
LỄ MẸ THIÊN CHÚA 

--- Ds 6,22-27; Tv 66; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 --- 

 
16 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. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều 

ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều 

ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 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. 

21 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. 

(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ) 

1. ĐỌC  

 Khi ấy [ngày Hài Nhi chào đời]: 

❖ Những người chăn chiên:   

• hối hả ra đi đến Bê-lem 

• gặp  

✓ bà Ma-ri-a 

✓ ông Giu-se 

✓ Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ 

• kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi.  

❖ Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết.  

❖ Bà Ma-ri-a 

• hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy 

• suy đi nghĩ lại trong lòng.  

❖ 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:  

❖ được đặt tên là Giê-su 

❖ là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ. 

 



2. HIỂU  

❖ Con Thiên Chúa giáng trần như một Hài Nhi nằm trong máng cỏ mang lại nhiều ngỡ ngàng:  

• Cho những người người chăn chiên vì thấy ứng nghiệm lời loan báo của sứ thần về Hài Nhi 

• Cho những người nghe điều các người chăn chiên vì sự khác biệt giữa thực tại đơn sơ và những điều 

trọng đại được kể lại về Hài Nhi 

• Cho Đức Maria vì gợi lại nhiều điều đã được nghe, được thấy, được ứng nghiệm nơi Hài Nhi 

❖ Con Thiên Chúa giáng trần sống trong luật tự nhiên và theo Lề Luật:  

• Lớn lên từng ngày 

• Chịu cắt bì đúng ngày 

• Được đặt tên khi đến ngày 

 

3. CẦU NGUYỆN  

❖ Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ Đức Thánh Cha cùng các vị chủ chăn trong Giáo hội để các 

ngài tiếp tục chuyển tải ơn thánh Chúa cho mọi người.  

❖ Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn, và dủ lòng thương những người nữ đang hết lòng cưu mang, vun trồng 

và thăng hoa sự sống để họ mãi là dấu chỉ sự hiện diện của Đức Maria cho hôm nay.  

❖ Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho những ai đang đau khổ vì chiến tranh, thiên tai, dịch 

bệnh để họ cảm nếm được sự gần gũi của Đấng Em-ma-nu-en trong từng cảnh huống của cuộc sống.  

❖ Nguyện Đức Chúa thương đón nhận và hướng dẫn bước đường của chúng con trong năm mới để chúng 

con luôn tiến bước như con cái ánh sáng và như anh chị em với nhau.         

 

4. SỐNG  

Như Đức Maria, sống tâm tình tạ ơn và phó dâng, cách riêng qua lời vinh tụng ca trong Thánh Lễ: 

“Chính nhờ Người, với Người và trong Người, 

mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa 

là Cha toàn năng, 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.” 

 

 

 

“Mẹ chúc các con một năm mới tốt lành, tràn đầy ân sủng và phúc lành từ trời cao.  

Hãy bắt đầu thật tốt; hãy nghĩ xem,  

Thiên Chúa không ngừng đong đầy nơi chúng ta ơn thánh của Người vì Người yêu thương chúng ta.  

Hãy tạ ơn vì những gì Người đã ban  

và khấn xin Người luôn nâng đỡ chúng ta bằng ơn thánh của Người.” 

(T. Maria Domenica Mazzarello) 


