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LỜI DẪN
TRƯỚC THÁNH LỄ

Bài 1

Sau Công đồng Vaticanô II năm 1965… Việt Nam 
rời Bình ca… Rời Bình ca đồng nghĩa với việc rời xa hẳn 
Thánh ca Phụng vụ và những thánh lễ hát trọng thể... để 
chỉ còn những thánh lễ “có hát” với thánh ca Bình dân Tôn 
giáo hình thể ca khúc.

Thắm thoát đã 50 năm qua.
Nay xin chúng ta thử… cùng hát một thánh lễ hát 

trọng thể với đầy đủ các loại Thánh ca Phụng vụ nhưng 
bằng tiếng Việt... gồm có:

	4 bài thánh ca nghi thức là Nhập lễ, Đáp ca, Dâng 
lễ, Hiệp lễ viết theo hình thể Đối ca và Đáp ca.

	Bộ lễ.
	Thánh ca Cung đọc suốt thánh lễ. 
Tất cả được
	Hát đúng bản văn và hình thể Giáo hội ấn định. 
	Ca nát và nghi thức làm thành một thực thể phụng 

vụ duy nhất.
	Cả cộng đoàn cùng hát bằng cách hát đối đáp.
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THÁNH LỄ 
Bài đọc 1

St 3,9-15.20
(Cung sách: lá Sol mì)

 
Bài trích sách Sáng thế.
Sau khi A-đam ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa 

gọi con người và hỏi:
- Ngươi ở đâu?
Con người thưa:
- Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì 

con trần truồng, nên con lẩn trốn.
Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi:
- Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải 

ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?
Con người thưa:
- Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây 

ấy, nên con ăn. 
Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà:
- Ngươi đã làm gì thế? 
Người đàn bà thưa:
- Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn. 
Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:
- Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất 

trong mọi loài thú vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng 
bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối 
thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng 
giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ 
cắn vào gót nó. 

Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của 
chúng sinh.                                                      Đó là Lời Chúa



Bài đọc 2
Ep 1,3-6.11-12

(Cung Sách: lá Sol mì)

Bài trích thư thứ I của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 
hữu Êphêsô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-
tô, Chúa chúng ta. 

Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng 
phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo 
thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh 
tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã 
tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta 
hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng 
cho ta trong Thánh Tử yêu dấu.

Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định 
và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm 
cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là 
những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi 
ngợi khen vinh quang Người.

Đó là Lời Chúa
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TIN MỪNG 
Lc 1,26-38

Cung mì sol la

Tin Mừng Chúa Kitô theo thánh Luca
Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai 

sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 
gặp một trinh nữ đã đính hôn với t người tên là Giuse, thuộc 
nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:
- Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng 

bà. 
Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có 

nghĩa gì.
Sứ thần liền nói:
- Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 

Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là 
Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. 
Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, 
tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều 
đại của Người sẽ vô cùng vô tận

Bà Maria thưa với sứ thần: 
- Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ 

chồng!



Sứ thần đáp:
- Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng 

Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, 
và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng 
với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: 
bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu 
tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

Bấy giờ bà Maria nói:
- Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 

như lời sứ thần nói. 
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là Lời Chúa
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Lời nguyện Giáo dân
(Cung nguyện: Lá sol mì)

Chủ tế
Anh chị em thân mến,

Chúa Cha đã ban cho Đức Maria đặc ân Vô Nhiễm 
nguyên tội. Chúng ta hãy ca ngợi Người và dâng lời cầu 

nguyện:

1.
Lạy Chúa, xin cho thế giới nhân ngày lễ Đức Mẹ Vô 

Nhiễm, được nhẹ bớt ách thống trị nặng nề của tội lỗi.

2.
Lạy Chúa, nhân ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, xin cho 

Giáo hội Toàn cầu luôn nhìn ngắm Đức Mẹ Vô Nhiễm để 
được khích lệ tránh xa tội lỗi.

3.
Lạy Chúa, nhân dịp mừng kính trọng thể Đức Mẹ 

Vô Nhiễm, xin cho Giáo hội Việt Nam luôn biết học theo 
gương sống giữa đời nhưng vẫn tinh trong của Mẹ. 

4.
Lạy Chúa, xin cho cộng đoàn hiện diện hôm nay tại 

đây mừng kính trọng thể Đức Mẹ Vô Nhiễm, được Mẹ ưu 
ái đoái thương và luôn cầu bầu cho chúng con biết sợ và 
tránh xa các dịp tội. 
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Chủ tế
Lạy Cha, Cha hằng yêu thương và biết rõ nhu cầu của 

chúng con, vì lời Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội chuyển 
cầu, xin nhậm lời chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con.
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