
LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ 

3-25-2022 

8:00 AM và 5:30 PM 

BÀI ĐỌC I:  Is 7: 10-14 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: 

"Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng 

đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi 

sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa". Và Isaia 

nói: "Vậy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền lòng 

người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên 

Chúa nữa? Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một 

dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con 

trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-

Chúa-ở-cùng-chúng-ta".   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP CA:  Tv 39: 7-8a. 8b-9. 10. 11 

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa 

(c. 8a và 9a). 

Xướng: 1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, 

nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn 

thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin 

đến".    -  Đáp. 

2) Như trong cuốn sách đã chép về con, lạy Chúa, con 

sung sướng thực thi ý Chúa, và luật pháp của Chúa ghi 

tận đáy lòng con. -  Đáp. 

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại 

hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết 

rồi.    -  Đáp. 

4) Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong 

lòng con; con đã kể ra lòng trung thành với ơn phù trợ 

Chúa; con đã không giấu giếm gì với đại hội về ân sủng 

và lòng trung thành của Chúa.    -  Đáp. 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:   Dt 10: 4-10 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá 

được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu 

phán: "Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, 

nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không 

nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: 

Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như 

đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu 

như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn 

thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không 

nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Đoạn 

Người nói tiếp: "Lạy Chúa, này con đến để thi hành 

thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết 

lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được 

thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô 

một lần là đủ.   

Đó là lời Chúa. 

 

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM  

Ga 1: 14ab 

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ 

giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang 

của Người. 



luôn 

thực thi tinh thần tận hiến trong cuộc sống, và trở nên những tông đồ nhiệt thành 

của Chúa và Đức Mẹ.


