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&&TEMPUS " PER ANNUM "  MÙA THƯỜNG NIÊN 

 

450 & 4 X1. Tempus " per annum " complectitur 34 vel 33 
hebdomadas. Initium sumit feria II, quae sequitur dominicam 
post diem 6 ianuarii occurrentem, et pergit usque ad initium 
Quadragesimae; iterum incipit feria II post dominicam 
Pentecostes, et explicit sabbato ante dominicam I Adventus.

1. Mùa thường niên gồm 34 hay 33 tuần lễ. Bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa nhật sau ngày 6 
tháng Giêng, và kéo dài tới đầu Mùa Chay; rồi lại bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa nhật lễ 
Hiện xuống, và chấm dứt vào Thứ Bảy trước Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng. 
 

Pagina 450.

 2. Sau đây là cách tính các Chúa nhật và các tuần lễ Mùa quanh năm: 
a) Chúa nhật lễ Chúa chịu phép Rửa thay thế cho Chúa nhật I Mùa quanh năm; Tuy 
nhiên tuần lễ theo sau lễ Chúa chịu phép Rửa lại coi là Tuần lễ I Mùa Quanh năm. 
Những Chúa nnật và những tuần lễ khác được đếm theo thứ tự lũy tiến cho tới Đầu Mùa 
Chay. 
 
b) Sau lễ Hiện xuống, nếu các tuần “Mùa Quanh năm là 34 tuần, thì lấy số tiếp liền sau 
tuần lễ cuối cùng liền trước Mùa Chay, tuy nhiên cần lưu ý là Thánh lễ Chúa nhật Hiện 
xuống và lễ Chúa Ba Ngôi choán chỗ lễ Chúa nhật. Nếu số tuần lễ Mùa Thường niên là 
33, thì bỏ qua tuần lễ thứ nhất đáng lý phải có trước lễ Hiện xuống. 
 
 

2. Ratio computandi dominicas et hebdomadas " per annum " 
est sequens: 
a) Dominica in qua fit festum Baptismatis Domini locum 
tenet primae dominicae " per annum "; hebdomada tamen 
quae sequitur computatur prima " per annum ". Reliquae 
dominicae et hebdomadae ordine progressivo numerantur 
usque ad initium Quadragesimae. 
b) Post Pentecosten, si hebdomadae " per annum " sunt 34, 
resumitur series ab ea hebdomada, quae immediate sequitur 
ultimam ante Quadragesimam celebratam, attendendo tamen 
quod Missae dominicae Pentecostes et sollemnitatis Ss.mae 
Trinitatis locum tenent Missarum dominicalium. Si vero 
hebdomadae " per annum" sunt 33, omittitur prima 
hebdomada, quae sumenda esset post Pentecosten.

 3. Trong Sách lễ có in đủ 34 lễ Chúa nhật và các lễ trong tuần của Mùa này. Phải sử 
dụng những bài lễ này như sau: 
a) Thông thường, các Chúa nhật phải lấy bài lễ theo số tương thích với số của ngày 
Chúa nhật “Mùa Thường niên”, ngoại trừ khi gặp lễ Trọng hay Lễ Kính về Chúa, là 
những bài lễ được thay thế cho bài lễ của Chúa nhật. 
b) Các ngày trong tuần, vì lợi ích mục vụ của tín hữu, được phép làm bất cứ bài lễ nào 
thuộc 34 bài lễ Chúa nhật thường niên. 

3. In Missali proinde exhibentur 34 Missae pro dominicis et 
feriis huius temporis, quae adhibentur hac ratione: 
a) In dominicis sumitur de more Missa, quae respondet 
numero dominicae " per annum ", nisi occurrat sollemnitas 
vel festum Domini, quae locum teneant dominicae. 
b) In feriis vero quaelibet e 34 Missis dici potest, attenta 
utilitate pastorali fidelium.

4. In dominicis dicitur Glória in excélsis et Credo; in feriis 
vero omittitur et hymnus angelicus et symbolum.

 4.Các ngày Chúa nhật phải đọc kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính; Trong các ngày 
thường, không đọc 2 kinh này. 

 5. Trừ khi đọc Kinh nguyện Thánh thể có kinh Tiền tụng riêng, trong các ngày Chúa 
nhật, đọc kinh Tiền tụng Mùa Thường niên (tr. ), còn những ngày trong tuần, thì đọc 
Kinh Tiền tụng “Chung” (tr. ) 

5. Nisi adhibeatur Prex eucharistica, quae praefationem 
propriam habet, in dominicis, dicitur de dominicis " per 
annum", pp. 537 -544 ; in feriis autem dicitur praefatio 
communis, pp. 557 -562 .
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 6. Có hai ca Hiệp lễ. Ca Hiệp lễ I lấy từ thánh vịnh, Ca hiệp lễ II, phần lớn trích từ Tin 

Mừng. Có thể chọn một trong hai, tùy nghi, nhưng nên dành ưu tiên cho bài ca  có lẽ 
thích hợp hơn với bài Tin Mừng của Thánh lễ. 

6. Ad communionem duplex ponitur antiphona, prior e 
psalmis, altera plerumque ex Evangelio. Una vel alteras eligi 
potest, iuxta opportunitatem, illa tamen praeferendo, 
quaecum Evangelio Missae forte concordet.

.&&MISSAE DOMINICALES ET COTIDIANAE  
HEBDOMADA I " PER ANNUM " CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN 451 & 4 X

Pagina 451Dominica prima " per annum " fit festum Baptismatis 
Domini, pp. 190 - 193

(Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa thay cho Chúa nhật I thường niên)

Ant. ad introitum   Ca nhập lễ  
In excélso throno vidi sedére virum,  
quem adórat multitúdo Angelórum, psalléntes in unum:  
Ecce cuius impérii nomen est in aetérnum.

Tôi đã nhìn thấy Đấng ngự trên ngai cao cả,  
vô số Thiên Thần thờ lạy Ngài, 
và đồng thanh hát mừng: 
Đây vương hiệu Ngài muôn đời tồn tại.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Vota, quaesumus, Dómine, supplicántis pópuli caelésti 
pietáte proséquere, ut et quae agénda sunt vídeant, et ad 
implénda quae víderint convaléscant. Per Dóminum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
từ thiên cung rủ lòng từ ái nhìn đến  
những ước nguyện của đoàn dân đang khẩn  cầu, 
ngõ hầu giúp họ nhận ra việc phải làm 
và được mạnh sức chu tất những điều họ nhìn thấy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Grata tibi sit, quaesumus, Dómine, tuae plebis oblátio, per 
quam et sanctificatiónem réferat, et quae pie precátur 
obtíneat. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa làm cho của lễ  
dân Chúa tiến dâng được đẹp lòng Chúa;  
chớ chi, nhờ của lễ này, dân Chúa được nên thánh 
và nhận được những điều họ sốt sắng cầu xin. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 35,10   Ca hiệp lễ  Tv 35,10 
Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống 
và trong ánh quang Ngài,  
chúng con sẽ được thấy ánh sáng. 

Dómine, apud te est fons vitae, et in lúmine tuo vidébimus 
lumen.

Vel: Jn 10,10   Hoặc:  Ga 10,10 
Ego veni, ut vitam hábeant, et abundántius hábeant, dicit 
Dóminus.

Chúa nói: Tôi đến để cho chúng được sống, 
và được sống dồi dào.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Súpplices te rogámus, omnípotens Deus, ut, quos tuis réficis 
sacraméntis, tibi étiam plácitis móribus dignánter deservíre 
concédas. Per Christum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho những người,  
đã được Chúa bổ dưỡng bằng các bí tích, 
cũng được Chúa đoái thương ban ơn   
cho biết phụng thờ Chúa bằng cuộc sống đẹp lòng Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. . 

DOMINICA II " PER ANNUM " CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN .
452 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 65,4  Ca nhập lễ  Tv 65,4 

LPagina 452Omnis terra adóret te, Deus, et psallat tibi; psalmum dicat 
nómini tuo, Altíssime.

ạy Thiên Chúa,  
toàn thể địa cầu thờ lạy và đàn ca mừng Chúa; 
đàn ca mừng thánh danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Omnípotens sempitérne Deus, qui caeléstia simul et terréna 
moderáris, supplicatiónes pópuli tui cleménter exáudi, et 
pacem tuam nostris concéde tempóribus. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa điều khiển một trật mọi loài trên trời dưới đất, 
xin Chúa nhân từ nhậm lời dân Chúa khẩn cầu 
và cho thời đại chúng con đang sống được bình an. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Concéde nobis, quaesumus, Dómine, haec digne frequentáre 
mystéria, quia, quóties huius hóstiae commemorátio 
celebrátur, opus nostrae redemptiónis exercétur. Per 
Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
năng tham dự các mầu nhiệm này cách xứng đáng, 
vì mỗi lần cử hành việc tưởng niệm lễ tế này, 
thì công việc cứu chuộc chúng con được thực hiện. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 22,5   Ca hiệp lễ  x. Tv 22,5 
Trước mặt con, Chúa dọn sẵn bàn tiệc, 
ly rượu con đầy tràn chan chứa! 

Parásti in conspéctu meo mensam, et calix meus inébrians 
quam praeclárus est!
Vel: 1Jn 4,16   Hoặc:  1 Ga 4,16 
Nos cognóvimus et credídimus caritáti, quam Deus habet in 
nobis.

Chúng ta đã biết  
và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Lạy Chúa, xin tuôn đổ  Spíritum nobis, Dómine, tuae caritátis infúnde, ut, quos uno 
caelésti pane satiásti, una fácias pietáte concórdes. Per 
Christum.

Thần khí tình ái của Chúa trên chúng con, 
để những người Chúa đã cho đầy no 
nhờ cùng một tấm bánh bởi trời, 
cũng được Chúa cho biết hòa thuận với nhau  
bởi có cùng một lòng đạo đức. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA III " PER ANNUM " CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 
453 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 95,1 Ps 6  
Pagina 453.Cantáte Dómino cánticum novum, cantáte Dómino, omnis 

terra. Conféssio et pulchritúdo in conspéctu eius, sánctitas et 
magnificéntia in sanctificatióne eius.

Ca nhập lễ  x. Tv 95,1.6 
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, 
hát lên mừng Chúa, hỡi khắp địa cầu. 
Trước nhan Ngài lộng lẫy oai phong, 
nơi thánh điện uy quyền rạng rỡ. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Omnípotens sempitérne Deus, dírige actus nostros in 
beneplácito tuo, ut in nómine dilécti Fílii tui mereámur bonis 
opéribus abundáre. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
xin hướng dẫn việc chúng con làm cho đẹp lòng Chúa, 
để nhân danh Con yêu dấu của Chúa, 
chúng con làm được nhiều việc lành. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Múnera nostra, Dómine, súscipe placátus, quae sanctificándo 
nobis, quaesumus, salutária fore concéde. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con dâng tiến; 
và khi thánh hóa những lễ vật này 
xin làm cho chúng sinh ơn cứu độ cho chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 33,6   Ca hiệp lễ  x. Tv 33,6 
Hãy đến gần Chúa để được vui mừng rạng rỡ 
và không phải bẽ mặt hổ ngươi. 

Accédite ad Dóminum et illuminámini, et fácies vestrae non 
confundéntur.
Vel: Jn 8,12   Hoặc:  Ga 8,12 
Ego sum lux mundi, dicit Dóminus; qui séquitur me, non 
ámbulat in ténebris, sed habébit lumen vitae.

Chúa nói: Tôi là sự sáng thế gian, 
ai theo Tôi sẽ không đi trong tối tăm 
nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
chúng con nài xin Chúa ban 

Praesta nobis, quaesumus, omnípotens Deus, ut, 
vivificatiónis tuae grátiam consequéntes, in tuo semper 
múnere gloriémur. Per Christum.

ơn, 
để khi được Chúa ban sự sống của Chúa, 
chúng con luôn hãnh diện về ân lộc Chúa ban. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. . 

DOMINICA IV "PER ANNUM"  CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 
454 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 105,47  Ca nhập lễ  Tv 105,47 
Pagina 454.Salvos nos fac, Dómine Deus noster, et cóngrega nos de 

natiónibus, ut confiteámur nómini sancto tuo, et gloriémur in 
laude tua.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
xin cứu độ chúng con, 
xin qui tụ chúng con từ muôn dân nước, 
để chúng con xưng tụng danh thánh Chúa, 
và được vinh dự ngợi khen Ngài.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Concéde nobis, Dómine Deus noster, ut te tota mente 
venerémur, et omnes hómines rationábili diligámus afféctu. 
Per Dóminum.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
xin cho chúng con biết tôn thờ Chúa trọn cả trí lòng; 
và đem hết tâm tình thương yêu mọi người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Altáribus tuis, Dómine, múnera nostrae servitútis inférimus, 
quae, placátus assúmens, sacraméntum nostrae redemptiónis 
effícias. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con dâng lên bàn thờ Chúa 
những lễ vật tỏ lòng thần phục của chúng con; 
một khi được Chúa vui lòng chấp nhận 
xin làm cho chúng trở nên bí tích cứu chuộc chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 30,17-18   Ca hiệp lễ  x. Tv 30,17-18a 
Xin chiếu tỏa ánh Tôn Nhan trên tôi tớ Chúa 
và rủ tình thương cứu độ con. 
Lạy Chúa, xin đừng để con tủi hổ 
vì con đã kêu cầu Chúa. 

Illúmina fáciem tuam super servum tuum, et salvum me fac 
in tua misericórdia. Dómine, non confúndar, quóniam 
invocávi te.

Vel: Mt 5,3-4   Hoặc:  Mt 5, 3.5 
Beáti páuperes spíritu, quóniam ipsórum est regnum 
caelórum. Beáti mites, quóniam ipsi possidébunt terram

Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó 
vì Nước Trời là của họ. 
Phúc thay ai hiền lành,  
vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Lạy Chúa, được nuôi dưỡng bằng ân lộc có sức cứu chuộc, 
chúng con nài xin Chúa cho 

Redemptiónis nostrae múnere vegetáti, quaesumus, Dómine, 
ut hoc perpétuae salútis auxílio fides semper vera profíciat. 
Per Christum.

đức tin chân thật  
luôn được tiến triển nhờ sự trợ giúp  
mãi mãi sinh ơn cứu độ này. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA V " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 
455 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 94,6-7  Ca nhập lễ  x. Tv 94, 6-7 
Pagina 455.Veníte, adorémus Deum, et procidámus ante Dóminum, qui 

fecit nos; quia ipse est Dóminus Deus noster.
Hãy tới đây, ta thờ lạy Thiên Chúa, 
và quỳ gối trước nhan Ngài, Đấng tạo thành ta; 
bởi chính Ngài là Chúa, 
là Thiên Chúa chúng ta.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Famíliam tuam, quaesumus, Dómine, contínua pietáte 
custódi, ut, quae in sola spe grátiae caeléstis innítitur, tua 
semper protectióne muniátur. Per Dóminum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
liên lỉ đem lòng từ ái mà gìn giữ gia đình Chúa, 
để khi đặt trọn niềm hy vọng vào ơn bởi trời, 
gia đình Chúa luôn được Chúa che chở phù trì.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Dómine Deus noster, qui has pótius creatúras ad fragilitátis 
nostrae subsídium condidísti, tríbue, quaesumus, ut étiam 
aeternitátis nobis fiant sacraméntum. Per Christum.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
Chúa đã tác thành những thụ tạo này  
trước hết là để nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, 
chúng con nài xin Chúa làm cho những thụ tạo ấy 
cũng trở nên bí tích ban sự sống đời đời cho chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 106,8-9   Ca hiệp lễ  x. Tv 106,8-9 
Hãy ca tụng Chúa, vì Chúa nhân từ 
Ngài đã làm cho con cái loài người những điều kỳ diệu. 
Ngài cho kẻ đói khát được no nê, 
người cơ cùng được tràn đầy ơn phúc. 

Confiteántur Dómino misericórdiae eius, et mirabília eius 
fíliis hóminum, quia satiávit ánimam inánem, et ánimam 
esuriéntem satiávit bonis.

Vel: Mt 5,5-6   Hoặc:  Mt 5, 4.6 
Beáti qui lugent, quóniam ipsi consolabúntur. Beáti qui 
esúriunt et sítiunt iustítiam, quóniam ipsi saturabúntur.

Phúc cho những ai than khóc, 
vì họ sẽ được an ủi. 
Phúc cho những ai đói khát sự công chính, 
vì họ sẽ được no đủ.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Deus, qui nos de uno pane et de uno cálice partícipes esse 
voluísti, da nobis, quaesumus, ita vívere, ut, unum in Christo 
effécti, fructum afferámus pro mundi salúte gaudéntes. Per 
Christum.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con được chia sẻ 
cùng một bánh và một chén, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con sống thế nào 
để khi đã nên một trong Đức Kitô, 
chúng con vui mừng mang lại kết quả cho việc cứu độ trần gian. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA VI " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 
Pagina 456. Ant. ad introitum Cf. Ps 30,3-4  
 

Ca nhập lễ  x. Tv 30,3-4 
Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut 
salvum me fácias. Quóniam firmaméntum meum et refúgium 
meum es tu, et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries 
me.

Xin Thiên Chúa nên Đấng bảo vệ con, 
và nơi con trú ẩn, để cứu độ con. 
Bởi Chúa là chốn nương tựa, 
là nơi trú ẩn của con, 
vì danh Ngài, xin dìu dắt và dưỡng nuôi con.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui te in rectis et sincéris manére pectóribus ásseris, da 
nobis tua grátia tales exsístere, in quibus habitáre dignéris. 
Per Dóminum.

Lạy Chúa, Chúa hứa ở lại  
trong những cõi lòng ngay chính thật thà, 
xin Chúa ban ơn giúp chúng con  
sống sao cho đáng được Chúa ở lại trong lòng.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Haec nos oblátio, quaesumus, Dómine, mundet et rénovet, 
atque tuam exsequéntibus voluntátem fiat causa 
remuneratiónis aetérnae. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho lễ vật này 
thanh tẩy và đổi mới chúng con, 
và xin cho của lễ ấy trở nên nguyên nhân  
đem lại phần thưởng đời đời 
cho những ai thi hành ý Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 77,29-30   Ca hiệp lễ  x. Tv 77, 29-30a 
Họ đã ăn thật no nê, 
và Chúa cho họ thỏa lòng mong ước; 
nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Manducavérunt, et saturáti sunt nimis, et desidérium eórum 
áttulit eis Dóminus; non sunt fraudáti a desidério suo.

 Hoặc:  Ga 3,16 Vel: Jn 3,16  
Sic Deus diléxit mundum, ut Fílium suum Unigénitum daret, 
ut omnis qui credit in eum non péreat, sed hábeat vitam 
aetérnam.

Thiên Chúa yêu thế gian 
đến nỗi ban Con Một của Ngài, 
để tất cả những ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, 
nhưng được sống đời đời.
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Post communionem   
X. lễ T. 
Philiphê 
Nêri. 26.05

Caeléstibus, Dómine, pasti delíciis, quaesumus, ut semper 
éadem, per quae veráciter vívimus, appetámus. Per Christum.

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được hưởng những mỹ vị thiên quốc, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con, 
luôn khao khát những điều giúp chúng con thực sự được sống. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

DOMINICA VII " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 
Pagina 457.Ant. ad introitum Ps 12,6  Ca nhập lễ  Tv 12,6 

Dómine, in tua misericórdia sperávi. Exsultávit cor meum in 
salutári tuo, cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi.

Lạy Chúa, con trông cậy vào lượng từ bi Chúa. 
Lòng con hoan hỷ vì được Ngài cứu độ; 
con sẽ hát mừng Chúa, vì phúc lộc Chúa ban.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut, semper 
rationabília meditántes, quae tibi sunt plácita, et dictis 
exsequámur et factis. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
nhờ luôn suy niệm những điều chân chính, 
sẽ biết làm đẹp lòng Chúa trong lời nói việc làm. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Mystéria tua, Dómine, débitis servítiis exsequéntes, súpplices 
te rogámus, ut, quod ad honórem tuae maiestátis offérimus, 
nobis profíciat ad salútem. Per Christum.

Lạy Chúa, khi cử hành mầu nhiệm Chúa 
theo đúng nghĩa vụ phụng thờ; chúng con nài xin Chúa  
cho của lễ chúng con dâng để tôn vinh uy danh Chúa,  
đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 9,2-3   Ca hiệp lễ  Tv 9,2.3 
Narrábo ómnia mirabília tua. Laetábor et exsultábo in te, 
psallam nómini tuo, Altíssime.

Con sẽ kể ra mọi việc lạ lùng của Chúa, 
con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, 
con sẽ đàn ca kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

 Hoặc:  Ga 11,27 Vel: Jn 11,27  
Dómine, ego crédidi quia tu es Christus Fílius Dei vivi, qui in 
hunc mundum venísti.

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, 
Con Thiên Chúa hằng sống 
đã đến trong thế gian.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut illíus capiámus 
efféctum, cuius per haec mystéria pignus accépimus. Per 
Christum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
được hưởng hiệu quả của ơn, mà nhờ những mầu nhiệm này,  
chúng con đã nhận được bảo chứng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA VIII " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

Pagina 458.Ant. ad introitum Cf. Ps 17,19-20  
Factus est Dóminus protéctor meus, et edúxit me in 
latitúdinem, salvum me fecit, quóniam vóluit me.

Ca nhập lễ  x. Tv 17,19-20 
Chúa là Đấng bảo vệ con,  
Ngài dẫn đưa con tới chỗ thênh thang rộng rãi, 
bởi thương con nên Ngài cứu thoát. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Da nobis, quaesumus, Dómine, ut et mundi cursus pacífico 
nobis tuo órdine dirigátur, et Ecclésia tua tranquílla devotióne 
laetétur. Per Dóminum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho nhịp sống của thế giới  
được hướng dẫn theo trật tự bình an của Chúa, 
và Hội Thánh được vui mừng vì được yên ổn thờ phượng Chúa.. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Deus, qui offerénda tuo nómini tríbuis, et obláta devotióni 
nostrae servitútis ascríbis, quaesumus cleméntiam tuam, ut, 
quod praestas unde sit méritum, profícere nobis largiáris ad 
praemium. Per Christum.

Lạy Chúa, Chúa ban của lễ để tôn vinh danh Chúa  
và Chúa nhận chúng như những lễ vật  
chúng con dâng để tôn thờ Chúa; 
chúng con nài xin Chúa rủ lòng nhân từ 
làm cho lễ vật Chúa ban để chúng con lập công, 
cũng sinh ích đem lại phần thưởng cho chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 12,6  Ca hiệp lễ  Tv 12,6 + Tv 9, 3 
 Cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi, et psallam nómini 
Dómini Altíssimi.

