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Mùa Vọng 2020
Giáo Phận Davenport

Thắp Nến và Làm Phép Vòng Lá Mùa Vọng
Vào Chúa Nhật Thứ Nhất, không thắp nến của Vòng Lá Mùa Vọng trước lúc bắt đầu.
Vào các Chúa Nhật khác, các cây nến được thắp trước buổi cầu nguyện

Mọi người làm Dấu Thánh Giá:
Hướng Dẫn Viên: + Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.
Tất cả:
Amen.
Người Đọc: Bài trích Phúc Âm theo Thánh N.
Chúa Nhật thứ Nhất: đọc bài Phúc Âm Mac-cô 13:33-27
Chúa Nhật thứ Hai: đọc bài Phúc Âm Mac-cô 1:1-8
Chúa Nhật thứ Ba: đọc bài Phúc Âm Gioan 1:6-8, 19-28
Chúa Nhật thứ Tư: đọc bài Phúc Âm Lu-ca 1:26-38
Phúc Âm của Chúa.
Tất cả:

Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

Hdv:

Chúa Kitô đã đến để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta; Ngài hứa sẽ trở lại.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp luôn sẵn sàng chờ đón Chúa Cứu Thế.
Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến.

Tất cả:

Người đọc: Xin Chúa giúp chúng ta khi tuân giữ Mùa Vọng, được lớn lên trong
tình yêu Chúa và tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa:
Xin ánh sáng bình mình của Chúa Kitô xua đuổi khỏi chúng ta bóng
tối tội lỗi và chia rẽ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
Xin cho vòng lá Mùa Vọng này nhắc chúng ta nhớ việc Chúa đến, và
chuẩn bị chúng ta cử hành lễ Chúa Giáng Sinh trong niềm vui và bình
an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
1

Gia đình có thể thêm vào những lời nguyện khác.
Vào Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng, Người Hướng dẫn tiếp tục Làm Phép Vòng
Lá Mùa Vọng.
Hdv:

Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa vì Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa,
Đấng là Em-ma-nu-en, là niềm hy vọng của nhân loại, Ngài là sự
khôn ngoan dạy dỗ và hướng dẫn chúng con, Ngài là Đấng Cứu Thế
của muôn dân.
Lạy Chúa, xin phúc lành của Chúa xuống trên chúng con khi chúng
con thắp những cây nến của Vòng lá Mùa Vọng này. Xin cho vòng lá
này và ánh sáng được thắp lên, nên dấu hiệu của ơn cứu rỗi Chúa Kitô
hứa ban cho chúng con. Xin Chúa đến mau và đừng trì hoãn. Chúng
con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Tất cả:

Amen.

Vào các Chúa Nhật khác, Người Hướng dẫn tiếp tục với Kinh Lạy Cha:
Hdv:

Với lòng mong đợi và trông chờ Chúa Cứu Thế trở lại, chúng ta cùng
cầu nguyện:

Tất cả:

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Hdv:

Chúng ta cùng cầu nguyện.

Chúa Nhật Thứ Nhất
Lạy Cha Đấng ngự trên trời, lòng chúng con ước mong hơi ấm của tình yêu Chúa;
và trí chúng con tìm kiếm ánh sáng của Lời Chúa. Xin giúp chúng con thêm lòng
ước muốn Chúa Kitô Cứu Thế và sức mạnh để chúng con được lớn lên trong tình
yêu Chúa; hầu khi trở lại, Chúa sẽ thấy chúng con đang vui mừng vì Ngài hiện
diện và hân hoan đón mừng ánh sáng sự thật của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ
Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con.
Tất cả:

Amen.
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Chúa Nhật Thứ Hai
Lạy Cha Đấng ngự trên trời, ngày hiển vinh của Con Cha gần kề, làm thế giới đang
mong chờ được rạng chiếu ánh sáng và tối đêm đen bị xóa tan. Xin giúp chúng
con không bị sự tham lam làm cản trở niềm vui tâm hồn, dành cho những kẻ tìm
kiếm Con Cha. Xin đừng để bóng đêm làm chúng con bị mù lòa và không nhìn
thấy ánh sáng khôn ngoan Chúa ban cho những ai tìm kiếm Chúa. Chúng con cầu
xin nhờ Danh Chúa Kitô, Chúa chúng con. [Amen.]
Chúa Nhật Thứ Ba
Lạy Cha của Chúa Giêsu Kitô, Đấng luôn trung thành với lời đã hứa và luôn gần
gũi với Hội Thánh của Cha: trái đất hân hoan trong niềm hy vọng Đấng Cứu Thế
đang đến và trong sự chờ mong ngày Ngài trở lại lúc tận cùng thế giới. Xin giúp
chúng con biết chuẩn bị tâm hồn và xin giải thoát chúng con khỏi mọi u sầu khiến
chúng con không nhận được trọn vẹn niềm vui và hy vọng mà sự hiện diện Chúa
mang đến, vì Ngài là Chúa từ muôn thuở đến mãi muôn đời. [Amen]
Chúa Nhật Thứ Tư
Lạy Cha, là Thiên Chúa toàn năng, Ngôi Lời của Chúa đã mặc lấy xác phàm trong
trần gian khi Đức Trinh Nữ Maria dâng hiến trọn vẹn cuộc đời để phục vụ chương
trình của Chúa. Xin nâng lòng chúng con tới niềm hy vọng chờ mong được nghe
lời tiên báo vinh quang của Chúa và xin mở trí để chúng con biết đón nhận Chúa
Thánh Thần, Đấng chuẩn bị chúng con đón chờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ
Danh Chúa Kitô, Chúa chúng con. [Amen.]
Đang khi mọi người làm Dấu Thánh Giá:
Hdv:

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và
dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Tất cả:

Amen.
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The Sunday Gospels may be found on the USCCB website:
https://bible.usccb.org/readings/calendar
Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 1985, 2010, International
Commission on English in the Liturgy Corporation (ICEL), and the Book of Blessings © 1989,
ICEL. All rights reserved.
Clip Art by Steve Erspamer © 1992-4 by the Archdiocese of Chicago.
All rights reserved. Used with permission.
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