC I  ( Ds  6, 22-27 ) 

Bài trích sách Dân số. 
Đức Chúa phán với ông Mô-sê:  
“Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng:  
Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này: 
Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! 
Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, 
và dủ lòng thương anh em! 
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, 
và ban bình an cho anh em !’ 
Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, 
và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.” 

                                                                                                 Đó là Lời Chúa 
ĐÁP CA  (Tv 67・2+3、4+5、7+8) 

    Ðáp:   Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con. 

1, Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, 
    xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, 
  cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, 
    và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.    

2, Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, 
    vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, 
    Người cai trị muôn nước theo đường chính trực 
    và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.   

3, Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, 
 chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. 
 Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta ! 
 Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !   

BÀI ĐỌC II  ( Gl  4, 4-7 ) 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát. 
   Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh 
làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề 
Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, 
Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-
ba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì 
cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.  
                                                                                             Đó là Lời Chúa 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, 
Chúa đã tặng ban cho nhân loại, kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng 
con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Ðức Mẹ chúng 
con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Ðức Giêsu Kitô, Con 
Chúa, Chúa 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 Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi 
Chúa, và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức thập toàn. Ngày hôm 
nay, mừng lễ Ðức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì 
ơn cứu độ của chúng con đã khai mào, xin cho chúng con cũng được hạnh 
phúc thấy ơn ấy hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin... 
 
LỜI TIỀN TỤNG ĐỨCMẸ I 
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. Trong ngày lễ (. . .) của Ðức Ma-ri-a diễm phúc trọn đời đồng 
trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. 
 Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ðức Maria đã thụ thai Con Một Chúa, và 
đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 
con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền 
thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, 
cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con 
đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: 
 
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 
Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc Nước Trời và hãnh diện tuyên xưng 
Ðức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thánh Tử Giêsu và là Mẹ Giáo Hội. Xin cho yến tiệc 
này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...  



 

 

PHÚC ÂM    ( Lc 2, 16-21 ) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
   Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông 
Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã 
được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì 
các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những 
điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa 
tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như 
họ đã được loan báo. 
   Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt 
tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi 
Người được thụ thai trong lòng mẹ. 
                                                                                         Ðó là lời Chúa.                                                                  
LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Giáo hội mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ 
đã sinh hạ Chúa Kitô Hoàng Tử Hòa Bình. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta hãy 
cảm tạ Thiên Chúa và tha thiết nguyện xin: 
    + CĐ:   Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho Năm Mới bình an. 
1. Qua lời Thiên Sứ truyền tin, Mẹ đã xin vâng để trở nên Mẹ của Con Thiên Chúa. Xin 
cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ, thưa vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh, và 
xin  cho chúng con được nâng đỡ bởi ân huệ của Ngài, để có thể vượt qua những khó 
khăn thử thách. 
2. Nguyện xin Chúa ghé mắt lại cùng con và ban bình an cho con. Xin chúc phúc tràn 
đầy trên tâm hồn mỗi người chúng con đang đón nhận năm dương lịch mới này. Để 
chúng  con biết cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân của sự sống, và có thể bước đi trong 
Năm Mới với niềm xác tín vào sự dìu dắt của Ngài. 
3. Đức Maria là Mẹ của lòng thương xót. Xin nâng đỡ niềm hy vọng cho mọi người 
đang đau khổ vì chiến tranh loạn lạc, xin cho họ mau chóng được giải thoát khỏi sự 
đau khổ triền miên này. Xin cho nhân loại chúng con biết hướng lòng nguyện cầu cho 
hòa bình và biết hành động để nền hòa bình chân chính có thể được đơm hoa kết quả. 
4.   (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.) 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài đã chọn Đức Maria làm Mẹ Thiên 
Chúa và đã ban cho thế gian chính Con Một Ngài, chúng con cảm tạ lòng yêu thương 
vô bờ của Chúa. Xin cho chúng con biết noi theo gương của Mẹ, để chúng con vâng 
theo Thánh ý Chúa và biết sống tương trợ lẫn nhau.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Kito Chúa chúng con. Amen. 
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"Đức M
aria và Hài Nhi" 

Tác giả:  Domenico Corvi (cuối thế kỷ 18) 

M
a-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong long. 

 (Lc 2.19) 