Con sẽ hát mừng Chúa, vì phúc lộc Chúa ban, 
và con sẽ đàn ca kính danh Ngài là Đấng Tối cao.

Vel: Mt 28,20   Hoặc:  Mt 28,20 
Ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus, usque ad 
consummatiónem saeculi, dicit Dóminus.

Chúa nói: Này đây Thầy sẽ ở cùng các con  
mọi ngày cho đến tận thế.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Satiáti múnere salutári, tuam, Dómine, misericórdiam 
deprecámur, ut, hoc eódem quo nos temporáliter végetas 
sacraménto, perpétuae vitae partícipes benígnus effícias. Per 
Christum.

Lạy Chúa, được hưởng no đầy ân lộc cứu độ,  
chúng con khẩn cầu Chúa xót thương 
cho chính bí tích Chúa dùng để nuôi chúng con ở đời này , 
cũng được Chúa dùng mà làm cho chúng con  
được thông phần vào sự sống muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA IX " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN 

Pagina 459.Ant. ad introitum Cf. Ps 24,16 Ps 18  Ca nhập lễ. x. Tv 24,16.18 
Réspice in me, et miserére mei, Dómine, quóniam únicus et 
pauper sum ego. Vide humilitátem meam et labórem meum, 
et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, 
vì con cô đơn và cùng khổ.  
Lạy Thiên Chúa của con, 
xin nhìn xem con lầm than và khốn khổ,  
và tha thứ mọi tội lỗi con.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, cuius providéntia in sui dispositióne non fállitur, te 
súpplices exorámus, ut nóxia cuncta submóveas, et ómnia 
nobis profutúra concédas. Per Dóminum.

Lạy Chúa, Chúa không sai lầm khi quan phòng và an bài mọi việc,  
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa đẩy xa mọi điều nguy hại  
và ban cho chúng con muôn điều lợi ích.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
In tua pietáte confidéntes, Dómine, cum munéribus ad altária 
veneránda concúrrimus, ut, tua purificánte nos grátia, iísdem 
quibus famulámur mystériis emundémur. Per Christum.

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng từ ái Chúa,  
chúng con đến dâng của lễ tại bàn thờ đáng kính này,  
để nhờ ơn Chúa thanh tẩy, chúng con được nên trong sạch  
bởi chính những mầu nhiệm chúng con cử hành.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 16,6   Ca hiệp lễ  x. Tv 16,6 
Con kêu van, lạy Thiên Chúa, 
bởi Ngài nhậm lời con: 
Xin ghé tai và nghe thấu tiếng con van nài. 

Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus: inclína aurem 
tuam, et exáudi verba mea.

Vel: Mc 11,23 Mc 24   Hoặc:  Mc 11, 23-24 
Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite quia 
accipiétis, et fiet vobis, dicit Dóminus.

Chúa nói: Quả thật, Thầy bảo các con:  
Những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ nhận được  
thì điều đó sẽ được ban cho các con.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Rege nos Spíritu tuo, quaesumus, Dómine, quos pascis Fílii 
tui Córpore et Sánguine, ut te, non solum verbo neque lingua, 
sed ópere et veritáte confiténtes, intráre mereámur in regnum 
caelórum. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Thánh Thần Chúa 
cai quản chúng con là những người  
Chúa đã nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Con Chúa,  
để khi tuyên xưng Chúa không những bằng lời nói và miệng lưỡi,  
mà còn bằng hành động và chân lý, 
chúng con đáng được vào Nước Trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA X " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN 

460 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 26,1-2  
Pagina 460.Dóminus illuminátio mea, et salus mea, quem timébo? 

Dóminus defénsor vitae meae, a quo trepidábo? Qui tríbulant 
me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt.

Ca nhập lễ  x. Tv 26,1-2 
Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi,  
tôi còn phải sợ ai?  
Chúa bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?  
Chính lũ địch thù mưu hại tôi lại bị suy yếu. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, a quo bona cuncta procédunt, tuis largíre supplícibus, 
ut cogitémus, te inspiránte, quae recta sunt, et, te gubernánte, 
éadem faciámus. Per Dóminum.

Lạy Chúa, mọi điều tốt lành đều do Chúa mà có,  
xin Chúa rộng ban cho chúng con là những người đang khẩn cầu Chúa, 
để nhờ Chúa soi sáng, chúng con biết suy tưởng những điều ngay chính,  
và được Chúa hướng dẫn, chúng con biết đem ra thực hành.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Réspice, Dómine, quaesumus, nostram propítius servitútem, 
ut quod offérimus sit tibi munus accéptum, et nostrae caritátis 
augméntum. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
thương nhìn đến thân phận tôi đòi của chúng con,  
để điều chúng con dâng, sẽ trở thành của lễ được Chúa chấp nhận  
và sẽ làm cho chúng con yêu mến Chúa hơn.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 17,3   Ca hiệp lễ  Tv 17,3 
Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et 
liberátor meus. Deus meus adiútor meus.

Chúa là chốn tôi nương tựa,  
là nơi tôi trú ẩn, là Đấng giải thoát tôi,  
Thiên Chúa của tôi là Đấng trợ lực tôi.

 Hoặc:  1 Ga 4,16 Vel: 1Jn 4,16  
Deus cáritas est, et qui manet in caritáte in Deo manet et 
Deus in eo.

Thiên Chúa là tình yêu, 
ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, 
và Thiên Chúa ở trong người ấy.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Tua nos, Dómine, medicinális operátio, et a nostris 
perversitátibus cleménter expédiat, et ad ea quae sunt recta 
perdúcat. Per Christum.

Lạy Chúa, xin hoạt động chữa lành của Chúa  
nhân từ giải thoát chúng con khỏi những sai trái,  
và dẫn đưa chúng con đến những điều ngay chính.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XI " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 

461 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 26,7 Ps 9  
Pagina 461.Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te. Adiútor 

meus esto, ne derelínquas me, neque despícias me, Deus 
salutáris meus.

Ca nhập lễ  x. Tv 26,7.9 
Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu lên Chúa.  
Chúa là Đấng phù trợ con,  
xin đừng bỏ rơi, đừng hất hủi con,  
lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ con. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, in te sperántium fortitúdo, invocatiónibus nostris 
adésto propítius, et, quia sine te nihil potest mortális 
infírmitas, grátiae tuae praesta semper auxílium, ut, in 
exsequéndis mandátis tuis, et voluntáte tibi et actióne 
placeámus. Per Dóminum.

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của những ai trông cậy Chúa,  
xin thương nhậm lời chúng con kêu cầu  
và vì không có Chúa,  
loài yếu hèn phải chết không thể làm được gì,  
xin Chúa hằng ban ơn thánh phù trợ,  
để khi thi hành các mệnh lệnh Chúa ttruyền  
chúng con làm đẹp lòng Chúa trong ý muốn cũng như việc làm.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Deus, qui humáni géneris utrámque substántiam praeséntium 
múnerum et aliménto végetas et rénovas sacraménto, tríbue, 
quaesumus, ut eórum et corpóribus nostris subsídium non 
desit et méntibus. Per Christum.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng những của lễ này  
làm lương thực nuôi dưỡng  
và làm bí tích đổi mới cả hồn xác của loài người,  
chúng con nài xin Chúa cho những lễ vật này  
không ngừng nâng đỡ cả thể xác lẫn tâm hồn chúng con.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 26,4   Ca hiệp lễ  Tv 26,4 
Unum pétii a Dómino, hoc requíram, ut inhábitem in domo 
Dómini ómnibus diébus vitae meae.

Con xin Chúa một điều,  
điều con luôn tìm kiếm  
là được ở trong nhà Chúa  
mọi ngày suốt đời con.

 Hoặc:  Ga 17,11 Vel: Jn 17,11  
Pater sancte, serva eos in nómine tuo, quos dedísti mihi, ut 
sint unum sicut et nos, dicit Dóminus.

Chúa nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh,  
xin gìn giữ trong danh Cha  
những kẻ Cha đã ban cho Con,  
để họ nên một như Chúng Ta.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Haec tua, Dómine, sumpta sacra commúnio, sicut fidélium in 
te uniónem praesígnat, sic in Ecclésia tua unitátis operétur 
efféctum. Per Christum

Lạy Chúa, chớ chi việc thông hiệp thánh thiện với Chúa 
chúng con vừa được hưởng  
biểu thị sự hợp nhất các tín hữu trong Chúa thế nào,  
thì cũng sinh hiệu quả hợp nhất trong Hội Thánh như vậy.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA XII " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 
462 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 27,8-9  
Pagina 462.Dóminus fortitúdo plebis suae, et protéctor salutárium Christi 

sui est. Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic 
hereditáti tuae, et rege eos usque in saeculum.

Ca nhập lễ  x. Tv 27,8-9 
Chúa là sức mạnh của dân Chúa,  
là Đấng bảo vệ sinh mạng cho Đấng được Chúa xức dầu.  
Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài  
và giáng phúc cho gia nghiệp của Chúa,  
xin chăn dắt họ đến muôn đời. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Sancti nóminis tui, Dómine, timórem páriter et amórem fac 
nos habére perpétuum, quia numquam tua gubernatióne 
destítuis, quos in soliditáte tuae dilectiónis instítuis. Per 
Dóminum.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng kính sợ  
cũng như yêu mến thánh danh Chúa,  
vì Chúa không bao giờ loại bỏ mà không hướng dẫn 
những người Chúa đã đón nhận  
vào trong tình yêu vững bền của Chúa 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Lạy Chúa, xin nhận hy lễ xá tội và ca tụng này, 
và cho chúng con  
khi đã được thanh tẩy nhờ tác động của hy lễ ấy,  
biết dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Súscipe, Dómine, sacrifícium placatiónis et laudis, et praesta, 
ut, huius operatióne mundáti, beneplácitum tibi nostrae 
mentis offerámus afféctum. Per Christum.

Ant. ad communionem Ps 144,15   Ca hiệp lễ  Tv 144,15 
Oculi ómnium in te sperant, Dómine, et tu das illis escam in 
témpore opportúno.

Lạy Chúa, muôn loài để mắt trông đợi Chúa,  
và Ngài thương đúng bữa cho ăn.

Vel: Jn 10,11 Jn 15   Hoặc:  Ga 10,11.15 
Ego sum pastor bonus, et ánimam meam pono pro óvibus 
meis, dicit Dóminus.

Chúa nói: Tôi là mục tử tốt lành,  
và Tôi thí mạng sống mình vì đoàn chiên của Tôi. 
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Sacri Córporis et Sánguinis pretiósi alimónia renováti, 
quaesumus, Dómine, cleméntiam tuam, ut, quod gérimus 
devotióne frequénti, certa redemptióne capiámus. Per 
Christum.

Lạy Chúa, được lương thực Mình Thánh  
và Máu châu báu đổi mới,  
chúng con nài xin lòng nhân từ Chúa cho chúng con  
nhận được điều chúng con năng sốt sắng cử hành 
nhờ ơn cứu chuộc chắc chắn của Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA XIII " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 
463 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 46,2  Ca nhập lễ  Tv 46,2 
Pagina 463.Omnes gentes, pláudite mánibus, iubiláte Deo in voce 

exsultatiónis.
Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay,  
hãy tung hô Thiên Chúa trong tiếng reo mừng. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui, per adoptiónem grátiae, lucis nos esse fílios 
voluísti, praesta, quaesumus, ut errórum non involvámur 
ténebris, sed in splendóre veritátis semper maneámus 
conspícui. Per Dóminum.

Lạy Chúa, qua ơn nghĩa tử,  
Chúa đã muốn cho chúng con trở thành con cái sự sáng,  
chúng con nài xin Chúa ban ơn  
để chúng con không bị bóng tối lầm lạc che phủ,  
nhưng luôn được ánh sáng chân lý soi dẫn.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Deus, qui mysteriórum tuórum dignánter operáris efféctus, 
praesta, quaesumus, ut sacris apta munéribus fiant nostra 
servítia. Per Christum.

Lạy Chúa, Chúa vẫn thương  
làm cho các mầu nhiệm của Chúa sinh hiệu quả, 
chúng con nài xin Chúa cho việc phụng thờ của chúng con  
được xứng hợp với những của lễ thánh.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 102,1   Ca hiệp lễ  x. Tv 102,1 
Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,  
và toàn thân tôi, hãy chúc tụng thánh danh Ngài. 

Bénedic, ánima mea, Dómino, et ea quae intra me sunt 
nómini sancto eius.

 Hoặc:  Ga 17,20-21 Vel: Jn 17,20-21  
Pater, pro eis rogo, ut ipsi in nobis unum sint, ut credat 
mundus quia tu me misísti, dicit Dóminus.

Chúa nguyện rằng: Lạy Cha, Con cầu xin cho họ  
để họ nên một trong Chúng Ta, 
để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Vivíficet nos, quaesumus, Dómine, divína quam obtúlimus et 
súmpsimus hóstia, ut, perpétua tibi caritáte coniúncti, fructum 
qui semper máneat afferámus. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho của lễ thánh  
chúng con vừa dâng tiến và lãnh nhận 
làm cho chúng con nên sinh động,  
để khi được liên kết với Chúa bằng tình yêu muôn thuở,  
chúng con biết mang lại thành quả tồn tại muôn đời.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
 

DOMINICA XIV " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 
464 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 47,10-11  
Pagina 464.Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui. 

Secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae; 
iustítia plena est déxtera tua.

Ca nhập lễ  x. Tv 47,10-11 
Lạy Thiên Chúa, chúng con lãnh nhận lượng từ bi Chúa,  
giữa nơi đền thánh Chúa.  
Lạy Thiên Chúa, cũng như thánh danh Ngài  
lời ca ngợi Ngài sẽ vang đến tận cùng trái đất,  
tay hữu Chúa thực thi đức công minh. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui in Fílii tui humilitáte iacéntem mundum erexísti, 
fidélibus tuis sanctam concéde laetítiam, ut, quos eripuísti a 
servitúte peccáti, gáudiis fácias pérfrui sempitérnis. Per 
Dóminum.

Lạy Chúa, trong sự tự hạ của Con Chúa  
Chúa đã nâng thế gian sa ngã lên,  
xin ban niềm vui thánh thiện cho các tín hữu Chúa,  
để những người Chúa đã giải thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi,  
được Chúa cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Oblátio nos, Dómine, tuo nómini dicáta puríficet, et de die in 
diem ad caeléstis vitae tránsferat actiónem. Per Christum.

Lạy Chúa, xin cho hiến lễ tôn vinh danh Chúa  
thanh tẩy chúng con,  
và ngày qua ngày biến thành việc làm  
mưu tìm sự sống nước trời.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 33,9  Ca hiệp lễ  Tv 33,9 
Gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus; beátus vir, 
qui sperat in eo.

Hãy nếm thử mà xem  
cho biết Chúa thiện hảo dường bao.  
Phúc thay người tin cậy vào Chúa.

Vel: Mt 11,28   Hoặc:  Mt 11,28 
Veníte ad me, omnes qui laborátis et oneráti estis, et ego 
refíciam vos, dicit Dóminus.

Chúa nói: Hãy đến với Tôi,  
hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng,  
Tôi sẽ bổ sức cho.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Tantis, Dómine, repléti munéribus, praesta, quaesumus, ut et 
salutária dona capiámus, et a tua numquam laude cessémus. 
Per Christum.

Lạy Chúa, được no đầy hồng ân cao cả,  
chúng con nài xin Chúa  
cho chúng con được hưởng những ơn huệ cứu độ  
và không ngừng ca tụng Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA XV " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 
465 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 16,15  
Pagina 465.Ego autem cum iustítia apparébo in conspéctu tuo; satiábor 

dum manifestábitur glória tua.

Ca nhập lễ  x. Tv 16,15 
Phần con, trong lẽ công chính,  
con sẽ được nhìn xem thánh nhan Chúa,  
con sẽ được no thỏa 
khi Chúa tỏ bày vinh quang của Chúa ra. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui errántibus, ut in viam possint redíre, veritátis tuae 
lumen osténdis, da cunctis qui christiána professióne 
censéntur, et illa respúere, quae huic inimíca sunt nómini, et 
ea quae sunt apta sectári. Per Dóminum.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ ánh sáng chân lý Chúa  
cho những kẻ lầm đường lạc lối, để họ có thể trở về chính lộ,  
xin cho mọi người xưng mình là Kitô hữu  
biết khinh chê những điều nghịch cùng danh xưng này 
và theo đuổi những gì thích hợp.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Réspice, Dómine, múnera supplicántis Ecclésiae, et pro 
credéntium sanctificatiónis increménto suménda concéde. Per 
Christum.

Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật của Hội Thánh đang khẩn nguyện,  
và xin cho những kẻ tin, khi lãnh nhận của lễ này,  
được thêm thánh thiện.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 83,4-5  Ca hiệp lễ  Tv 83,4-5 
Passer invénit sibi domum et turtur nidum, ubi repónat pullos 
suos. Altária tua, Dómine virtútum, Rex meus, et Deus meus! 
Beáti qui hábitant in domo tua, in saeculum saeculi laudábunt 
te.

Ngay chim sẻ còn kiếm được chỗ ở,  
và chim nhạn tìm ra tổ ấm  
để làm nơi ấp ủ con mình, 
nơi bàn thờ Chúa. 
Lạy Chúa các đạo binh  
là Vua và là Thiên Chúa của con!  
Phúc cho những ai ở trong nhà Chúa,  
họ sẽ ca tụng Chúa đến muôn đời.

Vel: Jn 6,57   Hoặc:  Ga 6,57 
Qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem, in me 
manet et ego in eo, dicit Dóminus.

Chúa nói: Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi  
thì ở lại trong Tôi  
và Tôi ở lại trong người ấy.
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 Lời nguyện hiệp lễ  Post communionem  

Sumptis munéribus, quaesumus, Dómine, ut, cum 
frequentatióne mystérii, crescat nostrae salútis efféctus. Per 
Christum.

Lạy Chúa, được lãnh nhận hồng ân của Chúa,  
chúng con nài xin Chúa  
cho việc cử hành mầu nhiệm này  
gia tăng hiệu quả ơn cứu độ cho chúng con.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA XVI " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 
466 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 53,6 Ps 8  Ca nhập lễ  Tv 53,6.8 
Pagina 466.Ecce Deus ádiuvat me, et Dóminus suscéptor est ánimae 

meae. Voluntárie sacrificábo tibi, et confitébor nómini tuo, 
Dómine, quóniam bonum est.

Đây Thiên Chúa phù trợ con,  
Chúa là Đấng nâng đỡ tâm hồn con.  
Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa  
và sẽ xưng tụng danh Chúa,  
lạy Chúa, vì danh Chúa thiện hảo.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Propitiáre, Dómine, fámulis tuis, et clémenter grátiae tuae 
super eos dona multíplica, ut, spe, fide et caritáte fervéntes, 
semper in mandátis tuis vígili custódia persevérent. Per 
Dóminum.

Lạy Chúa, xin đoái thương các tôi tớ Chúa,  
và lấy lòng nhân từ gia tăng cho họ những ơn huệ,  
để khi nhiệt tình tin cậy mến,  
họ biết luôn chuyên cần tuân giữ các mệnh lệnh Chúa truyền.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Deus, qui legálium differéntiam hostiárum uníus sacrifícii 
perfectióne sanxísti, áccipe sacrifícium a devótis tibi fámulis, 
et pari benedictióne, sicut múnera Abel, sanctífica, ut, quod 
sínguli obtulérunt ad maiestátis tuae honórem, cunctis 
profíciat ad salútem. Per Christum.

Lạy Chúa, nhờ sự hoàn hảo của một hy lễ  
Chúa đã chuẩn nhận các của lễ khác nhau theo lề luật,  
xin Chúa chấp nhận hy lễ các tôi tớ sốt sắng tiến dâng  
và ban cùng một phúc lành thánh hóa hy lễ này,  
như Chúa đă ban mà thánh hóa lễ vật của Abel,  
hầu của lễ mỗi người hiến dâng để tôn kính uy linh Chúa  
sẽ đem lại ơn cứu độ cho mọi người.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 110,4-5  Ca hiệp lễ  Tv 110,4-5 
 Memóriam fecit mirabílium suórum miséricors et miserátor 
Dóminus; escam dedit timéntibus se.

Chúa ghi nhớ những điều kỳ diệu của Ngài,  
Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi,  
Ngài ban lương thực cho những ai kính sợ Ngài.

Vel: Ap 3,20   Hoặc:  Kh 3,20 
Ecce sto ad óstium et pulso, dicit Dóminus: si quis audíerit 
vocem meam, et aperúerit mihi iánuam, intrábo ad illum, et 
cenábo cum illo, et ipse mecum.

Chúa phán: Đây Ta đứng trước cửa và gõ,  
nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa cho Ta,  
Ta sẽ vào nhà người ấy, dùng bữa tối với người ấy,  
và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Pópulo tuo, quaesumus, Dómine, adésto propítius, et, quem 
mystériis caeléstibus imbuísti, fac ad novitátem vitae de 
vetustáte transíre. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương phù trợ dân Chúa,  
và xin làm cho dân mà  
Chúa đã cho thấm nhuần các mầu nhiệm trên trời,  
biết chuyển từ nếp sống cũ sang đời sống mới.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA XVII " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 
467 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 67,6-7 Ps 36  
Pagina 467.Deus in loco sancto suo; Deus qui inhabitáre facit unánimes 

in domo, ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi suae.

Ca nhập lễ  x. Tv 67,6-7.36 
Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Ngài;  
Thiên Chúa ban nhà cửa cho những kẻ cô thân.  
Chính Ngài ban cho dân Ngài được quyền năng và sức mạnh. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Protéctor in te sperántium, Deus, sine quo nihil est válidum, 
nihil sanctum, multíplica super nos misericórdiam tuam, ut, 
te rectóre, te duce, sic bonis transeúntibus nunc utámur, ut 
iam possímus inhaerére mansúris. Per Dóminum.

Lạy Chúa, là Đấng che chở những ai trông cậy Chúa,  
không có Chúa chẳng có gì bền vững, chẳng có chi thánh thiện.  
Xin gia tăng trên chúng con lòng thương xót của Chúa,  
để nhờ Chúa cai quản, hướng dẫn,  
giờ đây chúng con biết sử dụng những của chóng qua thế nào,  
hầu từ nay chúng con có thể gắn bó với những gì còn mãi.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera, quae tibi de tua 
largitáte deférimus, ut haec sacrosáncta mystéria, grátiae tuae 
operánte virtúte, et praeséntis vitae nos conversatióne 
sanctíficent, et ad gáudia sempitérna perdúcant. Per 
Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
nhận lễ vật do lòng rộng rãi Chúa ban mà dâng lên Chúa,  
để nhờ sức mạnh ân sủng Chúa tác động,  
những mầu nhiệm thánh này  
sẽ theo cách sống hiện nay của chúng con 
mà thánh hoá chúng con,  
và dẫn đưa chúng con đến hưởng niềm vui muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 102,2   Ca hiệp lễ  Tv 102,2 
Bénedic, ánima mea, Dómino, et noli oblivísci omnes 
retributiónes eius.

Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa  
và đừng bao giờ quên lãng mọi ân huệ của Ngài.

Vel: Mt 5,7-8   Hoặc:  Mt 5,7-8 
Beáti misericórdes, quóniam ipsi misericórdiam 
consequéntur. Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum 
vidébunt.

Phúc cho những ai biết thương xót người,  
vì chính họ sẽ được xót thương.  
Phúc cho những ai có lòng trong sạch  
vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Súmpsimus, Dómine, divínum sacraméntum, passiónis Fílii 
tui memoriále perpétuum; tríbue, quaesumus, ut ad nostram 
salútem hoc munus profíciat, quod ineffábili nobis caritáte 
ipse donávit. Qui vivit.

Lạy Chúa, chúng con đã lãnh nhận bí tích thánh  
là lễ tưởng niệm muôn đời cuộc khổ nạn của Con Chúa,  
chúng con nài xin Chúa cho của lễ này  
đem lại ơn cứu độ cho chúng con,  
của lễ mà vì tình yêu khôn tả  
chính Con Chúa đã ban tặng cho chúng con.  
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

DOMINICA XVIII " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 
468 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 69,2 Ps 6  Ca nhập lễ  Tv 69,2.6 
Pagina 468.Deus, in adiutórium meum inténde; Dómine, ad adiuvándum 

me festína. Adiútor meus et liberátor meus es tu; Dómine, ne 
moréris.

Lạy Thiên Chúa, xin đến phù trợ con;  
lạy Chúa, xin Ngài mau cứu giúp con.  
Chúa là Đấng phù trợ và giải thoát con,  
lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Adésto, Dómine, fámulis tuis, et perpétuam benignitátem 
largíre poscéntibus, ut his, qui te auctórem et gubernatórem 
gloriántur habére, et creáta restáures, et restauráta consérves. 
Per Dóminum.

Lạy Chúa, xin trợ giúp các tôi tớ Chúa  
và xin tỏ lòng nhân hậu muôn đời với những ai kêu cầu Chúa,  
để Chúa canh tân công trình sáng tạo 
và gìn giữ những gì Chúa đã canh tân  
cho những ai hân hạnh có Chúa làm Đấng tạo dựng và cai quản. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

 Super oblata  
Propítius, Dómine, quaesumus, haec dona sanctífica, et, 
hóstiae spiritális oblatióne suscépta, nosmetípsos tibi pérfice 
munus aetérnum. Per Christum.

X. 5, 
VII PS; 7,II 
PS; 6,V PS;  

  

Lời nguyện tiến lễ  
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
thương thánh hóa những lễ vật này,  
và sau khi nhận hiến lễ thiêng liêng chúng con dâng,  
xin kiện toàn chính chúng con  
thành của lễ muôn đời dâng tiến Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

7 VI PS

 Ca hiệp lễ  x. Kn 16,20 Ant. ad communionem Sap 16,20  
Panem de caelo dedísti nobis, Dómine, habéntem omne 
delectaméntum, et omnem sapórem suavitátis.

Lạy Chúa, Chúa đã ban bánh bởi trời cho chúng con,  
bánh có đủ mọi mùi thơm ngon và mọi hương vị ngọt ngào.

 Hoặc:  Ga 6,35 Vel: Jn 6,35  
Ego sum panis vitae, dicit Dóminus. Qui venit ad me non 
esúriet, et qui credit in me non sítiet.

Chúa nói: Chính Tôi là bánh ban sự sống, 
ai đến với Tôi sẽ không hề đói,  
ai tin vào Tôi sẽ không hề khát bao giờ.
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 Lời nguyện hiệp lễ Post communionem  

Quos caelésti récreas múnere, perpétuo, Dómine, comitáre 
praesídio, et, quos fovére non désinis, dignos fíeri sempitérna 
redemptióne concéde. Per Christum.

Lạy Chúa, xin luôn che chở những người  
Chúa dùng ân huệ thiên quốc mà tái tạo,  
và xin ban cho những kẻ Chúa hằng bênh vực  
đáng được ơn cứu chuộc muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DOMINICA XIX " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 
469 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 73,20 Ps 19 Ps 22 Ps 23  Ca nhập lễ  x.Tv 73,20.19.22.23 
Pagina 469.Réspice, Dómine, in testaméntum tuum, et ánimas páuperum 

tuórum ne derelínquas in finem. Exsúrge, Dómine, et iúdica 
causam tuam, et ne obliviscáris voces quaeréntium te.

Lạy Chúa, xin nhìn đến giao ước của Chúa,  
và đừng bỏ rơi mạng sống những kẻ nghèo khó của Ngài.  
Lạy Chúa, xin trỗi dậy biện hộ cho Chúa,  
và đừng quên lãng tiếng của những kẻ tìm kiếm Ngài. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Omnípotens sempitérne Deus, quem, docénte Spíritu Sancto, 
patérno nómine invocáre praesúmimus, pérfice in córdibus 
nostris spíritum adoptiónis filiórum, ut promíssam 
hereditátem íngredi mereámur. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  
nhờ Chúa Thánh Thần dạy bảo,  
chúng con cả dám kêu cầu Chúa với danh hiệu là Cha,  
xin kiện toàn tinh thần nghĩa tử trong lòng chúng con,  
để chúng con đáng vào hưởng gia nghiệp Chúa đã hứa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   
Sửa lại Lntl 
ngày 21.12 

Lời nguyện tiến lễ  
Ecclésiae tuae, Dómine, múnera placátus assúme, quae et 
miséricors offerénda tribuísti, et in nostrae salútis poténter 
éfficis transíre mystérium. Per Christum.

Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật Chúa đã thương ban 
để Hội Thánh dâng lên Chúa,  
và dùng quyền năng biến đổi  
thành bí tích cứu độ chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 147,12 Ps 14  Ca hiệp lễ  Tv 147,12.14 
 Lauda, Ierúsalem, Dóminum, qui ádipe fruménti sátiat te. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa,  

Đấng đã cho ngươi ăn no tinh hoa lúa mì.
Vel: Cf. Jn 6,51   Hoặc:  x. Ga 6,51 
Panis, quem ego dédero, caro mea est pro saeculi vita, dicit 
Dóminus.

Chúa nói: Bánh Tôi sẽ ban  
chính là Thịt Tôi để cho thế gian được sống. 

Post communionem   
các thánh 
Nam nữ 
mẫu 3 

Lời nguyện hiệp lễ 
Sacramentórum tuórum, Dómine, commúnio sumpta nos 
salvet, et in tuae veritátis luce confírmet. Per Christum.

Lạy Chúa, xin cho việc lãnh nhận các bí tích  
mang lại ơn cứu độ và củng cố chúng con 
trong ánh sáng chân lý của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XX " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

470 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 83,10-11  Ca nhập lễ  Tv 83,10-11 
Pagina 470.Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi 

tui, quia mélior est dies una in átriis tuis super míllia.
Lạy Thiên Chúa, Đấng bảo vệ chúng con,  
xin đoái trông và nhìn đến gương mặt Người được Chúa xức dầu,  
thật một ngày ở trong tiền đình nhà Chúa quý hơn cả ngàn ngày.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui diligéntibus te bona invisibília praeparásti, infúnde 
córdibus nostris tui amóris afféctum, ut, te in ómnibus et 
super ómnia diligéntes, promissiónes tuas, quae omne 
desidérium súperant, consequámur. Per Dóminum.

Lạy Chúa, Chúa đã dự liệu các ơn thiêng  
cho những ai yêu mến Chúa,  
xin đổ tràn tâm tình yêu thương của Chúa vào lòng chúng con,  
để nhờ yêu mến Chúa trong mọi sự và trên hết mọi sự,  
chúng con đạt được những điều Chúa hứa  
là những điều vượt quá mọi ước mong. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Sửa lại:  
ngày 29.12;
Thứ Hai và 
T

Super oblata  
Súscipe, Dómine, múnera nostra, quibus exercéntur 
commércia gloriósa, ut, offeréntes quae dedísti, teípsum 
mereámur accípere. Per Christum.

. 5 sau HL 
theo mẫu 
này 

Lời nguyện tiến lễ  
Lạy Chúa, xin nhận lễ vật chúng con dâng,  
nhờ những trao đổi hiển vinh được thực hiện,  
để khi dâng những của Chúa ban, 
chúng con đáng được đón nhận chính Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 129,7   Ca hiệp lễ  Tv 129,7 
Apud Dóminum misericórdia, et copiósa apud eum 
redémptio.

Chúa rộng lượng từ bi,  
và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

Vel: Jn 6,51-52   Hoặc:  Ga 6,51-52 
Ego sum panis vivus, qui de caelo descéndi, dicit Dóminus: 
si quis manducáverit ex hoc pane, vivet in aetérnum.

Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống,  
ai ăn bánh này sẽ sống đời đời.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Per haec sacraménta, Dómine, Christi partícipes effécti, 
cleméntiam tuam humíliter implorámus, ut, eius imáginis 
confórmes in terris, et eius consórtes in caelis fíeri mereámur. 
Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Lạy Chúa, nhờ các bí tích này,  
chúng con được thông hiệp với Đức Kitô,  
chúng con khiêm tốn nài xin lòng nhân từ Chúa  
cho chúng con khi còn dưới thế  
đáng được nên đồng hình đồng dạng với Người  
và khi về trời được chia sẻ phần phúc của Người  
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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DOMINICA XXI " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

471 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 85,1-3  
Pagina 471.Inclína, Dómine, aurem tuam ad me, et exáudi me. Salvum 

fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te. Miserére mihi, 
Dómine, quóniam ad te clamávi tota die.

Ca nhập lễ  x. Tv 85,1-3 
Lạy Chúa, xin lắng tai và nhậm lời con.  
Lạy Thiên Chúa của con,  
xin cứu tôi tớ Chúa đây hằng cậy trông vào Chúa.  
Lạy Chúa, nguyện xót thương con,  
vì suốt ngày con kêu van Chúa. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui fidélium mentes uníus éfficis voluntátis, da pópulis 
tuis id amáre quod praecipis, id desideráre quod promíttis, ut, 
inter mundánas varietátes, ibi nostra fixa sint corda, ubi vera 
sunt gáudia. Per Dóminum.

Lạy Chúa,  
Chúa làm cho các tín hữu được đồng tâm nhất trí,  
xin cho dân Chúa biết yêu mến điều Chúa truyền dạy,  
và ước mong điều Chúa hứa ban,  
để giữa cảnh thế sự thăng trầm,  
lòng chúng con luôn hướng về nơi có niềm vui chân thật. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

 Super oblata  Lời nguyện tiến lễ  
X. lễ cầu 
cho các Kitô 
hữu hiệp 
nhất

Qui una semel hóstia, Dómine, adoptiónis tibi pópulum 
acquisísti, unitátis et pacis in Ecclésia tua propítius nobis 
dona concédas. Per Christum.

Lạy Chúa, nhờ hiến lễ duy nhất dâng một lần,  
Chúa đã đưa về cho Chúa một dân nghĩa tử,  
xin thương ban cho chúng con  
ơn hợp nhất và bình an nơi Hội Thánh Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

 mẫu A 
tr. 1111

Ant. ad communionem Cf. Ps 103,13-15   Ca hiệp lễ  x. Tv 103,13-15 
Lạy Chúa, do kết quả công việc Chúa làm  
địa cầu được no thỏa,  
để từ ruộng đất,  
Ngài tạo ra cơm bánh và rượu làm phấn khởi lòng người. 

De fructu óperum tuórum, Dómine, satiábitur terra, ut edúcas 
panem de terra, et vinum laetíficet cor hóminis.

 Hoặc:  Ga 6,55 Vel: Jn 6,55  
Qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem, habet 
vitam aetérnam, dicit Dóminus; et ego resuscitábo eum in 
novíssimo die.

Chúa nói: Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi  
thì có sự sống đời đời,  
và Tôi, Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.

 Post communionem  Lời nguyện hiệp lễ 
phong chức 
1 và nhiều 
GM tr 995 
&1000

Plenum, quaesumus, Dómine, in nobis remédium tuae 
miseratiónis operáre, ac tales nos esse pérfice propítius et sic 
fovéri, ut tibi in ómnibus placére valeámus. Per Christum.
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Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
cho phương dược trọn hảo của lòng thương xót Chúa  
tác động nơi chúng con,  
xin thương hết sức kiện toàn và nâng đỡ  
để chúng con có thể làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XXII " PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 
472 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 85,3 Ps 5  
Pagina 472.Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die: quia 

tu, Dómine, suávis ac mitis es, et copiósus in misericórdia 
ómnibus invocántibus te.

Ca nhập lễ  x. Tv 85,3.5 
Lạy Chúa, nguyện xót thương con  
vì suốt ngày con kêu cầu Chúa;  
lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung  
giàu lòng từ bi đối với những ai kêu cầu Ngài. 

Collecta   
 

Lời nguyện nhập lễ  
Deus virtútum, cuius est totum quod est óptimum, ínsere 
pectóribus nostris tui nóminis amórem, et praesta, ut in nobis, 
religiónis augménto, quae sunt bona nútrias, ac, vigilánti 
stúdio, quae sunt nutríta custódias. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa uy quyền,  
mọi điều tuyệt hảo là của Chúa,  
xin ghi tạc vào tâm hồn chúng con lòng mến yêu danh thánh,  
để Chúa dưỡng nuôi những điều tốt đẹp nơi chúng con  
khi làm cho chúng con thêm lòng đạo đức 
và gìn giữ những gì Chúa đã nuôi dưỡng 
khi giúp chúng con biết ân cần tỉnh thức .  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   
 

Lời nguyện tiến lễ  
Benedictiónem nobis, Dómine, cónferat salutárem sacra 
semper oblátio, ut, quod agit mystério, virtúte perfíciat. Per 
Christum.

Lạy Chúa, xin cho hiến lễ ngàn đời linh thánh 
mang lại cho chúng con phúc lành sinh ơn cứu độ,  
để điều được cử hành cách mầu nhiệm  
được kiện toàn nhờ quyền năng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 30,20   Ca hiệp lễ  Tv 30,20 
Quam magna multitúdo dulcédinis tuae, Dómine, quam 
abscondísti timéntibus te.

Lạy Chúa, cao cả thay lòng khoan nhân của Chúa  
mà Chúa dành để cho những ai kính sợ Chúa.

Vel: Mt 5,9-10   Hoặc:  Mt 5,9-10 
Beáti pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur. Beáti qui 
persecutiónem patiúntur propter iustítiam, quóniam ipsórum 
est regnum caelórum.

Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình,  
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.  
Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính,  
vì Nước Trời là của họ.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Pane mensae caeléstis refécti, te, Dómine, deprecámur, ut 
hoc nutriméntum caritátis corda nostra confírmet, quátenus 
ad tibi ministrándum in frátribus excitémur. Per Christum.

Lạy Chúa, được bánh bàn tiệc thiên quốc bồi dưỡng,  
chúng con nài xin Chúa cho lương thực này của tình yêu  
củng cố tâm hồn chúng con  
để thúc đẩy chúng con phục vụ Chúa trong anh em.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XXIII "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 

473 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 118,137 Ps 124  Ca nhập lễ  Tv 118,137.124 
Pagina 473.Iustus es, Dómine, et rectum iudícium tuum; fac cum servo 

tuo secúndum misericórdiam tuam.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng chính trực,  
và quyết định của Chúa thật công minh.  
Xin đối xử với tôi tớ Chúa  
theo lượng từ bi của Ngài.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, per quem nobis et redémptio venit et praestátur 
adóptio, fílios dilectiónis tuae benígnus inténde, ut in Christo 
credéntibus et vera tribuátur libértas, et heréditas aetérna. Per 
Dóminum.

Lạy Chúa, nhờ Chúa chúng con được cứu chuộc  
và được nhận làm nghĩa tử  
xin nhân từ nhìn đến các con yêu dấu của Chúa,  
để những người đã tin vào Đức Kitô,  
được hưởng tự do đích thực và gia nghiệp muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Xem: 
31.12; tr 
165 
T. 4 và 7 
sau HL tr 
182 & 188 

Lời nguyện tiến lễ  Super oblata  
Deus, auctor sincérae devotiónis et pacis, da, quaesumus, ut 
et maiestátem tuam conveniénter hoc múnere venerémur, et 
sacri participatióne mystérii fidéliter sénsibus uniámur. Per 
Christum.

Lạy Chúa, Chúa ban lòng đạo đức chân thành và sự bình an, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
nhờ của lễ này, biết tôn thờ uy linh Chúa cách xứng hợp 
và nhờ việc thông phần vào mầu nhiệm thánh, 
được trung thành liên kết với nhau bằng cả tâm tình. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ant. ad communionem Cf. Ps 41,2-3   Ca hiệp lễ  x. Tv 41,2-3 
Như nai rừng khát mong đến nguồn nước,  
lạy Thiên Chúa, linh hồn con cũng khát mong tìm đến Ngài:  
linh hồn con khao khát tìm đến Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống. 

Quemádmodum desíderat cervus ad fontes aquárum, ita 
desíderat ánima mea ad te, Deus: sitívit ánima mea ad Deum 
fortem vivum.
Vel: Jn 8,12   Hoặc:  Ga 8,12 
Ego sum lux mundi, dicit Dóminus; qui séquitur me, non 
ámbulat in ténebris, sed habébit lumen vitae.

Chúa nói: Tôi là sự sáng thế gian,  
ai theo tôi sẽ không đi trong tối tăm  
nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Da fidélibus tuis, Dómine, quos et verbi tui et caeléstis 
sacraménti pábulo nutris et vivíficas, ita dilécti Fílii tui tantis 
munéribus profícere, ut eius vitae semper consórtes éffici 
mereámur. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Lạy Chúa, xin ban cho các tín hữu Chúa đã nuôi dưỡng  
và bổ sức bằng của ăn lời Chúa và bí tích bởi trời,  
được tiến triển nhờ hồng ân cao cả của Con yêu dấu Chúa,  
để chúng con đáng được thông phần sự sống của Người luôn mãi. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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DOMINICA XXIV "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

474 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Qo 36,18  
Pagina 474.Da pacem, Dómine, sustinéntibus te, ut prophétae tui fidéles 

inveniántur; exáudi preces servi tui, et plebis tuae Israel.

Ca nhập lễ  x. Hc 36,18 
Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông đợi Chúa,  
nguyện cho các tiên tri của Chúa luôn trung thực.  
Xin nhậm lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa,  
và của Israel dân Chúa. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Réspice nos, rerum ómnium Deus creátor et rector, et, ut tuae 
propitiatiónis sentiámus efféctum, toto nos tríbue tibi corde 
servíre. Per Dóminum.

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển mọi loài,  
xin nhìn đến chúng con,  
và để chúng con cảm nhận được hiệu quả của lòng Chúa xót thương,  
thì xin cho chúng con biết hết lòng phụng thờ Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris, et has 
oblatiónes famulórum tuórum benígnus assúme, ut, quod 
sínguli ad honórem tui nóminis obtulérunt, cunctis profíciat 
ad salútem. Per Christum.

Lạy Chúa, xin đoái nghe lời chúng con khẩn nguyện  
và thương nhận lễ vật của các tôi tớ Chúa,  
để của lễ mỗi người dâng kính thánh danh Chúa,  
đem lại ơn cứu độ cho mọi người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 35,8  Ca hiệp lễ  x. Tv 35,8 
Quam pretiósa est misericórdia tua, Deus! Fílii hóminum sub 
umbra alárum tuárum confúgient.

Lạy Thiên Chúa, cao quý thay lượng từ bi Chúa!  
Con người tìm trú ẩn dưới bóng cánh của Ngài. 

Vel: Cf. 1Co 10,16  Hoặc:  x. 1 Cr 10,16 
 Calix benedictiónis, cui benedícimus, communicátio 
Sánguinis Christi est; et panis, quem frángimus, participátio 
Córporis Dómini est.

Chén chúc tụng mà chúng ta nâng lên chúc tụng Chúa  
là thông hiệp vào máu Đức Kitô;  
và tấm bánh chúng ta bẻ ra là dự phần vào thân mình Chúa.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Mentes nostras et córpora possídeat, quaesumus, Dómine, 
doni caeléstis operátio, ut non noster sensus in nobis, sed eius 
praevéniat semper efféctus. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
cho tác động của ơn trời nhuần thấm cả hồn xác chúng con,  
để chúng con luôn được hướng dẫn 
không phải do cảm nghĩ riêng tư  
nhưng nhờ hiệu quả của ơn trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XXV "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

475 & 4 X  Ant. ad introitum  Ca nhập lễ 
Pagina 475.Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus. De quacúmque 

tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos, et ero illórum 
Dóminus in perpétuum.

Chúa phán: Ta là phần rỗi của dân Ta,  
trong mọi nỗi gian truân,  
khi họ kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời họ,  
và Ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui sacrae legis ómnia constitúta in tua et próximi 
dilectióne posuísti, da nobis, ut, tua praecépta servántes, ad 
vitam mereámur perveníre perpétuam. Per Dóminum.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt mọi quy định của lề luật thánh  
vào tình mến Chúa yêu người,  
xin ban cho chúng con khi tuân giữ các lệnh truyền của Chúa,  
đáng đạt tới sự sống muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, …

Xem 
30.12 tr 164
Thứ Ba 
tr180 
T. Sáu tr 
186 

Lời nguyện tiến lễ  Super oblata  
Múnera, quaesumus, Dómine, tuae plebis propitiátus assúme, 
ut, quae fídei pietáte profiténtur, sacraméntis caeléstibus 
apprehéndant. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
thương nhận lễ vật của dân Chúa, 
để những gì chúng con tuyên xưng với lòng tin tưởng đạo đức, 
thì chúng con sẽ được lãnh nhận nhờ các bí tích bởi trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ant. ad communionem Ps 118,4-5   Ca hiệp lễ  Tv 118,4-5 
Tu mandásti mandáta tua custodíri nimis; útinam dirigántur 
viae meae ad custodiéndas iustificatiónes tuas.

Chính Chúa ban huấn lệnh,  
truyền chúng con ân cần tuân giữ. 
Mong sao đường con đi đúng hướng, 
để con tuân giữ thánh chỉ Ngài.

 Hoặc:  Ga 10,14 Vel: Jn 10,14  
Ego sum pastor bonus, dicit Dóminus; et cognósco oves 
meas, et cognóscunt me meae.

Chúa nói: Tôi là mục tử tốt lành, 
Tôi biết các chiên Tôi,  
và các chiên Tôi biết Tôi.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Quos tuis, Dómine, réficis sacraméntis, contínuis attólle 
benígnus auxíliis, ut redemptiónis efféctum et mystériis 
capiámus et móribus. Per Christum.

Lạy Chúa, xin luôn lấy lòng nhân từ nâng đỡ  
những người Chúa đã bổ dưỡng bằng các bí tích 
để chúng con được hưởng hiệu quả của ơn cứu chuộc  
nhờ cử hành các mầu nhiệm  
cũng như bằng cách sống của chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, … 
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DOMINICA XXVI "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

476 & 4 X  Ant. ad introitum Da 3,31 Da 29 Da 30 Da 43 Da 42  Ca nhập lễ  Đn 3,31.29.30.43.42 
Pagina 476.Omnia, quae fecísti nobis, Dómine, in vero iudício fecísti, 

quia peccávimus tibi, et mandátis tuis non obodívimus; sed 
da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum secúndum 
multitúdinem misericórdiae tuae.

Lạy Chúa, mọi sự Chúa đã làm cho chúng con, 
Chúa đã làm tất cả thật công minh, 
vì chúng con đã đắc tội với Chúa 
và không tuân giữ các huấn lệnh Chúa truyền. 
Nhưng xin Chúa làm cho danh Chúa được vinh hiển, 
và xin đối xử với chúng con 
theo lượng từ bi hải hà của Chúa.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui omnipoténtiam tuam parcéndo máxime et 
miserándo maniféstas, multíplica super nos grátiam tuam, ut, 
ad tua promíssa curréntes, caeléstium bonórum fácias esse 
consórtes. Per Dominum.

Lạy Chúa, Chúa biểu lộ quyền năng vô biên của Chúa,  
đặc biệt khi thứ tha và thương xót,  
xin gia tăng ơn Chúa nơi chúng con,  
để nhờ theo đuổi những điều Chúa hứa,  
chúng con được Chúa cho thông phần hạnh phúc trên trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Concéde nobis, miséricors Deus, ut haec nostra oblátio tibi 
sit accépta, et per eam nobis fons omnis benedictiónis 
aperiátur. Per Christum.

Lạy Thiên Chúa hay thương xót, 
xin cho của lễ chúng con dâng được Chúa chấp nhận 
và nhờ của lễ này,  
nguồn mạch mọi phúc lành được khai mở cho chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 118,49-50  
Meménto verbi tui servo tuo, Dómine, in quo mihi spem 
dedísti; haec me consoláta est in humilitáte mea. 

 Ca hiệp lễ  x. Tv 118,49-50 
Lạy Chúa, xin nhớ lại lời Chúa phán cùng tôi tớ Chúa, 
nhờ đó, Chúa ban cho con niềm hy vọng, 
điều đó ủi an con trong cơn khốn khó. 

Vel: 1 Io 3, 16   Hoặc:  1 Ga 3,16 
In hoc cognóvimus caritátem Dei: quóniam ille ánimam suam 
pro nobis pósuit; et nos debémus pro frátribus ánimas pónere.

Do điều này chúng ta biết tình yêu là gì: 
đó là Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình cho chúng ta, 
nên chúng ta cũng phải hiến mạng sống mình cho anh em.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Sit nobis, Dómine, reparátio mentis et córporis caeléste 
mystérium, ut simus eius in glória coherédes, cui, mortem 
ipsíus annuntiándo, compátimur. Qui vivit et regnat in 
saecula saeculórum.
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Lạy Chúa,  
xin cho bí tích bởi trời chữa lành hồn xác chúng con,  
để chúng con được đồng hưởng vinh quang  
với Đấng mà khi loan truyền Người chịu chết 
chúng con được chia sẻ sự đau khổ của Người. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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DOMINICA XXVII "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 
477 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Est 4,17 
Pagina 477.In voluntáte tua, Dómine, univérsa sunt pósita, et non est qui 

possit resístere voluntáti tuae. Tu enim fecísti ómnia, caelum 
et terram, et univérsa quae caeli ámbitu continéntur; Dóminus 
universórum tu es.

Ca nhập lễ x. Et 4, 17cd 
Lạy Chúa, Chúa xếp đặt mọi sự theo thánh ý Chúa, 
và không ai có thể chống lại thánh ý Ngài. 
Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên trời dưới đất 
và tất cả những gì có trong bầu trời; 
Chúa là Chúa Cả trời đất. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Omnípotens sempitérne Deus, qui abundántia pietátis tuae et 
mérita súpplicum excédis et vota, effúnde super nos 
misericórdiam tuam, ut dimíttas quae consciéntia métuit, et 
adícias quod orátio non praesúmit. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  
lượng từ ái hải hà của Chúa vượt quá công phúc  
và ước mơ của những kẻ kêu cầu.  
Xin Chúa đổ tràn trên chúng con lòng thương xót của Chúa  
để tha thứ những gì lương tâm chúng con áy náy lo sợ,  
và tặng thêm điều chúng con chẳng dám cầu xin. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

 
Sửa lại lời 
ng. T. Tư, 
PS VII 

Lời nguyện tiến lễ  Super oblata  
Súscipe, quaesumus, Dómine, sacrifícia tuis institúta 
praecéptis, et sacris mystériis, quae débitae servitútis 
celebrámus offício, sanctificatiónem tuae nobis redemptiónis 
dignánter adímple. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận 
hy lễ được thiết lập do lệnh Chúa truyền, 
và nhờ các mầu nhiệm thánh chúng con cử hành 
theo bổn phận phải làm của hàng tôi tớ, 
xin đoái thương hoàn tất nơi chúng con 
việc thánh hóa do ơn cứu chuộc của Chúa 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ant. ad communionem Lm 3,25   Ca hiệp lễ  Ac 3,25 
Bonus est Dóminus sperántibus in eum, ánimae quaerénti 
illum.

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Chúa 
và đối với những tâm hồn tìm kiếm Ngài.

 Hoặc:  x. 1 Cr 10,17 Vel: Cf. 1Co 10,17  
Unus panis et unum corpus multi sumus, omnes qui de uno 
pane et de uno cálice participámus.

Chỉ có một tấm bánh 
và chúng ta tuy nhiều cũng chỉ là một thân thể, 
vì hết thảy chúng ta thông phần 
cùng một tấm bánh và cùng một chén.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Concéde nobis, omnípotens Deus, ut de percéptis sacraméntis 
inebriémur atque pascámur, quátenus in id quod súmimus 
transeámus. Per Christum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
xin cho chúng con được vui say và no thỏa 
nhờ những bí tích chúng con vừa lãnh nhận, 
ngõ hầu chúng con được trở nên  
như Đấng chúng con đã lãnh nhận. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XXVIII "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 
478 & 4 X  Ant. ad introitum Ps 129,3-4  Ca nhập lễ  Tv 129,3-4 
Pagina 478.Si iniquitátes observáveris, Dómine, Dómine, quis sustinébit? 

Quia apud te propitiátio est, Deus Israel.
Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, 
nào ai đứng vững, Chúa ơi. 
Vì Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, 
lạy Thiên Chúa Israel.

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Tua nos, quaesumus, Dómine, grátia semper et praevéniat et 
sequátur, ac bonis opéribus iúgiter praestet esse inténtos. Per 
Dóminum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
cho ơn Chúa luôn dẫn dắt và theo dõi chúng con, 
đồng thời cho chúng con hằng chuyên tâm làm việc lành phúc đức. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

 Super oblata  
CN &T.Ba 
Tuần VII Ps 

Lời nguyện tiến lễ  
Súscipe, Dómine, fidélium preces cum oblatiónibus 
hostiárum, ut, per haec piae devotiónis offícia, ad caeléstem 
glóriam transeámus. Per Christum.

Lạy Chúa, xin nhậm lời nguyện cầu của các tín hữu 
cùng với lễ vật tiến dâng, 
để nhờ những việc đạo đức do lòng sùng kính này, 
chúng con được dẫn đến vinh quang trên trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 33,11   Ca hiệp lễ  x. Tv 33,11 
Dívites eguérunt et esuriérunt; quaeréntes autem Dóminum 
non minuéntur omni bono.

Hạng giầu sang phải bần cùng đói khổ, 
nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi sự lành.

Vel: 1Jn 3,2   Hoặc:  1 Ga 3,2 
Cum apparúerit Dóminus, símiles ei érimus, quóniam 
vidébimus eum sícuti est.

Khi Chúa xuất hiện thì chúng ta sẽ giống như Người, 
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Maiestátem tuam, Dómine, supplíciter deprecámur, ut, sicut 
nos Córporis et Sánguinis sacrosáncti pascis aliménto, ita 
divínae natúrae fácias esse consórtes. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản nài xin uy linh Chúa 
để, như Chúa đã lấy Mình và Máu Thánh 
làm lương thực nuôi dưỡng chúng con, 
thì xin cũng làm cho chúng con  
được thông phần thần tính của Người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XXIX "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 
479 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 16,6 Ps 8  
Pagina 479.Ego clámavi, quóniam exaudísti me, Deus; inclína aurem 

tuam, et exáudi verba mea. Custódi me, Dómine, ut pupíllam 
óculi; sub umbra alárum tuárum prótege me.

Ca nhập lễ  x. Tv 16,6.8 
Lạy Thiên Chúa, con kêu lên Ngài, 
bởi Ngài nhậm lời con; 
xin ghé tai về bên con và nghe thấu tiếng con van nài. 
Lạy Chúa, xin gìn giữ con  
như thể con ngươi trong mắt Chúa, 
xin che chở con trong bóng cánh tay Ngài. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Omnípotens sempitérne Deus, fac nos tibi semper et devótam 
gérere voluntátem, et maiestáti tuae sincéro corde servíre. Per 
Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  
xin làm cho chúng con vừa luôn nhiệt tình yêu mến Chúa, 
vừà luôn thực tâm phụng sự Chúa uy linh. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   
 

Lời nguyện tiến lễ  
Tríbue nos, Dómine, quaesumus, donis tuis líbera mente 
servíre, ut, tua purificánte nos grátia, iísdem quibus 
famulámur mystériis emundémur. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
cho chúng con biết thuận phục những ân huệ Chúa ban  
với tâm hồn tự do,  
để nhờ ơn Chúa thanh tẩy,  
chúng con được luyện sạch  
do biết tuân phục những mầu nhiệm của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 32,18-19   Ca hiệp lễ  x. Tv 32,18-19 
Này Chúa để mắt trông nom những kẻ kính sợ Ngài, 
và những kẻ trông cậy vào lượng từ bi của Ngài; 
để cứu họ khỏi chết và nuôi dưỡng họ trong lúc cơ hàn. 

Ecce óculi Dómini super timéntes eum, et in eis qui sperant 
super misericórdia eius; ut éruat a morte ánimas eórum, et 
alat eos in fame.

 Hoặc:  Mc 10,45 Vel: Mc 10,45  
Fílius hóminis venit, ut daret ánimam suam redemptiónem 
pro multis.

Con Người đến, để hiến mạng sống 
làm giá cứu chuộc cho nhiều người.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Fac nos, quaesumus, Dómine, caeléstium rerum 
frequentatióne profícere, ut et temporálibus benefíciis 
adiuvémur, et erudiámur aetérnis. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
làm cho chúng con được tiến triển  
nhờ tiếp cận với những sự trên trời, 
để chúng con vừa được nâng đỡ  
nhờ những phúc lợi chóng qua 
vừa được giáo huấn do những ân phúc trường tồn. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XXX "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 
480 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 104,3-4  
Pagina 480.Laetétur cor quaeréntium Dóminum. Quaerite Dóminum, et 

confirmámini, quaerite fáciem eius semper.

Ca nhập lễ  x. Tv 104,3-4 
Lòng kẻ tìm Chúa, hãy mừng vui. 
Hãy tìm Chúa để được mạnh sức, 
hãy tìm thánh nhan Ngài luôn mãi. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Omnípotens sempitérne Deus, da nobis fídei, spei et caritátis 
augméntum, et, ut mereámur ássequi quod promíttis, fac nos 
amáre quod praecipis. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
xin ban thêm lòng tin, cậy, mến cho chúng con 
và để đáng hưởng điều Chúa hứa,  
xin cho chúng con biết yêu chuộng điều Chúa truyền. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Réspice, quaesumus, Dómine, múnera quae tuae offérimus 
maiestáti, ut, quod nostro servítio géritur, ad tuam glóriam 
pótius dirigátur. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
nhìn đến lễ vật chúng con dâng lên uy linh Chúa 
để việc phụng thờ chúng con cử hành 
trước tiên là nhằm làm vinh danh Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 19,6   Ca hiệp lễ  x. Tv 19,6 
Ước chi chúng con được vui mừng 
vì ơn Chúa cứu độ, 
và nhân danh Thiên Chúa, 
chúng con được hoan hỷ tán dương. 

Laetábimur in salutári tuo, et in nómine Dei nostri 
magnificábimur.

 Hoặc:  Ep 5,2 Vel: Ep 5,2  
Christus diléxit nos, et trádidit semetípsum pro nobis, 
oblatiónem Deo in odórem suavitátis.

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, 
và vì chúng ta, Người đã nộp mình 
làm của lễ thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ  
Perfíciant in nobis, Dómine, quaesumus, tua sacraménta quod 
cóntinent, ut, quae nunc spécie gérimus, rerum veritáte 
capiámus. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
hoàn thành nơi chúng con, 
những gì các bí tích hàm chứa, 
để chúng con thật sự lãnh nhận được 
những điều giờ đây chúng con cử hành bằng dấu chỉ. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

 32

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/f4.htm#j3
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/bal.htm#bwg
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/3i.htm#cyl
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/3h.htm#cx5
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/3i.htm#cyj
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/bah.htm#if
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ve.htm#dh


 
 

DOMINICA XXXI "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 
481 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 37,22-23
Pagina 481.Ne derelínquas me, Dómine Deus meus, ne discédas a me; 

inténde in adiutórium meum, Dómine, virtus salútis meae.

Ca nhập lễ  x. Tv 37,22-23 
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, 
xin đừng bỏ rơi, xin đến phù trợ con 
và xin đừng lìa xa con, 
lạy Chúa là quyền lực cứu độ con. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Omnípotens et miséricors Deus, de cuius múnere venit, ut 
tibi a fidélibus tuis digne et laudabíliter serviátur, tríbue, 
quaesumus, nobis, ut ad promissiónes tuas sine offensióne 
currámus. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót,  
các tín hữu biết phụng thờ Chúa cách xứng hợp và đáng khen 
là do hồng ân của Chúa.  
Chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
biết theo đuổi những điều Chúa hứa  
mà không bị chống đối cản ngăn. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Fiat hoc sacrifícium, Dómine, oblátio tibi munda, et nobis 
misericórdiae tuae sancta largítio. Per Christum.

Lạy Chúa, xin cho hy lễ này 
trở nên hiến lễ tinh tuyền dâng lên Chúa 
và nguồn ân phúc dồi dào, thánh thiện  
của lòng Chúa thương xót đối với chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 15,11   Ca hiệp lễ  x. Tv 15,11 
Lạy Chúa, Chúa sẽ chỉ cho con nẻo đường sự sống, 
cho con vui thoả trước tôn nhan Ngài. 

Notas mihi fecísti vias vitae, adimplébis me laetítia cum 
vultu tuo, Dómine.

 Hoặc:  Ga 6,58 Vel: Jn 6,58  
Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem, et 
qui mandúcat me, et ipse vivet propter me, dicit Dóminus.

Chúa nói: Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, 
và Tôi sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Tôi,  
chính người ấy cũng sống nhờ Tôi.

Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Augeátur in nobis, quaesumus, Dómine, tuae virtútis 
operátio, ut, refécti caeléstibus sacraméntis, ad eórum 
promíssa capiénda tuo múnere praeparémur. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
gia tăng tác động quyền năng Chúa nơi chúng con, 
để khi được các bí tích bởi trời bổ dưỡng,  
chúng con được ơn Chúa chuẩn bị để lãnh nhận 
những gì được hứa ban qua các bí tích ấy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XXXII "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 
482 & 4 X  Ant. ad introitum Cf. Ps 87,3  
Pagina 482.Intret orátio mea in conspéctu tuo; inclína aurem tuam ad 

precem meam, Dómine.

Ca nhập lễ  x. Tv 87,3 
Xin cho lời con nguyện thấu đến tôn nhan Chúa; 
lạy Chúa, xin lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Collecta   Lời nguyện nhập lễ  
Omnípotens et miséricors Deus, univérsa nobis adversántia 
propitiátus exclúde, ut, mente et córpore páriter expedíti, 
quae tua sunt líberis méntibus exsequámur. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, 
xin đoái thương loại trừ mọi nghịch cảnh xa chúng con, 
để khi cả hồn xác được thư thái, tâm trí được tự do 
chúng con biết tìm kiếm những điều thuộc về Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata   Lời nguyện tiến lễ  
Sacrifíciis praeséntibus, Dómine, quaesumus, inténde 
placátus, ut, quod passiónis Fílii tui mystério gérimus, pio 
consequámur afféctu. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa vui lòng 
nhìn đến những hy lễ dâng lên Chúa đây, 
để, nhờ tâm tình sốt mến, chúng con đạt được  
điều chúng con cử hành cách mầu nhiệm  
về cuộc khổ nạn của Con Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Ps 22,1-2   Ca hiệp lễ  x. Tv 22,1-2 
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, 
trên đồng cỏ xanh rì, Ngài để tôi nằm nghỉ, 
tới dòng nước êm đềm, Ngài hướng dẫn tôi. 

Dóminus regit me, et nihil mihi déerit; in loco páscuae ibi me 
collocávit, super aquam refectiónis educávit me.

Vel: Lc 24,35   Hoặc:  Lc 24,35 
Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum in fractióne panis. Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu 

khi Người bẻ bánh.
Post communionem   Lời nguyện hiệp lễ 
Grátias tibi, Dómine, reférimus sacro múnere vegetáti, tuam 
cleméntiam implorántes, ut, per infusiónem Spíritus tui, in 
quibus caeléstis virtus introívit, sinceritátis grátia persevéret. 
Per Christum.

Lạy Chúa, được ân lộc thánh nuôi dưỡng, 
chúng con cảm tạ và nài xin lòng nhân từ Chúa, 
để, nhờ Thánh Thần Chúa ban, 
sức mạnh bởi trời đã đến với ai 
thì nơi họ ơn tinh sạch được bảo tồn. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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DOMINICA XXXIII "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 
Ant. ad introitum Jr 29,11 Jr 12 Jr 14  Ca nhập lễ  Gr 29,11.12.14 483 & 4 X  

Pagina 483.Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis et non 
afflictiónis; invocábitis me, et ego exáudiam vos, et redúcam 
captivitátem vestram de cunctis locis.

Chúa phán: Ta nghĩ tới những ý định bình an, 
chứ không phải là gian khổ; 
các ngươi kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi 
và sẽ dẫn dắt các ngươi 
từ mọi nơi các ngươi bị lưu đày trở về.

Collecta  Lời nguyện nhập lễ   

Da nobis, quaesumus, Dómine Deus noster, in tua semper 
devotióne gaudére, quia perpétua est et plena felícitas, si 
bonórum ómnium iúgiter serviámus auctóri. Per Dóminum.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
chúng con nài xin Chúa  
cho chúng con luôn vui mừng tôn thờ Chúa, 
vì hạnh phúc của chúng con sẽ được bền lâu và tràn đầy, 
nếu chúng con hằng phụng thờ Chúa là tác giả mọi điều thiện hảo. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata  Lời nguyện tiến lễ   

Concéde, quaesumus, Dómine, ut óculis tuae maiestátis 
munus oblátum et grátiam nobis devotiónis obtíneat, et 
efféctum beátae perennitátis acquírat. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
cho của lễ dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa 
vừa đem lại cho chúng con ơn sùng kính  
vừa cho chúng con được hưởng hiệu quả là hạnh phúc bền lâu. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 72,28  Ca hiệp lễ  Tv 72,28  

Mihi autem adhaerére Deo bonum est, pónere in Dómino 
Deo spem meam.

Đối với con, kết hiệp với Thiên Chúa,  
đặt niềm trông cậy vào Chúa là Thiên Chúa 
thì tốt đẹp biết bao.

Vel: Mc 11,23-24  Hoặc:  Mc 11,23.24  

Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite quia 
accipiétis, et fiet vobis, dicit Dóminus.

Chúa nói: Thầy bảo thật các con: 
Những gì các con xin, hãy tin là sẽ được 
thì các con sẽ được.

Lấy lại lời 
nguyện hiệp 
lễ của nhiều 
ngày trong 
mùa PS(t.7 
tuần 2, t.6 
tuàn 3, t.7 
tuần 4, t.6 
tuần 5, t.7 
tuần 6, t.3 
tuầu 7) 
Tr. 394 

Post communionem  Lời nguyện hiệp lễ
Súmpsimus, Dómine, sacri dona mystérii, humíliter 
deprecántes, ut, quae in sui commemoratiónem nos Fílius 
tuus fácere praecépit, in nostrae profíciant caritátis 
augméntum. Per Christum.

Lạy Chúa,  
chúng con đã lãnh nhận những ơn huệ của mầu nhiệm thánh, 
chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho những việc  
Con Chúa truyền chúng con phải thực hiện để tưởng niệm Người, 
làm gia tăng đức ái nơi chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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HEBDOMADA XXXIV "PER ANNUM "  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 
Dominica ultima " per annum" fit sollemnitas Domini nostri 
Iesu Christi universorum Regis, pp. 496 - 499 .
Ant. ad introitum Cf. Ps 84,9  Ca nhập lễ  x. Tv 84,9 

Chúa phán truyền lời chúc bình an cho dân Ngài, 
cho các thánh nhân và cho những ai trở lại với Ngài. 

484 & 4 X  
Pagina 484.Loquétur Dóminus pacem in plebem suam, et super sanctos 

suos, et in eos qui convertúntur ad ipsum.
Collecta  Lời nguyện nhập lễ   

Excita, quaesumus, Dómine, tuórum fidélium voluntátes, ut, 
divíni óperis fructum propénsius exsequéntes, pietátis tuae 
remédia maióra percípiant. Per Dóminum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
thúc đẩy những quyết tâm của các tín hữu Chúa, 
để nhờ biết hăng say theo đuổi hiệu quả công trình của Chúa 
họ sẽ nhận được những phương dược lớn lao hơn của lòng nhân từ Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata  Lời nguyện tiến lễ   

Súscipe, Dómine, sacra múnera, quae tuo nómini iussísti 
dicánda, et, ut per ea tuae pietáti reddámur accépti, fac nos 
tuis semper obodíre mandátis. Per Christum.

Lạy Chúa, xin nhận những của lễ thánh 
mà Chúa truyền phải dâng lên tôn danh Chúa, 
và cho chúng con luôn biết tuân giữ các mệnh lệnh Chúa truyền, 
để nhờ những của lễ này,  
chúng con được lòng nhân từ Chúa chấp nhận. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 116,1-2  Ca hiệp lễ  Tv 116,1-2  

Laudáte Dóminum, omnes gentes, quóniam confirmáta est 
super nos misericórdia eius.

Muôn nước hỡi, nào ngợi khen Chúa,  
vì lượng từ bi Chúa dành cho ta thật bền vững.

Vel: Mt 28,20  Hoặc:  Mt 28,20  

Ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus, usque ad 
consummatiónem saeculi, dicit Dóminus.

Chúa nói: Này đây Thầy ở cùng các con  
mọi ngày cho đến tận thế.

Post communionem  Lời nguyện hiệp lễ  

Quaesumus, omnípotens Deus, ut, quos divína tríbuis 
participatióne gaudére, a te numquam separári permíttas. Per 
Christum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa 
đừng để những người được tham dự tiệc thánh 
phải lìa xa Chúa bao giờ. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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IN SOLLEMNITATIBUS DOMINI 

" PER ANNUM " OCCURRENTIBUS
. 485 & 4 X CÁC LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

TRONG MÙA THƯỜNG NIÊN 
Pagina 485 

 Dominica I post Pentecosten Chúa nhật thứ nhất sau lễ Hiện xuống 
LỄ CHÚA BA NGÔI 

Lễ Trọng 

SANCTISSIMAE TRINITATIS
Sollemnitas 

Ant. ad introitum  Ca nhập lễ   

Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus 
quoque Spíritus, quia fecit nobíscum misericórdiam suam.

Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha,  
Chúa Con và Chúa Thánh Thần 
vì Ngài đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.

Dicitur Gloria in excélsis.  Đọc kinh Vinh danh 
Collecta  Lời nguyện nhập lễ  
Deus Pater, qui, Verbum veritátis et Spíritum sanctificatiónis 
mittens in mundum, admirábile mystérium tuum homínibus 
declárasti, da nobis, in confessióne verae fídei, aetérnae 
glóriam Trinitátis agnóscere, et Unitátem adoráre in poténtia 
maiestátis. Per Dóminum. 
 

 

Lạy Thiên Chúa là Cha, khi sai đến trần gian 
Ngôi Lời chân lý và Thánh Thần thánh hóa, 
Cha đã công bố cho loài người mầu nhiệm kỳ diệu của Cha, 
xin cho chúng con khi tuyên xưng đức tin chân chính, 
được nhận biết vinh quang của Ba Ngôi hằng hữu, 
và tôn thờ một Thiên Chúa quyền năng cao cả. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con, 
Người hằng sống và hiển trị cùng Cha,  
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Dicitur Credo  Đọc kinh Tin kính 
Super oblata  Lời nguyện tiến lễ   

Sanctífica, quaesumus, Dómine Deus noster, per tui nóminis 
invocatiónem, haec múnera nostrae servitútis, et per ea 
nosmetípsos tibi pérfice munus aetérnum. Per Christum.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, 
nhờ việc kêu cầu danh Chúa, chúng nài xin Chúa 
thánh hóa lễ vật phụng thờ của chúng con, 
và nhờ lễ vật này, xin kiện toàn chính chúng con 
thành của lễ muôn đời dâng tiến Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

 Praefatio: De mysterio Sanctissimae Trinitatis. KINH TIỀN TỤNG
Về mầu nhiệm Ba Ngôi cực thánh 

 
Tonus sollemnis
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486 & 4 X  Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, 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. 

Pagina 486nos tibi semper et ubíque grátias ágere: 
487 & 4 X  Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Pagina 487.

Qui cum Unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto
Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, 
Chúa là Thiên Chúa duy nhất, unus es Deus, unus es Dóminus: và là Chúa Cả duy nhất, 
duy nhất không phải trong một ngôi đơn độc 
nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. 

non in uníus singularitáte persónae, 
sed in uníus Trinitáte substántiae.
Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, Vì do Chúa mạc khải, những gì chúng con tin về vinh quang Chúa 

thì chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thầnhoc de Fílio tuo,  
không có chi khác biệt. hoc de Spíritu Sancto, 
Để khi tuyên xưng Thần Tính chân thật và hằng hữu, 
chúng con tôn thờ Ba Ngôi riêng biệt, 
bản tính duy nhất và uy quyền ngang nhau. 

sine discretióne sentímus. Ut, in confessióne verae 
sempiternaeque Deitátis, 
et in persónis propríetas, 

Chúa là Đấng các Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần, 
các Thần Hộ 

et in esséntia únitas, 
giá và các Thần Sốt mến ngợi khen 

và hằng ngày không ngớt lời ca tụng và đồng thanh tung hô rằng: 
et in maiestáte adorétur aequálitas. Quem laudant Angeli 
atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim, 

Thánh, Thánh, Thánh….. qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Sanctus, 
Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...
Ant. ad communionem Ga 4,6  Ca hiệp lễ  Gl 4,6 488 & 4 X  

Pagina 488.Quóniam autem estis fílii, misit Deus Spíritum Fílii sui in 
corda vestra clamántem: Abba, Pater.

Sở dĩ anh em được làm con 
là vì Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Con Ngài 
vào tâm hồn chúng ta, 
kêu lên rằng: “Abba”, nghĩa là “lạy Cha”.

Post communionem  Lời nguyện hiệp lễ 
Profíciat nobis ad salútem córporis et ánimae, Dómine Deus 
noster, huius sacraménti suscéptio, et sempitérnae sanctae 
Trinitátis eiusdémque indivíduae Unitátis conféssio. Per 
Christum. 
 

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
xin cho việc lãnh nhận bí tích này  
và việc tuyên xưng Ba Ngôi chí thánh hằng hữu  
là Thiên Chúa duy nhất,  
sẽ đem lại cho chúng con ơn cứu độ xác hồn. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 489 & 4 XFeria V post Ss.mam Trinitatem
Pagina 489. SANCTISSIMI CORPORIS (Chúa nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi)

 ET SANGUINIS CHRISTI Lễ trọng 
Ở đâu lê Mình Máu Chúa là lễ buộc  

thì sẽ cử hành vào ngày Thứ Năm sau Lễ Chúa Ba Ngôi  
như là ngày lể chính thức 

 

Sollemnitas 
Ubi sollemnitas Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi non est 
de praecepto servanda, assignatur, tamquam diei proprio, 

dominicae post Ss.mam Trinitatem.
Ant. ad introitum Cf. Ps 80,17   Ca nhập lễ  x. Tv 80,17 

Chúa sẽ nuôi dân bằng tinh chất lúa mì 
và cho no đầy mật ong tuyệt hảo. 

Cibávit eos ex ádipe fruménti, et de petra melle saturávit eos.

Dicitur Gloria in excélsis.  Đọc kinh Vinh danh 
Collecta  Lời nguyện nhập lễ  
Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili passiónis tuae 
memóriam reliquísti, tríbue, quaesumus, ita nos Córporis et 
Sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuae 
fructum in nobis iúgiter sentiámus. Qui vivis et regnas cum 
Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saecula 
saeculórum. 

  

 

Lạy Chúa, dưới hình thức bí tích diệu kỳ 
Chúa đã để lại cho chúng con lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính 
mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa  
để chúng con luôn cảm nghiệm được 
hiệu quả của ơn Chúa cứu chuộc.  
Chúa DiciturCredo là Thiên Chúa, hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha  
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Super oblata  Lời nguyện tiến lễ  
Ecclésiae tuae, quaesumus, Dómine, unitátis et pacis 
propítius dona concéde, quae sub oblátis munéribus mystice 
designántur. Per Christum. 
 

 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
thương ban cho Hội Thánh Chúa 
ơn hiệp nhất và bình an, 
là ơn mà những của lễ dâng tiến đây  
biểu thị cách huyền diệu. 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 490 & 4 X  Praefatio: De fructibus Ss.mae Eucharistiae.  

Pagina 490.Tonus sollemnis. 
491 & 4 X  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...  
Pagina 491.Textus sine cantu: Praefatio II vel I de Ss.ma Eucharistia, pp. 

545 - 546 .
Ant. ad communionem Jn 6,57  Ca hiệp lễ  Ga 6,57  
Qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem, in me 
manet et ego in eo, dicit Dóminus.

Chúa nói: Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi 
thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy.
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Post communionem  Lời nguyện hiệp lễ  
Fac nos, quaesumus, Dómine, divinitátis tuae sempitérna 
fruitióne repléri, quam pretiósi Córporis et Sánguinis tui 
temporális percéptio praefigúrat. Qui vivis et regnas in 
saecula saeculórum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
được muôn đời vui hưởng thần tính của Chúa 
là ân huệ được báo trước 
khi chúng con rước Mình và Máu châu báu Chúa ở đời này. 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 Sau lễ, nên kiệu Mình Thánh Chúa. Mình Thánh được mang đi kiệu phải được truyền 
phép trong lễ này. Tuy nghiên, không có gì cản trở, nếu tổ chức kiệu Mình Thánh sau 
khi đã chầu Mình Thánh nhiều giờ sau thánh lễ. Nếu tổ chức kiệu ngay sau Thánh lễ, 
thì sau khi giáo dân rước lễ, sẽ đặt Mặt nhật trên bàn thờ, trong Mặt nhật có đặt Bánh 
đã được truyền phép. Dứt lời nguyện hiệp lễ, bỏ qua nghi thức kết lễ, và bắt đầu kiệu. 

Expedit ut processio fiat post Missam, in qua hostia in processione 
deferenda consecretur. Nihil tamen impedit quominus processio peragatur 
etiam post publicam et protractam adorationem quae Missam sequatur. Si 
processio fit post Missam, expleta fidelium Communione, ostensorium, in 
quo posita est hostia consecrata, in altari collocatur. Dicta oratione post 
Communionem, omissis ritibus conclusionis, instruitur processio.

(Thứ sáu sau Chúa nhật II sau lễ Hiện Xuống) 492 & 4 XFeria VI post dominicam II post
Pagina 492. LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSUPentecosten 

Lễ Trọng 
 

SACRATISSIMI CORDIS IESU
Sollemnitas

Ant. ad introitum Ps 32,11 Ps 19  Ca nhập lễ  Tv 32,11.19  
Cogitatiónes Cordis eius in generatióne et generatiónem, ut 
éruat a morte ánimas eórum et alat eos in fame.

Tâm tưởng của Chúa vững bền qua muôn thế hệ, 
để cứu họ khỏi chết và nuôi sống họ lúc cơ hàn.

Dicitur Gloria in excélsis.  Đọc kinh Vinh danh 
Collecta  Lời nguyện nhập lễ   
Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut qui, dilécti Fílii 
tui Corde gloriántes, eius praecípua in nos benefícia 
recólimus caritátis, de illo donórum fonte caelésti 
supereffluéntem grátiam mereámur accípere. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
chúng con hãnh diện về Thánh Tâm Con yêu dấu của Chúa 
và nhớ lại những phúc lợi đặc biệt  
Tình yêu của Người đã mang lại cho chúng con, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
đáng được lãnh nhận ân sủng  
tuôn trào từ nguồn ơn thiên quốc ấy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Vel:  Hoặc:  
Deus, qui nobis in Corde Fílii tui, nostris vulneráto peccátis, 
infinítos dilectiónis thesáuros misericórditer largíri dignáris, 
concéde, quaesumus, ut, illi devótum pietátis nostrae 
praestántes obséquium, dignae quoque satisfactiónis 
exhibeámus offícium. Per Dóminum.

Lạy Chúa, trong Thánh Tâm Con Chúa  
bị thương tích vì tội lỗi chúng con, 
Chúa đã thương xót rộng ban cho chúng con  
những kho tàng vô biên của tình yêu, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con, 
khi sốt sắng tỏ lòng thần phục hiếu thảo đối với Người, 
chúng con cũng biết bày tỏ bổn phận phải đền tạ cách thích hợp. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa  
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 
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CredoDicitur  Đọc kinh Tin kính 
Super oblata  Lời nguyện tiến lễ   
Réspice, quaesumus, Dómine, ad ineffábilem Cordis dilécti 
Fílii tui caritátem, ut quod offérimus sit tibi munus accéptum 
et nostrórum expiátio delictórum. Per Christum.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhìn đến 
tình yêu khôn tả của Thánh Tâm Con yêu dấu Chúa, 
để của lễ chúng con dâng trở thành của lễ đẹp lòng Chúa 
và đền bù tội lỗi chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

KINH TIỀN TỤNG 493 & 4 XPraefatio: De immensa caritate Christi.
Tonus sollemnis

494 & 4 X  Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre,  Lạy Chúa là Cha chí thánh,  
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,  
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 
Bởi tình thương lạ lùng,  
Người đã chịu treo trên thập giá,  
đã tự nộp mình vì chúng con, 
và từ cạnh sườn bị đâm thâu,  
Người đã để máu và nước đổ ra, 
từ đó phát sinh các bí tích của Hội Thánh, để mọi người,  
khi được lôi cuốn đến cùng Trái Tim rộng mở của Đấng Cứu Thế, 
thì luôn được vui mừng kín nước nơi nguồn suối cứu độ. 
Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, 
chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: 
Thánh, Thánh, Thánh….. 

Pagina 494.nos tibi semper et ubíque grátias ágere:  
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus:  
per Christum Dóminum nostrum. 
Qui, mira caritáte, exaltátus in cruce,  
pro nobis trádidit semetípsum,  
atque de transfíxo látere sánguinem fudit et aquam,  
ex quo manárent Ecclésiae sacraménta,  
ut omnes, ad Cor apértum Salvatóris attrácti,  
iúgiter haurírent e fóntibus salútis in gáudio. 
Et ídeo, cum Sanctis et Angelis univérsis,  
te collaudámus, sine fine dicéntes:  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth ...

Ant. ad communionem Jn 7,37-38  Ca hiệp lễ  Ga 37-38  
Dicit Dóminus: Si quis sitit, véniat ad me et bibat. Qui credit 
in me, flúmina de ventre eius fluent aquae vivae.

Chúa nói: Ai khát nước hãy đến với Tôi và hãy uống, 
ai tin nơi Tôi  
thì từ lòng người ấy dòng nước hằng sống sẽ tuôn chảy.

Vel: Jn 19,34  Hoặc:  Ga 19,34 495 & 4 X 
Unus mílitum láncea latus eius apéruit, et contínuo exívit 
sanguis et aqua.

Một người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn Chúa, 
tức thì máu cùng nước chảy ra.

Post communionem  Lời nguyện hiệp lễ  
Sacraméntum caritátis, Dómine, sancta nos fáciat dilectióne 
fervére, qua, ad Fílium tuum semper attrácti, ipsum in 
frátribus agnóscere discámus. Qui vivit et regnat in saecula 
saeculórum.

Lạy Chúa, xin cho bí tích tình yêu làm cho chúng con 
được đầy lòng sốt mến thánh thiện, 
nhờ đó, khi chúng con hằng được lôi cuốn đến cùng Con Chúa, 
chúng con biết nhận ra Người trong anh em chúng con. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
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LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ 
(Chúa nhật cuối cùng Thường Niên) 

496 & 4 XDominica ultima " per annum "
Pagina 496.DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI

UNIVERSORUM REGIS
Sollemnitas`

Ant. ad introitum Ap 5,12 Ap 1,6  Ca nhập lễ  Kh 5,12;1,6  
Dignus est Agnus, qui occísus est, accípere virtútem et 
divinitátem et sapiéntiam et fortitúdinem et honórem. Ipsi 
glória et impérium in saecula saeculórum.

Con Chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, 
thần tính, khôn ngoan, sức mạnh và danh dự, 
vinh quang và chúc tụng. 
Nguyện cho Người được vinh quang  
và vương quyền đến muôn đời.

Dicitur Gloria in excélsis.  Đọc kinh Vinh danh 
Collecta  Lời nguyện nhập lễ   
Omnípotens sempitérne Deus, qui in dilécto Fílio tuo, 
universórum Rege, ómnia instauráre voluísti, concéde 
propítius, ut tota creatúra, a servitúte liberáta, tuae maiestáti 
desérviat ac te sine fine colláudet. Per Dóminum.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã muốn canh tân mọi sự 
trong Con yêu dấu Chúa, là Vua vũ trụ, 
xin đoái thương cho mọi loài thụ tạo, 
nhờ được giải thoát khỏi vòng nô lệ, 
biết tôn thờ uy linh Chúa và không ngừng ngợi khen Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa ...

CredoDicitur  Đọc kinh Tin kính 
Super oblata  Lời nguyện tiến lễ   
Hóstiam tibi, Dómine, humánae reconciliatiónis offeréntes, 
supplíciter deprecámur, ut ipse Fílius tuus cunctis géntibus 
unitátis et pacis dona concédat. Qui vivit et regnat in saecula 
saeculórum.

Lạy Chúa,  
khi dâng lên Chúa lễ vật giao hòa nhân loại, 
chúng con khẩn khoản nài xin để chính Con Chúa  
ban cho mọi dân tộc ơn hợp nhất và bình an. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
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KINH TIỀN TỤNG 497 & 4 XPraefatio: De Christo universorum Rege. 

Tonus sollemnis
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, 498 & 4 X  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. 

nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Pagina 498.
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: 499 & 4 X  
Qui Unigénitum Fílium tuum, Pagina 499.
Dóminum nostrum Iesum Christum, Chúa đã xức dầu hoan lạc cho Con Một Chúa 

là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, 
để Người làm 

Sacerdótem aetérnum et universórum Regem, 
óleo exsultatiónis unxísti: Linh Mục đời đời và làm Vua vũ trụ. 
ut, seípsum in ara crucis  Nhờ đó, khi tự hiến thân trên bàn thờ thập giá  hóstiam immaculátam et pacíficam ófferens,  làm của lễ tinh tuyền và giao hòa,  redemptiónis humánae sacraménta perágeret:  Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại, 

và khi đặt mọi loài dưới quyền bính et, suo subiéctis império ómnibus creatúris, của mình, 
Người trao aetérnum et universále regnum lại cho Chúa, Đấng uy quyền vô hạn imménsae tuae tráderet maiestáti: một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, 
vương quốc sự thật và sự sống, 
vương quốc thánh thiện và đầy ân sủng, 
vương quốc công chính, yêu thương và an bình. 

regnum veritátis et vitae; 
regnum sanctitátis et grátiae; 
regnum iustítiae, amóris et pacis. 
Et ídeo cum Angelis et Archángelis, 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa 

cum Thronis et Dominatiónibus, 
cumque omni milítia caeléstis exércitus, 

 
và 

hymnum glóriae tuae cánimus, 
không ngừng tung hô rằng: 

Thánh, Thánh, Thánh….
sine fine dicéntes: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...
Ant. ad communionem Ps 28,10-11  Ca hiệp lễ  Tv 28,10-11  
Sedébit Dóminus Rex in aetérnum; Dóminus benedícet 
pópulo suo in pace.

Chúa làm vua hiển trị muôn đời, 
Chúa chúc phúc cho dân Ngài hưởng bình an.

Post communionem  Lời nguyện hiệp lễ  
Immortalitátis alimóniam consecúti, quaesumus, Dómine, ut, 
qui Christi Regis universórum gloriámur oboedíre mandátis, 
cum ipso in caelésti regno sine fine vívere valeámus. Qui 
vivit et regnat in saecula saeculórum.

Lạy Chúa, được lãnh nhận lương thực ban ơn trường sinh, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con, 
khi hân hoan tuân giữ các lệnh truyền của Chúa Kitô, Vua vũ trụ, 
chúng con đáng được sống với Người muôn đời trong Nước Trời. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
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Đã làm đến lễ các thánh Tiến sĩ mẫu 2, trang 43 
COMMUNIA 889 CÁC LỄ CHUNG 

1. Commodidatis causa, in singulis Communibus, plures ponuntur 
Missae cum omnibus elementis, nempe antiphonis et orationibus. 
Sacerdoti licet, pro opportunitate, antiphonas et orationes ex eodem 
Communi inter se commutare, eligendo ex ipsis textus, qui, sub 
respectu pastorali, aptiores videntur. Insuper, in Missis de memoriis, 
orationes super oblata et post communionem, praeter quam ex ipsis 
Communibus, sumi possunt etiam e feriis respectivi temporis 
liturgici. 

890  1. Để thuận tiện, trong mỗi Lễ Chung, sẽ ghi lại mọi phần kinh lễ, nghĩa là các đối ca, các lời 
nguyện. Linh mục có thể tùy nghi hoán đồi các đối ca và các lời nguyện trong một lễ chung vối 
nhau, chọn những bản văn mà ngài nghĩ là thích hợp hơn với hoàn cảnh mục vụ. Hơn thế, trong 
những lễ Nhớ, ngoài những lời nguyện tiến lễ và hiệp lễ có trong các lễ chung, còn có thể chọn 
những lời nguyện lấy trong phần ngày trong tuần thuộc mùa thích ứng. 

2. In Communi martyrum et in Communi sanctorum et sanctarum, 
omnes orationes, quae ponuntur pro viris, adhiberi possunt etiam 
pro mulieribus, mutato genere. 

 2. Trong lễ chung về các thánh Tử đạo và về các thánh Nam và các thánh Nữ, tất cả những lời 
nguyện dành cho các thánh nam, cũng có thể dùng cho các thánh nữ, miễn là thay đổi những từ 
chỉ giới tính.  

3. In singulis Communibus, textus forma singulari expressi semper 
adhiberi possunt pro pluribus, mutato numero. Item, textus forma 
plurali positi pro uno assumi possunt, mutato numero. 

 3. Trong mỗi lễ chung, bản văn chỉ định để dùng cho một vị thánh, có thể dùng cho nhiều vị 
thánh, miễn là thay đổi cho thích hợp. Cũng vậy, có thể sử dụng bản văn chỉ định cho nhiều vị 
thánh để dùng cho một vị thánh, sau khi thay đổi cách thích hợp. 

4. Missae, quae pro peculiaribus temporibus vel adiunctis positae 
sunt, tantum in illis quidem temporibus et adiunctis adhibeantur. 

 4. Những lễ được chỉ định cho một thời gian hay hoàn cảnh riêng, thì chỉ nên sử dụng và những 
thời gian và hoàn cảbnh ấy mà thôi. 

COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIAE 
Formularia Missarum " in dedicatione ecclesiae " necnon " in 
dedicatione altaris " inveniuntur inter Missas rituales (pp. 106 0-
1071). 

IN ANNIVERSARIO DEDICATIONIS 
I. In ipsa ecclesia dedicata 

891  LỄ CHUNG  
VỀ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

Các lễ về cung hiến thánh đường và cung hiến bàn thờ được kể vào số các lễ có nghi thức riêng 
(tr. ) 

NGÀY KỶ NIỆM  
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

I. Tại chính Thánh đường được Cung hiến 
Ant. ad introitum Ps 67,36  
Mirábilis, Deus, de sanctuário tuo! Deus Israel ipse tríbuet 
virtútem et fortitúdinem plebi suae. Benedíctus Deus! (T.P. 
allelúia). 

 Ca nhập lễ  Tv 67,36 
Từ thánh điện Ngài, lạy Thiên Chúa, Ngài thật đáng kính phục ! 
chính Thiên Chúa của Israel  
ban cho dân Ngài được quyền năng và sức mạnh. 
Xin chúc tụng Thiên Chúa! (MPS. alleluia). 

Dicitur Gloria in excélsis.  Đọc kinh Vinh danh 
Collecta  
Deus, qui nobis per síngulos annos huius sancti templi tui 
consecratiónis réparas diem, exáudi preces pópuli tui, et 
praesta, ut fiat hic tibi semper purum servítium et nobis 
plena redémptio. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con mừng kỷ niệm 
ngày cung hiến thánh đường này, 
xin nhậm lời dân Chúa khẩn cầu và ban ơn  
để nơi đây luôn cử hành việc tôn thờ Chúa cách tinh tuyền 
và chúng con nhận được ơn cứu chuộc viên mãn. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Dicitur Credo  Đọc kinh Tin kính 
Super oblata  
Mémores diéi quo domum tuam, Dómine, glória dignátus es 
ac sanctitáte replére, nosmetípsos, quaesumus, fac hóstias 
tibi semper accéptas. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, nhớ lại ngày Chúa đoái thương ban cho nhà Chúa  
được đầy vinh quang và thánh thiện, 
chúng con nài xin Chúa làm cho chính chúng con 
được trở nên của lễ luôn đẹp lòng Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Praefatio: De mysterio templi Dei, quod est Ecclesia.  892  Kinh tiền tụng: Về mầu nhiệm đền thờ của Thiên Chúa là chính Giáo Hội. 
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Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, 
omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum.  
Quia in domo visíbili quam nobis exstrúere concessísti, ubi 
famíliae in hoc loco ad te peregrinánti favére non désinis, 
mystérium tuae nobíscum communiónis mire figúras et 
operáris: hic enim tibi templum illud quod nos sumus 
aedíficas, et Ecclésiam per orbem diffúsam in domínici 
compágem córporis facis augéri, in pacis visióne 
compléndam, caelésti civitáte Ierúsalem.  
Et ídeo, cum multitúdine órdinum beatórum, in templo 
glóriae tuae, te collaudámus, benedícimus et magnificámus, 
dicéntes:  

893 + 
894 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 
Vì trong ngôi nhà hữu hình mà Chúa đã ban phép cho chúng con xây dựng,  
Chúa không ngừng nâng đỡ gia đình 
đang trên đường lữ hành về với Chúa, 
Chúa đã phác họa và thực hiện cách lạ lùng  
mầu nhiệm Chúa thông hiệp với chúng con: 
Quả thật, tại nơi đây, 
Chúa tạo dựng cho Chúa một đền thờ là chính chúng con, 
và khi cho Hội Thánh lan rộng khắp hoàn cầu, 
được tăng trưởng để hình thành nhiệm thể Chúa Kitô 
được viên mãn trong viễn cảnh hòa bình của thành Giêrusalem trên trời. 
Vì thế, cùng với muôn vàn chư thánh trong đền thờ rạng ngời vinh quang Chúa, 
chúng con ca ngợi, chúc tụng, ngợi khen Chúa và tung hô rằng: 

Ant. ad communionem Cf. 1Co 3,16-17  
Templum Dei estis, et Spíritus Dei hábitat in vobis. Templum 
Dei sanctum est, quod estis vos (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. 1Cr 3, 16-17 
Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, 
và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em. 
Đền thờ của Thiên Chúa là thánh, chính là anh em (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Benedictiónis tuae, quaesumus, Dómine, plebs tibi sacra 
fructus repórtet et gáudium, ut, quod in huius festivitátis die 
corporáli servítio exhíbuit, spiritáliter se retulísse cognóscat. 
Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho dân thánh Chúa 
biết mang lại hiệu quả và niềm vui do phúc lành Chúa ban, 
để họ biết nhận ra là phải làm lại trong tinh thần 
điều mà họ đã cử hành ngoài thể xác trong ngày lễ này. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Benedictio in fine Missae   Phép lành cuối lễ 
Deus, Dóminus caeli et terrae, qui vos hódie ad huius domus 
dedicatiónis memóriam adunávit, ipse vos caelésti 
benedictióne fáciat abundáre.  
R. Amen. 

 
Thiên Chúa là Chúa trời đất, 
hôm nay đã tập hợp anh chị em lại  
mừng kỷ niệm ngày cung hiến ngôi nhà này. 
Xin Chúa cho anh chị em được tràn đầy phúc lành bởi trời.  
Đ.  Amen. 

Concedátque vobis fíeri templum suum et habitáculum 
Spíritus Sancti, qui omnes fílios dispérsos vóluit in Fílio suo 
congregári. R. Amen. 

 Thiên Chúa đã muốn quy tụ trong Con của Ngài  
mọi con cái tản mác khắp nơi,  
xin Ngài ban cho anh chị em được trở nên đền thờ của Ngài 
và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị.  
Đ.  Amen 

Quátenus felíciter emundáti, habitatórem Deum in 
vobismetípsis possítis habére, et aetérnae beatitúdinis 
hereditátem cum ómnibus Sanctis possidére. R. Amen. 

 Xin cho anh chị em là những người đã được phúc thanh tẩy,  
được Thiên Chúa ở cùng  
và được hưởng phần gia nghiệp hạnh phúc muôn đời  
cùng với toàn thể các Thánh.  
Đ.  Amen. 

Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Filii, + et Spíritus 
Sancti, descéndat super vos et máneat semper. R. Amen. 

 Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng,  
là Cha và Con  và Thánh Thần,  
xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi..  
Đ.  Amen 
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II. Extra ipsam ecclesiam dedicatam 895  II. Ngoài thánh đường được cung hiến 
Ant. ad introitum Cf. Ap 21,2  
Vidi civitátem sanctam, Ierúsalem novam, descendéntem de 
caelo a Deo, parátam sicut sponsam ornátam viro suo (T.P. 
allelúia). 

 Ca nhập lễ  Kh 21, 2 
Tôi đã thấy thành thánh Giêrusalem mới,  
từ trời, tự nơi Thiên Chúa xuống, 
tề chỉnh như tân nương  
được trang điểm cho tân lang của mình (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Ap 21,3  
Ecce tabernáculum Dei cum homínibus! Et habitábit cum eis, 
et ipsi pópulus eius erunt, et ipse Deus cum eis erit eórum 
Deus (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Kh 21, 3 
Đây là nhà Tạm của Thiên Chúa ở với loài người. 
Ngài sẽ ở với họ, và họ sẽ là dân cho Ngài, 
và chính Ngài là Thiên Chúa ở với họ, 
sẽ là Thiên Chúa của họ (MPS. alleluia). 

Dicitur Gloria in excélsis.  Đọc kinh Vinh danh 
Collecta  
Deus, qui de vivis et eléctis lapídibus aetérnum habitáculum 
tuae praeparas maiestáti, multíplica super Ecclésiam tuam 
grátiam, quam dedísti, ut fidélis tibi pópulus in caeléstis 
aedificatiónem Ierúsalem semper accréscat. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, 
Chúa đã dùng những viên đá sống động và lựa tuyển 
để chuẩn bị cho uy danh Chúa một tòa nhà vĩnh cửu, 
xin gia tăng nơi Hội Thánh ân sủng Chúa đã ban, 
để đoàn dân trung thành với Chúa luôn được lớn lên 
thành lâu đài Giêrusalem trên trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Deus, qui Ecclésiam tuam sponsam vocáre dignátus es, da, 
ut plebs nómini tuo insérviens te tímeat, te díligat, te 
sequátur et ad caeléstia promíssa, te ducénte, pervéniat. Per 
Dóminum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, Chúa đã thương gọi Hội thánh là hiền thê của Chúa, 
xin cho dân tôn thờ danh Chúa, 
biết kính sợ, yêu mến và bước theo Chúa, 
và nhờ Chúa hướng dẫn, 
được hưởng những điều Chúa hứa nơi thiên quốc. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata 
Súscipe, quaesumus, Dómine, munus oblátum, et 
poscéntibus concéde, ut hic sacramentórum virtus et 
votórum obtineátur efféctus. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận của lễ tiến dâng, 
và ban ơn cho những kẻ kêu cầu Chúa  
để tại nơi đây, họ nhận đượ sức mạnh của các bí tích  
và hiệu quả của những điều họ đã khấn nguyện. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, 
omnípotens aetérne Deus: Qui domum oratiónis muníficus 
inhabitáre dignáris, ut, grátia tua perpétuis fovénte subsídiis, 
templum Spíritus Sancti ipse nos perfícias, acceptábilis vitae 
splendóre corúscans. Sed et visibílibus aedifíciis adumbrátam, 
Christi sponsam Ecclésiam perénni operatióne sanctíficas, ut, 
innumerábili prole mater exsúltans, in glóriam tuam 
collocétur in caelis. Et ídeo, cum Sanctis et Angelis univérsis, 
te collaudámus, sine fine dicéntes:  

  

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/pu.htm#lj
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/pu.htm#lk


 

 

5

Ant. ad communionem Cf. 1P 2,5  
Tamquam lápides vivi superaedificámini, domus spiritális, 
sacerdótium sanctum (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. 1Pr 2, 5 
Như những viên đá sống động, 
anh em hãy để cho mình được xây dựng  
nên tòa nhà thiêng liêng, nên hàng tư tế thánh (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Mt 21,13; Lc 11,10  
Domus mea, domus orátionis vocábitur, dicit Dóminus: in ea 
omnis qui petit, áccipit; et qui quaerit, ínvenit; et pulsánti 
aperiétur (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Mt 21, 13; Lc 11, 10 
Chúa phán: Nhà Ta được gọi là nhà cầu nguyện; 
trong nhà này, hễ ai xin thì sẽ được. 
Ai tìm thì sẽ gặp và ai gõ thì sẽ mở cho (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Deus, qui nobis supérnam Ierúsalem per temporále Ecclésiae 
tuae signum adumbráre voluísti, da, quaesumus, ut, huius 
participatióne sacraménti, nos tuae grátiae templum effícias, 
et habitatiónem glóriae tuae íngredi concédas. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa,  
Chúa đã muốn dùng Hội Thánh làm dấu chỉ hữu hình 
để tỏ cho chúng con biết Giêrusalem trên trời, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con, 
nhờ thông phần vào bí tích này, 
được trở nên đền thờ của ơn thánh 
và được vào nơi vinh quang Chúa ngự. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

COMMUNE BEATAE MARIAE VIRGINIS 
Hae Missae adhibentur etiam pro celebranda memoria sanctae 
Mariae in sabbato, et in Missis votivis de beata Maria Virgine. In 
omnibus orationibus, ubi invenitur vocabulum " commemoratio ", 
adhiberi potest pro opportunitate etiam " memoria ". 

897  LỄ CHUNG VỀ  
ĐỨC TRINH NỮ MARIA 

Được sử dụng lễ này để cử hành lễ kính nhớ Đức Maria trong ngày Thứ Bảy và trong những lễ 
ngoại lịch kính Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Trong mọi lời nguyện, khi gặp từ “tưởng niệm” 
(commemoratio” có thể tùy khi thay thế bằng “kính nhớ” (memoria). 

I. TEMPORE " PER ANNUM " 
Haec formularia adhiberi possunt iuxta normas etiam in tempore 
Quadra-gesimae, ubi agitur aliqua celebratio beatae Mariae Virginis 
in calendario proprio rite inscripta. 

 I. MÙA THƯỜNG NIÊN 
Cũng có thể dùng những bản văn này, cả theo những gì đã được quy định trong Mùa Vọng, đối 
với một cử hành nào đó về Đức Thánh Trinh Nữ Maria đã được ghi vào lịch riêng cách hợp pháp. 

1  1 
Ant. ad introitum  
Salve, sancta parens, eníxa puérpera Regem, qui caelum 
terrámque regit in saecula saeculórum. 

 Ca nhập lễ  
Kính chào Mẹ rất thánh, 
Mẹ đã sinh ra vua cai trị trời đất đến muôn đời. 

Collecta  
Concéde nos fámulos tuos, quaesumus, Dómine Deus, 
perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére, et, gloriósa 
beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, a praesénti 
liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con nài xin Chúa 
cho chúng con là tôi tớ Chúa luôn được hồn an xác mạnh, 
và nhờ lời chuyển cầu thần thế  
của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, 
xin giải thoát chúng con khỏi nỗi ưu phiền đời này 
và được hưởng niềm hoan lạc muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Súscipe, quaesumus, Dómine, preces pópuli tui cum 
oblatiónibus hostiárum, ut, intercedénte beáta María, Fílii tui 
Genetríce, nullíus sit írritum votum, nullíus sit vácua 
postulátio. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
nhận lời dân Chúa khẩn cầu cùng với lễ vật hiến dâng, 
để nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria diễm phúc,  
Mẹ của Con Chúa, 
không một ai ước nguyện mà không được  
không một ai van nài mà không cho. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in 
veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 . 

 Kinh Tiền tụng I về Đức Trinh Nữ Maria (Trong những lễ ngoại lịch thì đọc: Và trong khi kính 
nhớ), tr. hoặc kinh Tiền tụng II, tr. 

Ant. ad communionem Cf.Lc 11,27  
Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris 
Fílium. 

898  Ca hiệp lễ  x. Lc 11, 27 
Phúc thay cung lòng Đức Trinh Nữ Maria 
đã cưu mang Con Đức Chúa Cha hằng có muôn đời. 

Post communionem  
Suméntes, Dómine, caeléstia sacraménta, quaesumus 
cleméntiam tuam, ut, qui de beátae Vírginis Mariae 
commemoratióne laetámur, eiúsdem Vírginis imitatióne, 
redemptiónis nostrae mystério digne valeámus famulári. Per 
Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, khi lãnh nhận các bí tích bởi trời, 
chúng con nài xin Chúa nhân từ cho chúng con  
đang hân hoan kính nhớ Đức Trinh nữ Maria diễm phúc, 
biết noi gương Người mà phục vụ cách thích đáng 
mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
Ant. ad introitum  
Beáta es, Virgo María, quae ómnium portásti creatórem; 
genuísti qui te fecit, et in aetérnum pérmanes Virgo. 

 Ca nhập lễ  
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, 
Mẹ thật diễm phúc vì đã cưu mang Đấng tạo tác muôn loài, 
đã sinh ra Đấng tạo thành nên Mẹ, 
và Mẹ vẫn đồng trinh đến muôn đời. 

Collecta  
Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostrae praesídium, ut, 
qui sanctae Dei Genetrícis memóriam ágimus, intercessiónis 
eius auxílio a nostris iniquitátibus resurgámus. Per Dóminum. 

Giống lễ 
Đm Lộ Đức 
11.02 

Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa giầu lòng thương xót,  
xin nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, 
để khi kính nhớ Thánh Mẫu của Thiên Chúa, 
chúng con được lời Người chuyển cầu trợ giúp, 
biết bỏ những điều bất chính mà chỗi dậy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Genetrícis Fílii tui memóriam venerántes, quaesumus, 
Dómine, ut sacrifícii huius oblátio nosmetípsos, grátia tua 
largiénte, tibi perfíciat munus aetérnum. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, khi kính nhớ Mẹ của Con Chúa,  
chúng con nài xin Chúa 
cho việc dâng hy lễ này, nhờ ơn Chúa rộng ban, 
kiện toàn chính chúng con  
thành của lễ muôn đời dâng tiến Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in 
veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 . 

 Kinh Tiền tụng I về Đức Trinh Nữ Maria (Trong những lễ ngoại lịch thì đọc: Và trong khi kính 
nhớ), tr. hoặc kinh Tiền tụng II, tr. 

Ant. ad communionem Lc 1,49  
Fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius. 

899  Ca hiệp lễ  Lc 1, 49 
Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, 
và Danh Ngài là thánh. 

Post communionem  
Redemptiónis aetérnae partícipes effécti, quaesumus, 
Dómine, ut, qui Genetrícis Fílii tui memóriam ágimus, et de 
grátiae tuae plenitúdine gloriémur, et salvatiónis contínuum 
sentiámus augméntum. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được thông phần ơn cứu chuộc muôn đời, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
đang kính nhớ Mẹ của Con Chúa, 
vừa được hãnh diện vì ơn Chúa ban tràn đầy, 
vừa cảm nhận được ơn cứu độ không ngừng gia tăng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

3  3 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/2t.htm#cap
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/2t.htm#caq
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/0u.htm#q4
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/2t.htm#cap
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/2t.htm#caq
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/0t.htm#bu


 

 

7

Ant. ad introitum  
Cf. Benedícta es tu, Virgo María, a Dómino Deo excélso prae 
ómnibus muliéribus super terram; quia nomen tuum ita 
magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum. 

 Ca nhập lễ  x. Gdt 13, 23.25 
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, 
Mẹ đã được Chúa là Thiên Chúa Tối Cao 
giáng phúc hơn mọi phụ nữ trên địa cầu; 
vì Ngài đã tôn vinh danh Mẹ, 
nên loài người không ngớt lời ca khen Mẹ. 

Collecta  
Sanctíssimae venerántibus Vírginis Maríae memóriam 
gloriósam, ipsíus nobis, quaesumus, Dómine, intercessióne 
concéde, ut de plenitúdine grátiae tuae nos quoque 
mereámur accípere. Per Dóminum. 

 
Giống lễ 
21.11 

Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con  
đang được vinh dự kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria rất thánh,  
nhờ lời Người chuyển cầu, đáng nhận được  
những ơn lành từ nguồn ơn sung mãn của Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata  
Laudis tibi, Dómine, hóstias offérimus, de Genetrícis Fílii tui 
commemoratióne laetántes; praesta, quaesumus, ut per haec 
sacrosáncta commércia ad redemptiónis aetérnae proficiámus 
augméntum. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ ca tụng 
khi hân hoan kính nhớ Mẹ của Con Chúa, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
nhờ những trao đổi thánh thiện này 
biết vươn lên để được thêm ơn cứu chuộc muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in 
veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 . 

 Kinh tiền tụng I về Đức Trinh Nữ Maria (Trong những lễ ngoại lịch thì đọc: Và trong khi kính 
nhớ), tr. Hoặc kinh Tiền tụng II, tr. 

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,48  
Beátam me dicent omnes generatiónes, quia ancíllam 
húmilem respéxit Deus. 

900  Ca hiệp lễ  x. Lc 1, 48 
Muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, 
vì Thiên Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn của nữ tỳ này. 

Post communionem  
Refécti, Dómine, caeléstibus alimóniis, te súpplices 
exorámus, ut Fílium tuum, ex alma Vírgine natum, quem 
sacraménto suscépimus, confiteámur verbis et móribus 
teneámus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được lương thực trên trời bổ dưỡng, 
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho chúng con 
biết dùng lời nói mà tuyên xưng,  
biết lấy cách sống mà noi theo người Con Chúa 
do Đức Trinh Nữ cao cả sinh ra, 
Đấng chúng con vừa rước lấy qua bí tích. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

4  4 
Ant. ad introitum Cf. Ps 44,13 Ps 15 Ps 16  
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: 
adducéntur Regi vírgines post eam: próximae eius 
adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne. 

 Ca nhập lễ  x. Tv 44, 13. 15. 16 
Mọi người trong dân khát khao chiêm ngắm long nhan: 
theo sau Mẹ là những trinh nữ 
được dẫn đến diện kiến đức vua: 
những người thân cận của Mẹ  
được dẫn đến trước nhan Ngài trong vui sướng hân hoan. 

Collecta  
Famulórum tuórum, quaesumus, Dómine, delícta ignósce, ut, 
qui tibi placére de áctibus nostris non valémus, Genetrícis Fílii 
tui Dómini nostri intercessióne salvémur. Qui tecum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa,  
chúng con nài xin Chúa đừng chấp tội các tôi tớ Chúa, 
để dù không đủ sức làm gì đẹp lòng Chúa, 
thì nhờ lời Mẹ của Con Chúa chuyển cầu, 
chúng con cũng được cứu độ. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  
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Super oblata  
Súscipe, Dómine, múnera quae tibi offérimus, et praesta, ut 
corda nostra, Sancti Spíritus luce irradiáta, exémplo beátae 
Vírginis Maríae, tua semper váleant perquírere et conserváre. 
Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ  
Lạy Chúa, xin nhận của lễ chúng con dâng lên Chúa 
và ban ơn, để nhờ ánh sáng Chúa Thánh Thần soi chiếu 
tâm hồn chúng con biết noi gương  
Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, 
hầu luôn đủ sức tìm kiếm  
và bảo toàn những gì thuộc về Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in 
veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 . 

 Kinh tiền tụng I về Đức Trinh Nữ Maria (Trong những lễ ngoại lịch thì đọc: Và trong khi kính 
nhớ), tr. Hoặc kinh Tiền tụng II, tr. 

Ant. ad communionem  
Laudáte Dóminum Deum nostrum, quia in María ancílla sua 
adimplévit misericórdiam suam, quam promísit dómui Israel. 

901  Ca hiệp lễ  
Hãy ngợi khen Chúa là Thiên Chúa chúng ta, 
vì Ngài đã rộng ban cho Đức Maria, nữ tỳ của Ngài 
lượng hải hà mà Ngài đã hứa ban cho nhà Israel. 

Post communionem  
Sumptis, Dómine, salútis et fídei sacraméntis, súpplices te 
deprecámur, ut, beátam Vírginem Maríam devóte recoléntes, 
supérnae caritátis cum ipsa partícipes fíeri mereámur. Per 
Chrístum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa,  
được lãnh nhận các bí tích đức tin đem lại ơn cứu độ, 
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa,  
để khi sốt sắng kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc,  
chúng con đáng được cùng Người  
thông phần vào tình yêu trên trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

5  5 
Ant. ad introitum Cf. Lc 1,28 Lc 42  
Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum: benedícta tu in 
muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui. 

 Ca nhập lễ  x. Lc 1, 28. 42 
Kính chào Đức Maria đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Mẹ, 
Mẹ được chúc phúc hơn các phụ nữ, 
và con lòng Mẹ thật đáng chúc tụng. 

Collecta  
Deus, qui beátam Vírginem Maríam, inter húmiles et 
páuperes praecelléntem, Matrem Salvatóris elegísti, praesta, 
quaesumus, ut, eius exémpla sectántes, tibi sincérae fídei 
praestémus obséquium et in te totam spem salútis 
collocémus. Per Dominum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, 
Đấng vượt trổi giữa những người khiêm nhượng và nghèo khó 
làm mẹ Đấng Cứu Thế, 
chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con 
biết noi gương Người mà dâng lên Chúa 
lòng tuân phục của đức tin chân thành 
và niềm cậy trông trọn vẹn vào ơn cứu độ của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Súscipe, Dómine, haec nóstrae devótionis múnera, et 
praesta, ut, qui Fílii tui imménsae caritátis opus recólimus, in 
tui et próximi dilectióne beátae Maríae Vírginis confirmémur 
exémplo. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin nhận của lễ chúng con sốt sắng tiến dâng 
và ban cho chúng con đang kính nhớ 
công trình yêu thương vô biên của Con Chúa, 
được củng cố trong tình mến Chúa yêu người  
theo gương sáng của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in 
veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 . 

 Kinh tiền tụng I về Đức Trinh Nữ Maria (Trong những lễ ngoại lịch thì đọc: Và trong khi kính 
nhớ), tr. Hoặc kinh Tiền tụng II, tr. 
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Ant. ad communionem Cf. Ps 86,3; Lc 1,49  
Gloriósa dicta sunt de te, Virgo María, quia fecit tibi magna, 
qui potens est. 

902  Ca hiệp lễ  x. Tv 86, 3; Lc 1, 49 
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, muôn lời tôn vinh dâng về Mẹ, 
vì Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ những điều trọng đại. 

Post communionem  
Concéde, Dómine, Ecclésiae tuae, ut, huius sacraménti 
virtúte roboráta, sémitas Evangélii alácriter percúrrat, donec 
beátam pacis visiónem attíngat, qua Virgo María, húmilis 
ancílla tua, iam frúitur in aetérnum gloriósa. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, xin ban cho Hội Thánh Chúa 
vừa được cũng cố nhờ sức mạnh của bí tích này, 
biết mau mắn tiến bước trên những nẻo đường của Tin Mừng, 
cho đến khi đạt được phúc hưởng kiến trong an bình 
nơi Đức Trinh Nữ Maria nữ tỳ khiêm hạ của Chúa 
đã được vinh dự vui hưởng đến muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

6  6 
Ant. ad introitum  
Virga Iesse flóruit: Virgo Deum et hóminem génuit; pacem 
Deus réddidit, in se reconcílians ima summis. 

 Ca nhập lễ  
Chồi Yesse đã nở hoa: 
một Trinh Nữ đã hạ sinh Thiên Chúa làm người. 
Thiên Chúa đã tái lập sự bình an 
bằng cách giao hòa trời đất nơi chính Ngài. 

Collecta  
Adiuvet nos, quaesumus, Dómine, beátae Maríae semper 
Vírginis intercéssio veneránda, et a cunctis perículis absolútos 
in tua fáciat pace gaudére. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chuyển cầu đáng kính 
của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh 
trợ giúp và làm cho chúng con, 
sau khi thoát khỏi mọi nguy hiểm 
được vui sống trong bình an của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Múnera tibi placatiónis et laudis offérimus, Dómine, humíliter 
deprecántes, ut, beátae Maríae Vírginis sequéntes exémpla, 
nosmetípsos exhibeámus hóstiam sanctam, tibi placéntem. 
Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, dâng lên Chúa của lễ giao hòa ngợi khen 
và khiêm tốn khẩn cầu cho chúng con biết noi gương  
Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc mà hiến dâng chính mình 
làm của lễ thánh đẹp lòng Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in 
veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 . 

 Kinh Tiền tụng I về Đức Trinh Nữ Maria (Trong những lễ ngoại lịch thì đọc: Và trong khi kính 
nhớ), tr. hoặc kinh Tiền tụng II, tr. 

Ant. ad communionem Ps 44,3  
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in 
aetérnum. 

903  Ca hiệp lễ  Tv 44, 3 
Nét diễm lệ nở thắm đôi môi, 
nên Thiên Chúa chúc phúc cho Người luôn mãi. 

Post communionem  
Caelésti alimónia nutrítos, fac nos, Dómine, exémplo beátae 
Vírginis Maríae, pura tibi conversatióne servíre, et cum ipsa 
te sincéris láudibus magnificáre. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con 
sau khi được lương thực trên trời nuôi dưỡng, 
biết noi gương Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc 
sống trong sạch phụng sự Chúa 
và biết cùng với Người,  
chân thành ca ngợi tôn vinh Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

7  7 
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Ant. ad introitum Cf. Lc 1,47-48  
Ait María: Exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo; quia 
respéxit Dóminus humilitátem ancíllae suae. 

 Ca nhập lễ  x. Lc 1, 47.48 
Đức Maria nói: Thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, 
Đấng Cứu độ tôi 
vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ của Ngài. 

Collecta  
Deus, qui virginálem aulam beátae Maríae, in qua Verbum 
tuum habitáret, elígere dignátus es, da, quaesumus, ut, eius 
nos defensióne munítos, iucúndos fácias interésse eius 
commemoratióni. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương chọn  
cung lòng trinh khiết của Đức Maria diễm phúc 
làm nơi trú ngụ cho Ngôi Lời của Chúa, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
khi được người bênh vực chở che, 
cũng biết hân hoan tham dự vào việc kính nhớ Người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Accépta sint tibi, Dómine, múnera pópuli tui, in 
commemoratióne beátae Maríae obláta, quae tibi virginitáte 
plácuit et humilitáte concépit Fílium tuum Dóminum nostrum. 
Qui vivit et regnat in saecula saeculórum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, 
xin nhận của lễ dân Chúa tiến dâng, 
trong ngày kính nhớ Đức Maria diễm phúc, 
Đấng, vì trinh khiết nên đẹp lòng Chúa, 
vì khiêm nhường nên được cưu mang Con Chúa, Chúa chúng con. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in 
veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 . 

 Kinh Tiền tụng I về Đức Trinh Nữ Maria (Trong những lễ ngoại lịch thì đọc: Và trong khi kính 
nhớ), tr. hoặc kinh Tiền tụng II, tr. 

Ant. ad communionem Lc 2,19  
María conservábat ómnia verba haec, cónferens in corde suo. 

 Ca hiệp lễ  Lc 2, 19 
Đức Maria ghi nhớ tất cả những sự việc đó 
và suy niệm trong lòng. 

Post communionem  
Spirituális alimóniae partícipes effécti, quaesumus, Dómine 
Deus noster, ut, beátam Vírginem Maríam assídue imitántes, 
et Ecclésiae servítio semper inveniámur inténti et tui 
experiámur gáudia famulátus. Per Christum. 

904  Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
được dự tiệc thiêng liêng, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
khi chăm chỉ noi gương Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, 
biết luôn chú tâm phục vụ Hội Thánh 
và cảm nhận được niềm vui nhờ làm tôi Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

8  8 
Ant. ad introitum  
Felix es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima: quia ex 
te ortus est sol iustítiae, Christus Deus noster, per quem 
salváti et redémpti sumus. 

Vì bời Mẹ 
mà Đức 
Kitô là 
Thiên Chúa 
của chúng 
con, và là 
mặt trời 
công chính 
đã mọc 
lên, nhờ 
Người 
chúng con 
… 

Ca nhập lễ  
Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, 
Mẹ thật diễm phúc và đáng mọi lời ngợi khen, 
vì bởi Mẹ mà mặt trời công chính đã mọc lên 
là Đức Kitô, Thiên Chúa chúng con, 
nhờ Người mà chúng con được giải thoát và cứu chuộc. 
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Collecta  
Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut fidéles tui, qui 
sub sanctíssimae Vírginis Maríae patrocínio laetántur, eius pia 
intercessióne a cunctis malis liberéntur in terris, et ad gáudia 
aetérna perveníre mereántur in caelis. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
các tín hữu Chúa đang vui mừng  
vì được Đức Trinh Nữ Maria rất thánh bảo trợ, 
chúng con nài xin Chúa cho họ , 
nhờ lời chuyển cầu nhân từ của Người 
được thoát khỏi mọi sự dữ nơi trần gian 
và đáng đạt tới niềm vui vĩnh cửu trên trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Preces, Dómine, tuórum réspice oblationésque fidélium, in 
beátae Maríae Dei Genetrícis commemoratióne delátas, ut et 
tibi gratae sint, et nobis cónferant tuae propitiatiónis 
auxílium. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin đoái đến những lời khẩn cầu 
và của lễ các tín hữu tiến dâng 
trong ngày kính nhớ Đức Maria diễm phúc, Mẹ Thiên Chúa; 
xin cho những lời nguyện cầu và những lễ vật này  
để Chúa vui lòng và chúng con được Chúa xót thương, phù trợ. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in 
veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 . 

 Kinh Tiền tụng I về Đức Trinh Nữ Maria (Trong những lễ ngoại lịch thì đọc: Và trong khi kính 
nhớ), tr. hoặc kinh Tiền tụng II, tr. 

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,48  
Respéxit Dóminus humilitátem ancíllae suae, ecce enim 
beátam me dicent omnes generatiónes. 

 Ca hiệp lễ  x. Lc 1, 48 
Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tì Ngài, 
vậy từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc. 

Post communionem  
Salutáribus refécti sacraméntis, súpplices te, Dómine, 
deprecámur, ut, qui memóriam beátae Vírginis Dei Genetrícis 
Maríae venerándo égimus, redemptiónis tuae fructum 
perpétuo experíri mereámur. Per Christum. 

905. Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được các bí tích sinh ơn cứu độ bổ dưỡng, 
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho chúng con, 
khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, Mẹ Thiên Chúa, 
đáng được hưởng luôn mãi hiệu quả của ơn Chúa cứu chuộc. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

II. TEMPORE ADVENTUS  II. MÙA VỌNG 
Ant. ad introitum Cf. Is 45,8  
Roráte, caeli, désuper, et nubes pluant iustum; aperiátur 
terra, et gérminet Salvatórem. 

 Ca nhập lễ  x. Is 4, 58 
Trời hãy đổ sương và mây hãy mưa Đấng công chính, 
Đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng cứu độ. 

Vel: Cf. Lc 1,30-32  
Angelus ad Maríam ait: Invenísti grátiam apud Deum; Ecce 
concípies et páries fílium, et vocábitur Altíssimi Fílius. 

 Hoặc:  x. Lc 1, 30-32 
Thiên thần nói với Đức Maria: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa. 
Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, 
Người được gọi là Con Đấng Tối Cao”. 

Collecta  
Deus, qui de beátae Maríae Vírginis útero Verbum tuum, 
Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti, praesta 
supplícibus tuis, ut, qui vere eam Dei Genetrícem crédimus, 
eius apud te intercessiónibus adiuvémur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, qua lời Thiên Thần truyền tin, 
Chúa đã muốn Ngôi Lời của Chúa nhận lấy xác phàm 
từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, 
xin Chúa cho chúng con đang khẩn cầu 
vì tin thật Người là Mẹ Thiên Chúa  
thì được trợ giúp nhờ lời Người chuyển cầu trước tòa Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Vel:  
Deus, qui promíssa Pátribus adímplens beátam Vírginem 
Maríam elegísti, ut Mater fíeret Salvatóris, concéde nobis illíus 
exémpla sectári, cuius humílitas tibi plácuit, et obodiéntia 
nobis prófuit. Per Dóminum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, Chúa đã hoàn thành lời hứa với các tổ phụ 
khi chọn Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc làm mẹ Đấng cứu thế; 
xin cho chúng con biết noi gương 
Đấng đã khiêm nhường làm vui lòng Chúa 
và vâng phục mà mưu ích cho chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Accipe, Dómine, haec múnera, et tua virtúte in sacraméntum 
salútis convérte, in quo, cessántibus figurálibus Patrum 
hóstiis, verus Agnus offértur, Iesus Christus Fílius tuus, ex 
intácta Vírgine ineffabíliter natus. Qui vivit et regnat in 
saecula saeculórum. 

906  Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin nhận những của lễ này 
và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ, 
trong bí tích này,  
khi những lễ vật tượng trưng của các tổ phụ không còn nữa, 
thì con chiên thật là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa được hiến dâng, 
được Đức Trinh Nữ tinh tuyền sinh ra cách lạ lùng.  
Người hằng sống và hiển trị. 

Praefatio I de beata Maria Virgine p. 547 , vel II, p. 548 . Adhiberi 
potest etiam Praefatio II de Adventu, p. 519 . 

 Kinh Tiền tụng I về Đức Thánh Trinh Nữ Maria, tr. hoặc II tr. Cũrng có thể sử dụng kinh Tiền 
tụng II Mùa Vọng, tr. 

Ant. ad communionem Cf. Is 7,14  
Ecce Virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen eius 
Emmánuel. 

 Ca hiệp lễ  x. Is 7, 14 
Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai, 
Người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel.  

Post communionem  
Mystéria quae súmpsimus, Dómine Deus noster, 
misericórdiam tuam in nobis semper osténdant, ut Fílii tui 
incarnatióne salvémur, qui Genetrícis eius commemoratiónem 
fidéli mente celebrámus. Qui vivit et regnat in saecula 
saeculórum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, 
luôn tỏ cho chúng con thấy lòng Chúa xót thương 
để chúng con là những người đang thành tâm kính nhớ Mẹ của Con Chúa,  
chúng con được cứu độ nhờ việc nhập thể của người. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  

III. TEMPORE NATIVITATIS  III. MÙA GIÁNG SINH 
Ant. ad introitum  
Génuit puérpera Regem, cui nomen aetérnum, et gáudia 
matris habens cum virginitátis honóre: nec primam símilem 
visa est, nec habére sequéntem. 

 Ca nhập lễ  
Mẹ đã sinh ra Đức Vua, danh Người là Vĩnh Cửu, 
Mẹ hưởng niềm vui làm mẹ và được vinh dự đồng trinh. 
Trước và sau Mẹ, không ai sánh bằng. 

Vel:  
Virgo Dei Génetrix, quem totus non capit orbis, in tua se 
clausit víscera factus homo. 

 Hoặc 
Lạy Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, 
Đấng cả vũ trụ không chứa nổi, khi làm người, 
đã ẩn mình trong lòng Mẹ 

Collecta  
Deus, qui salútis aetérnae, beátae Maríae virginitáte fecúnda, 
humáno géneri praemia praestitísti, tríbue, quaesumus, ut 
ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus 
Fílium tuum auctórem vitae suscípere, Dóminum nostrum 
Iesum Christum, Fílium tuum. Qui tecum. 

907  
Lấy lại 
LNNL lễ 
Đức Maria 
Mẹ Thiên 
Chúa 
01/01 
???????? 

Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa,  
nhờ sự đồng trinh mà vẫn được ơn thụ thai của Đức Thánh Maria, 
Chúa đã ban cho nhân loại phần thưởng đem lại ơn cứu độ muôn đời. 
Chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
cảm nhận được Đức Trinh Nữ luôn chuyển cầu cho chúng con,  
vì nhờ Đức Trinh Nữ, chúng con đáng được đón nhận Con Chúa  
là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đấng ban sự sống. 
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa  
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.  
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Vel:  
Deus, cuius Verbum ab aetérno génitum ex Vírginis útero 
procédere voluísti, concéde, quaesumus, ut, beáta María 
intercedénte, splendóre praeséntiae suae nostras illúminet 
ténebras, ac de sua plenitúdine donet nobis laetítiam et 
pacem. Qui tecum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, Chúa đã muốn Ngôi Lời của Chúa được sinh ra tự đời đời 
lại sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ, 
chúng con nài xin Chúa nhờ Đức Thánh Maria chuyển cầu 
cho chúng con được Ngôi Lời dùng sự hiện diện huy hoàng của Người 
rọi vào những tăm tối của chúng con, 
và lấy sự sung mãn của Người ban cho chúng con  
niềm vui và bình an. 
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa  
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.  

Super oblata  
Beáta témpora celebrántes, quae per temporálem Unigéniti 
tui nati-vitátem et partum Maríae Vírginis consecrásti, haec 
oblátio, quaesu-mus, Dómine, nos sanctíficet, atque in illo 
tríbuat renásci. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa,  
khi cử hành mùa hồng phúc mà Chúa thánh hiến 
việc sinh ra trong thời gian của Con Một Chúa 
và sự sinh nở của Đức Trinh Nữ Maria, 
chúng con nài xin Chúa  
cho hiến lễ này thánh hóa chúng con 
và cho chúng con được tái sinh trong Người. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Praefatio I de beata Maria Virgine, p. 547 , vel II, p. 548 .  Kinh Tiền tụng I hoặc II về Đức Thánh Trinh Nữ Maria, tr.  
Ant. ad communionem Cf. Lc 11,27  
Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris 
Fílium. 

 Ca hiệp lễ  x. Lc 11, 27 
Phúc thay cung lòng Đức Trinh Nữ Maria 
đã cưu mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

Post communionem  
Incarnáti Verbi tui Córpore et Sánguine refécti, quaesumus, 
Dómine, ut haec divína mystéria, quae in commemoratióne 
beátae Vírginis Maríae laetánter accépimus, eiúsdem Fílii tui 
divinitátis partícipes nos semper effíciant. Qui vivit et regnat 
in saecula saeculórum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa,  
được Mình và Máu của Ngôi Lời Nhập Thể bổ dưỡng  
chúng con nài xin Chúa cho những mầu nhiệm thánh này 
mà chúng con đã hân hoan lãnh nhận 
trong ngày kính nhớ Đức Thánh Trinh Nữ Maria, 
luôn làm cho chúng con được thông phần 
vào thần tính của Con Chúa. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  

IV. TEMPORE PASCHALI 908  IV. MÙA PHỤC SINH 
Ant. ad introitum Cf. Ps 29,12  
Convertísti, Dómine, planctum meum in gáudium mihi, et 
circumdedísti me laetítia, allelúia. 

 Ca nhập lễ  x. Tv 29, 12 
Lạy Chúa,  
Chúa đã biến đổi tiếng khóc than thành nỗi hân hoan  
và lấy niềm vui bao bọc con, alleluia.  

Collecta  
Deus, qui, per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Iesu 
Christi, mundum laetificáre dignátus es, praesta, quaesumus, 
ut, per eius Genetrícem Vírginem Maríam, perpétuae 
capiámus gáudia vitae. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa,  
qua sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con Một Chúa, 
Chúa đã đoái thương làm cho thế giới được vui mừng, 
chúng con nài xin Chúa ban ơn  
để, nhờ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Người 
chúng con được hưởng niềm vui của sự sống muôn đời. 
Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con..  
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Super oblata  
Súscipe, sancte Pater, oblatiónem humilitátis nostrae, quam 
tibi laeti exhibémus, commemoratiónem beátae Maríae 
Vírginis celebrántes, et praesta, ut nobis, sacrifício Christi 
sociátis, temporális fiat consolátio et aetérna salvátio. Per 
Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Cha chí thánh, xin nhận của lễ khiêm tốn  
chúng con hân hoan dâng lên Chúa, 
khi kính nhớ Đức Thánh Trinh Nữ Maria, 
và xin ban ơn để, nhờ kết hợp với hy lễ của Chúa Kitô 
của lễ này sẽ đem lại cho chúng con  
sự an ủi đời này và ơn cứu độ muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Praefatio I de beata Maria Virgine, p. 547 , vel II, p. 548 .  Kinh Tiền tụng I hoặc II về Đức Thánh Trinh Nữ Maria, tr. 
Ant. ad communionem  
Laetáre, Virgo Mater, quia surréxit Christus de sepúlcro, 
allelúia. 

 Ca hiệp lễ  
Lạy Mẹ đồng trinh, xin hãy mừng vui 
vì Đức Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, alleluia. 

Post communionem  
Paschálibus sacraméntis refécti, quaesumus, Dómine, ut, qui 
Genetrícis Fílii tui memóriam recólimus, vitam Iesu in carne 
nostra mortáli manifestémus. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được bổ dưỡng nhờ bí tích phục sinh, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
khi kính nhớ Mẹ của Con Chúa, 
biết biểu lộ sự sống của Chúa Giêsu 
trong thân xác phải chết của chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Tempore paschali adhiberi potest etiam Missa de Sancta Maria, 
Regina Apostolorum, pp. 117 5-1176. 

 Trong Mùa Phục sinh cũng có thể sử dụng lễ Đức Thánh Maria, Nữ Vương các Tông đồ, tr. 

COMMUNE MARTYRUM 
I. EXTRA TEMPUS PASCHALE 

A. Pro pluribus martyribus 

909  LỄ CHUNG  
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 

I. NGOÀI MÙA PHỤC SINH 
A. Nhiều Thánh Tử Đạo 

1  1 
Ant. ad introitum  
Gaudent in caelis ánimae Sanctórum, qui Christi vestígia sunt 
secúti; et quia pro eius amóre sánguinem suum fudérunt, 
ídeo cum Christo exsúltant sine fine. 

 Ca nhập lễ  
Các thánh đã bước theo chân Đức Kitô 
nay được vui mừng trên thiên quốc; 
các ngài đã đổ máu mình ra vì lòng yêu mến Đức Kitô 
vì thế luôn được vinh quang với Người. 

Vel:  
Viri sancti gloriósum sánguinem fudérunt pro Dómino, 
amavérunt Christum in vita sua, imitáti sunt eum in morte 
sua: et ídeo corónas triumpháles meruérunt. 

 Hoặc:  
Các thánh đã đổ máu đào vinh quang vì Chúa, 
các ngài đã yêu mến cuộc sống của Đức Kitô 
và noi theo cái chết của Người: 
vì thế các ngài đáng được thưởng triều thiên vinh thắng. 

Collecta  
Praesta, Dómine, précibus nostris cum exsultatióne 
provéntum, ut sanctórum mártyrum N. et N., quorum diem 
passiónis ánnua devotióne recólimus, étiam fídei constántiam 
subsequámur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, xin ban cho những lời cầu nguyện của chúng con 
được thành tựu mỹ mãn, 
để khi hằng năm sốt sắng kính nhớ 
ngày các thánh tử đạo T. và T. chịu khổ hình, 
chúng con cũng biết noi theo đức tin vững vàng của các ngài. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Súscipe, sancte Pater, múnera quae in sanctórum mártyrum 
commemoratióne deférimus, et nobis fámulis tuis concéde, ut 
in confessióne tui nóminis inveníri stábiles mereámur. Per 
Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Cha chí thánh, 
xin nhận của lễ chúng con dâng lên 
khi kính nhớ các thánh tử đạo 
và ban cho chúng con là tôi tớ Chúa 
xứng đáng được thấy là bền chí tuyên xưng danh Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Lc 22,28-30  
Vos estis qui permansístis mecum in tentatiónibus meis, et 
ego dispóno vobis regnum, dicit Dóminus, ut edátis et bibátis 
super mensam meam in regno meo. 

910  Ca hiệp lễ  Lc 22, 28-30 
Chúa nói: các con đã hằng ở với Thầy trong các cơn thử thách của Thầy;  
và Thầy dọn sẵn nước trời cho các con, 
để các con được ăn uống đồng bàn trong nước của Thầy. 

Vel:  
Ecce merces Sanctórum copiósa est apud Deum: ipsi vero 
mórtui sunt pro Christo, et vivent in aetérnum. 

 Hoặc:   
Này đây phần thưởng của các thánh 
thật lớn lao trước nhan Thiên Chúa: 
các ngài thật đã chết vì Đức Kitô, 
và vẫn sống muôn đời. 

Post communionem  
Deus, qui crucis mystérium in sanctis martyribus tuis 
mirabíliter illustrásti, concéde propítius, ut, ex hoc sacrifício 
roboráti, Christo fidéliter haereámus, et in Ecclésia ad 
salútem ómnium operémur. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, 
Chúa đã chiếu tỏa cách kỳ diệu mầu nhiệm thập giá 
nơi các thánh tử đạo của Chúa, 
xin đoái thương cho chúng con, 
khi được vững mạnh nhờ hy lễ này, 
biết trung thành gắn bó với Chúa Kitô, 
và hoạt động trong Hội Thánh nhằm cứu độ mọi người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
Ant. ad introitum Cf. Ps 33,20-21  

Multae tribulatiónes iustórum, et de his ómnibus liberávit eos 
Dóminus. Dóminus custódit ómnia ossa eórum, unum ex his 
non conterétur. 

 Ca nhập lễ  x. Tv 33, 20-21 
Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân 
nhưng luôn được Chúa thương cứu thoát. 
Xương cốt họ được Chúa giữ gìn 
không một cái nào bị giập nát. 

Vel: Cf. Ap 7,14; Da 3,95  
Isti sunt, qui venérunt ex magna tribulatióne, et lavérunt 
stolas suas in sánguine Agni. Tradidérunt córpora sua propter 
Deum ad supplícia: et meruérunt habére corónas perpétuas. 

 Hoặc:  x. Kh 7, 14; Đn 3, 95 
Các ngài là những người đã đến từ gian truân cùng cực 
và đã giặt áo mình trong máu Con Chiên. 
Các ngài đã phó mình chịu mọi cực hình vì Thiên Chúa 
nên các ngài đáng được thưởng triều thiên vĩnh cửu. 

Collecta  
Omnípotens sempitérne Deus, qui sanctis N. et N. pro Christo 
pati donásti, nostrae quoque fragilitáti divínum praeténde 
subsídium, ut sicut illi pro te mori non dubitárunt, ita nos 
fortes in tua confessióne vívere valeámus. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã cho các thánh T. và T. chịu cực hình vì Đức Kitô, 
xin ban ơn thần thiêng trợ giúp thân phận yếu hèn của chúng con, 
để như các ngài đã không ngần ngại chịu chết vì Chúa, 
chúng con cũng biết can đảm tuyên xưng Chúa qua đời sống chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Fiat tibi, quaesumus, Dómine, hóstia sacránda placábilis 
pretiósi celebritáte martyrii, quae et peccáta nostra puríficet, 
et tuórum tibi vota concíliet famulórum. Per Christum. 

911  Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, nhờ việc mừng kính cuộc tử đạo quý báu, 
chúng con nài xin cho của lễ sắp được thánh hóa nên đẹp lòng Chúa; 
xin cho của lễ này vừa thanh tẩy tội lỗi chúng con, 
vừa làm cho ước nguyện của các tôi tớ Chúa 
được phù hợp với Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Jn 15,13  
Maiórem caritátem nemo habet, ut ánimam suam ponat quis 
pro amícis suis, dicit Dóminus. 

 Ca hiệp lễ  x. Ga 15, 13 
Chúa nói: Không ai có tình yêu nào lớn lao hơn 
tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. 

Vel: Lc 12,4  
Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his, qui vos 
persequúntur. 

 Hoặc:  x. Lc 12, 4 
Thầy bảo thật các con là bạn hữu của Thầy: 
đừng sợ những kẻ bách hại các con. 

Post communionem  
Pane caelésti nutrítos et in Christo unum corpus efféctos, da 
nos, quaesumus, Dómine, ab eius caritáte numquam separári 
et, sanctórum mártyrum tuórum N. et N. exémplo, propter 
eum qui diléxit nos ómnia fórtiter superáre. Qui vivit et 
regnat in saecula saeculórum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được nuôi dưỡng bằng bánh bởi trời 
và được trở thành một thân thể trong Đức Kitô, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con không bao giờ tách lìa 
khỏi tình thương của Người, 
nhưng biết noi gương các thánh tử đạo T. và T. 
mà can trường lướt thắng mọi sự vì Đấng đã yêu thương chúng con. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

3  3 
Ant. ad introitum Cf. Ps 36,39  
Salus iustórum a Dómino, et protéctor eórum est in témpore 
tribulatiónis. 

 Ca nhập lễ  Tv 36, 39 
Người công chính được Chúa ban ơn cứu độ, 
lúc gian truân họ được Chúa độ trì, 

Vel: Cf. Sg 3,6-7 Sg 9  
Tamquam aurum in fornáce probávit eléctos Dóminus, et 
quasi holocáusti hóstiam accépit illos; et in témpore erit 
respéctus illórum: quóniam donum et pax erit eléctis Dei. 

 Hoặc:  x. Kn 3. 6-7. 9 
Chúa thử thách những người Chúa chọn  
như luyện vàng trong lửa, 
và đón nhận các ngài như của lễ toàn thiêu 
khi Chúa ghé mắt nhìn các ngài: 
ân sủng và bình an dành cho những người Thiên Chúa chọn. 

Collecta  
Fratérna nos, Dómine, mártyrum tuórum coróna laetíficet, 
quae et fídei nostrae praebeat increménta virtútum, et 
multíplici nos suffrágio consolétur. Per Dóminum. 

912  Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, xin cho cộng đoàn huynh đệ các thánh tử đạo của Chúa 
làm cho chúng con được vui mừng, 
gia tăng sức mạnh cho đức tin của chúng con 
và an ủi chúng con bằng muôn lời cầu bầu. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Beatórum mártyrum N. et N., quaesumus, Dómine, tibi nos 
orátio grata comméndet, et in tuae veritátis professióne 
confírmet. Per Dóminum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
cho lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa của các thánh tử đạo T. và T. 
phó thác chúng con cho Chúa, 
và làm cho chúng con được vững vàng tuyên xưng chân lý của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera pópuli tui pro 
mártyrum tuórum passiónibus dicáta sanctórum, et, quae 
beátis N. et N. in persecutióne fortitúdinem ministrárunt, 
nobis quoque praebeant inter advérsa constántiam. Per 
Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận lễ vật của dân Chúa, 
được hiến dâng vì những khổ hình của các thánh tử đạo, 
và xin cho điều đã làm cho các thánh T. và T. 
được mạnh sức trong cơn bách hại, 
cũng mang lại cho chúng con sự kiên cường giữa các nghịch cảnh. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Mc 8,35  
Qui perdíderit ánimam suam propter me et Evangélium, 
salvam fáciet eam, dicit Dóminus. 

 Ca hiệp lễ  Mc 8, 35 
Chúa nói: Ai mất mạng sống mình vì Tôi 
và vì Tin Mừng, 
thì sẽ cứu được mạng sống mình. 

Vel: Cf. Sg 3,4  
Si coram homínibus torménta passi sunt, spes electórum est 
immórtalis in aetérnum. 

 Hoặc:  x. Kn 3, 4 
Dầu bị hành hạ trước mặt người thế, 
niềm hy vọng của những người Chúa chọn 
là không phải chết muôn đời. 

Post communionem  
Consérva in nobis, Dómine, munus tuum, et quod, te 
donánte, pro festivitáte beatórum mártyrum N. et N. 
percépimus, et salútem nobis praestet et pacem. Per 
Christum. 

 
Sửa lại lễ 
26.09 
Tr.912 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, xin gìn giữ ân huệ của Chúa trong chúng con, 
và nhờ Chúa ban ơn, xin cho điều chúng con đã lãnh nhận 
trong ngày lễ các thánh tử đạo T. và T. 
mang lại cho chúng con ơn cứu độ và bình an. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

4 913  4 
Ant. ad introitum Cf. Ps 33,18  
Clamavérunt iusti, et Dóminus exaudívit eos, et ex ómnibus 
tribulatiónibus eórum liberávit eos. 

 Ca nhập lễ  x. Tv 33, 18 
Người công chính kêu xin, Chúa đã nhậm lời, 
và Ngài cứu họ khỏi mọi cơn nguy khốn. 

Vel:  
Propter testaméntum Dómini et leges patérnas, Sancti Dei 
perstitérunt in amóre fraternitátis: quia unus fuit semper 
spíritus in eis, et una fides. 

 Hoặc:  
Vì giao ước của Chúa và lề luật của cha ông, 
các thánh của Chúa đứng vững trong tình yêu huynh đệ. 

Collecta  
Deus, qui nos ánnua sanctórum N. et N. festivitáte laetíficas, 
concéde propítius, ut, quorum natalícia cólimus, virtútem 
quoque passiónis imitémur. Per Dóminum. 

 
 

Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con hân hoan 
mừng lễ các thánh T. và T., 
xin đoái thương cho chúng con 
khi kính ngày sinh nhật trên trời của các thánh, 
cũng biết noi gương can đảm chịu đau khổ của các ngài. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Deus, qui sanctis N. et N. ad hanc glóriam veniéndi copiósam 
munus grátiae contulísti, da fámulis tuis, mártyrum 
intercedéntibus méritis, véniam peccatórum, et concéde, ut 
ab ómnibus adversitátibus liberéntur. Per Dóminum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh T. và T. 
ơn đạt tới vinh quang xán lạn này, 
nhờ các vị tử đạo đầy công nghiệp chuyển cầu, 
xin Chúa tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Chúa, 
và giải thoát họ khỏi mọi nỗi gian nguy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Hóstias tibi, Dómine, pro commemoratióne beatórum N. et N. 
offérimus, supplíciter deprecántes, ut, sicut illis praebuísti 
sacrae fídei claritátem, sic nobis indulgéntiam largiáris et 
pacem. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này  
để kính nhớ các thánh T. và T. 
và khẩn khoản nài xin Chúa rộng ban cho chúng con 
ơn tha thứ và bình an, như Chúa đã ban cho các ngài  
được đức tin thánh thiện và ngời sáng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem 2Co 4,11  
In mortem trádimur propter Iesum, ut et vita Iesu 
manifestétur in carne nostra mortáli. 

 Ca hiệp lễ  2Cr 4, 11 
Vì Chúa Giêsu, chúng tôi phó mình chịu chết, 
để sự sống của Chúa Giêsu  
được tỏ hiện nơi thân xác hay chết của chúng tôi. 

Vel: Mt 10,28  
Nolíte timére eos qui corpus occídunt, ánimam autem non 
possunt occídere, dicit Dóminus. 

914  Hoặc:  Mt 10, 28 
Chúa nói: Các con đừng sợ  
những kẻ giết được thân xác,  
mà không thể giết được linh hồn. 

Post communionem  
Concéde nobis, Dómine, per haec sacraménta caeléstia, 
grátiam in beatórum mártyrum N. et N. celebritáte 
multíplicem, ut de tanti agóne certáminis discámus et firma 
solidári patiéntia, et pia exsultáre victória. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, cậy nhờ các bí tích bởi trời,  
xin ban cho chúng con muôn vàn ơn phúc  
trong khi mừng kính các thánh tử đạo T. và T., 
để từ cuộc chiến đấu rất mực anh dũng này, 
chúng con học cho biết:  
nên vững mạnh nhờ kiên trì nhẫn nại 
cho được hỉ hoan nhờ chiến thắng thánh thiện. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

5  5 
Ant. ad introitum  
Sanguis sanctórum mártyrum pro Christo effúsus est in terris; 
ídeo adépti sunt praemia sempitérna. 

 Ca nhập lễ  
Vì Đức Kitô, 
máu các thánh Tử Đạo tuôn đổ trên mặt đất, 
bởi thế các ngài được lãnh phần thưởng muôn đời. 

Vel: Cf. Sg 3,1-2 Sg 3  
Iustórum ánimae in manu Dei sunt: et non tanget illos 
torméntum malítiae. Visi sunt óculis insipiéntium mori: illi 
autem sunt in pace. 

 Hoặc:  x. Kn 3, 1-3 
Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, 
những khổ hình tàn ác không thể đụng đến các ngài, 
dưới mắt những kẻ khờ dại 
thì dường như các ngài đã chết, 
nhưng các ngài vẫn sống bình an. 

Collecta  
Da nobis, quaesumus, Dómine, fídei miserátus augméntum, 
ut, quae sanctos mártyres tuos N. et N. usque ad sánguinem 
reténta gloríficat, nos étiam iustíficet, veráciter hanc 
sequéntes. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương tình  
gia tăng đức tin nơi chúng con, 
để đức tin được gìn giữ bằng giá máu 
đã làm cho các thánh tử đạo T. và T. được vinh hiển 
cũng làm cho chúng con nên công chính 
khi chúng con thật sự sống theo đức tin ấy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Sacrifíciis praeséntibus, Dómine, quaesumus, inténde 
placátus, ut, quod passiónis Fílii tui mystério gérimus, 
beatórum N. et N. exémplis, pio consequámur afféctu. Per 
Christum. 

 
 
Xem TN 
XXXII, 
tr.482 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa vui lòng 
nhìn đến những hy lễ dâng lên Chúa đây, 
để, noi gương các thánh T. và T.  
điều chúng con cử hành cách mầu nhiệm  
về cuộc khổ nạn của Con Chúa, 
chúng con sẽ đạt được nhờ tâm tình sốt mến. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Vel:  
Haec hóstia, Dómine, quam in beatórum N. et N. triúmpho 
deférimus, corda nostra tui amóris igne iúgiter inflámmet, et 
ad promíssa perseverántibus praemia dispónat. Per Christum. 

915 Hoặc:  
Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng tiến 
trong ngày mừng cuộc chiến thắng của các thánh T. và T., 
luôn đốt cháy lòng chúng con bằng ngọn lửa yêu mến Chúa 
và đưa chúng con đến lãnh phần thưởng  
Chúa hứa ban cho những kẻ biết kiên trì. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Rm 8,38-39  
Neque mors, neque vita, neque creatúra áliqua póterit nos 
separáre a caritáte Christi. 

 Ca hiệp lễ  x. Rm 8, 38- 39 
Dù sự sống, dù sự chết 
hay bất cứ loài thụ tạo nào khác 
Không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. 

Vel: Mt 10,30 Mt 31  
Vestri capílli cápitis omnes numeráti sunt; nolíte timére: 
multis passéribus melióres estis vos. 

 Hoặc:  x. Mt 10, 30. 31 
Mọi sợi tóc trên đầu các con 
đã được đếm cả rồi; 
các con đừng sợ: 
các con còn đáng giá hơn nhiều chim sẻ. 

Post communionem  
Pasti, Dómine, pretióso Córpore et Sánguine Unigéniti Fílii tui, 
in commemoratióne beatórum mártyrum tuórum N. et N., 
nobis perseveránti caritáte in te manére, de te vívere, et ad 
te movéri concédas. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, chúng con đã được nuôi dưỡng  
bằng Mình và Máu châu báu của Con Một Chúa, 
khi kính nhớ các thánh tử đạo T. và T. 
xin cho chúng con, nhờ kiên trì yêu mến,  
được ở lại trong Chúa, sống nhờ Chúa  
và qui hướng về Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

B. Pro uno martyre  B. Một Thánh Tử Đạo 
1  1 

Ant. ad introitum  
Iste sanctus pro lege Dei sui certávit usque ad mortem, et a 
verbis impiórum non tímuit; fundátus enim erat supra firmam 
petram. 

 Ca nhập lễ  
Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Thiên Chúa, 
và không sợ lời lẽ của những kẻ gian ác; 
vì người đã được xây dựng trên tảng đá vững chắc. 

Vel: Cf. Sg 10,12  
Certámen forte dedit illi Dóminus, ut víncere sciret, quóniam 
ómnium poténtior est sapiéntia. 

 Hoặc: x. Kn 10, 12 
Chúa đã đưa người vào cuộc chiến khốc liệt, 
để nhờ vinh thắng, 
người biết rằng sự khôn ngoan mạnh hơn tất cả. 

 916   
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Collecta  
Omnípotens et miséricors Deus, qui mártyrem tuum beátum 
N. passiónis suae torménta superáre fecísti, concéde, ut, qui 
eius triúmphi diem celebrámus, insuperábiles tua protectióne 
ab hostis insídiis maneámus. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, 
Chúa đã làm cho thánh tử đạo T.  
lướt thắng những cực hình trong cuộc khổ nạn, 
xin cho chúng con  
đang cử hành ngày vinh thắng của người 
nhờ Chúa bảo vệ, được trở nên bất khuất 
trước những cạm bẫy của địch thù. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Obláta múnera, quaesumus, Dómine, tua benedictióne 
sanctífica, quae, te donánte, nos illa flamma tuae dilectiónis 
accéndat, per quam sanctus N. torménta sui córporis 
univérsa devícit. Per Christum. 

 
 
Xem lễ T. 
Barnaba 
Ngày 11.06 
Tr. 766 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
ban phúc lành thánh hóa của lễ chúng con dâng,  
và nhờ Chúa ban ơn, xin cho của lễ này  
nhóm lên nơi chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, 
ngọn lửa đã thúc đẩy thánh T.  
lướt thắng mọi cực hình nơi thể xác người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Vel:  
Accépta tibi sint, quaesumus, Dómine, múnera, quae in 
commemoratióne beáti mártyris tui N. deférimus, ut eo 
maiestáti tuae sint plácita, sicut illíus effúsio sánguinis apud 
te éxstitit pretiósa. Per Christum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
nhận những của lễ chúng con dâng  
khi kính nhớ thánh tử đạo T. 
để nhờ người, những của lễ này được đẹp lòng Chúa uy linh, 
như Chúa đã trân trọng việc hy sinh đổ máu của người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Mt 16,24  
Qui vult veníre post me, ábneget semetípsum, et tollat 
crucem suam, et sequátur me, dicit Dóminus. 

 Ca hiệp lễ  x. Mt 16, 24 
Chúa nói: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, 
và vác lấy thập giá mình mà theo Thầy. 

Vel: Mt 10,39  
Qui perdíderit ánimam suam propter me, dicit Dóminus, 
invéniet eam in aetérnum. 

 Hoặc:  x. Mt 10, 39 
Chúa nói: Ai mất mạng sống vì Tôi, 
người ấy sẽ gặp lại trong cõi đời đời. 

Post communionem  
Praestent nobis, quaesumus, Dómine, sacra mystéria quae 
súmpsimus eam ánimi fortitúdinem, quae beátum N. 
mártyrem tuum réddidit in tuo servítio fidélem et in passióne 
victórem. Per Christum. 

 
Xem: 
Lễ Carolô 
Bôrômêô. 
Ngày 4.11 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
cho bí tích thánh chúng con vừa rước lấy 
đem lại cho chúng con sức mạnh tâm hồn, 
là sức mạnh đã làm cho thánh tử đạo T. 
trung thành phụng sự Chúa và chiến thắng khi chịu cực hình. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2 917 2 
Ant. ad introitum  
Hic est vere martyr, qui pro Christi nómine sánguinem suum 
fudit, qui minas iúdicum non tímuit, sed ad caeléstia regna 
pervénit. 

 Ca nhập lễ  
Đây thật là vị Tử Đạo 
đã đổ máu mình ra vì danh Chúa Kitô, 
đã không sợ sự đe dọa của quan tòa, 
nên đã tiến vào Nước Trời. 
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Vel: Cf. Ph 3,8 Ph 10  
Omnia detriméntum fecit ad cognoscéndum Christum, et 
communiónem passiónum illíus, confórmans se morti eius. 

 Hoặc:  x. Pl 3, 8. 10 
Người đành chịu thua thiệt mọi sự 
để được biết Chúa Kitô, 
và thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa 
được đồng hình đồng dạng với Chúa trong sự chết. 

Collecta  
Omnípotens sempitérne Deus, qui beáto N. usque ad mortem 
pro iustítia certáre tribuísti, fac nos, eius intercessióne, pro 
amóre tuo ómnia advérsa toleráre et ad te, qui solus es vita, 
tota virtúte properáre. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã cho thánh T. chiến đấu đến chết vì lẽ công chính, 
nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin làm cho chúng con 
biết chịu đựng mọi nghịch cảnh vì mến Chúa, 
và hết sức mau mắn đến cùng Chúa 
vì chỉ có Chúa mới là sự sống. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Clementíssime Deus, múnera haec tua benedictióne perfúnde 
et nos in fide confírma, quam beátus N. effúso sánguine 
asséruit. Per Christum. 

 
Lễ 
Josaphat 
ngày 12.11 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Thiên Chúa rất nhân từ, 
xin Chúa đổ tràn phúc lành Chúa trên những lễ vật này 
và củng cố nơi chúng con đức tin, 
mà thánh T. đã đổ máu ra để tuyên xưng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Vel:  
Hóstias tibi, Dómine, pro commemoratióne beáti mártyris tui 
N. offérimus, quem a Christi córporis unitáte nulla tentátio 
separávit. Per Christum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hiến lễ này 
để kính nhớ thánh tử đạo T., 
mà không một thử thách nào tách được người 
ra khỏi sự hợp nhất của thân thể Đức Kitô. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Jn 15,5  
Ego sum vitis vera et vos pálmites, dicit Dóminus; qui manet 
in me et ego in eo, hic fert fructum multum. 

918  Ca hiệp lễ  x. Ga 15, 5 
Chúa nói: Thầy là cây nho thật, các con là nhành, 
ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 
thì người ấy sẽ sinh nhiều trái. 

Vel: Jn 8,12  
Qui séquitur me, non ámbulat in ténebris, sed habébit lumen 
vitae, dicit Dóminus. 

 Hoặc:  Ga 8, 12 
Chúa nói: Ai theo Tôi sẽ không đi trong tối tăm, 
nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. 

Post communionem  
Sacris, Dómine, recreáti mystériis, quaesumus, ut, miram 
beáti N. constántiam aemulántes, patiéntiae praemium 
cónsequi mereámur aetérnum. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được tái tạo nhờ những bí tích thánh, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con, 
khi noi gương kiên định lạ lùng của thánh T. 
thì đáng được phần thưởng muôn đời dành cho lòng nhẫn nại. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

II. TEMPORE PASCHALI 
A. Pro pluribus martyribus 

 II. TRONG MÙA PHỤC SINH 
A. Nhiều Thánh Tử Đạo 

1  1 
Ant. ad introitum Cf. Mt 25,34  
Veníte, benedícti Patris mei, percípite regnum, quod vobis 
parátum est ab orígine mundi, allelúia. 

 Ca nhập lễ  x. Mt 25, 34 
Chúa nói: Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, 
hãy đến lãnh nhận Nước Trời 
đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ, alleluia 
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Vel:  
Cf. A Isti, qui amícti sunt stolis albis, hi sunt qui venérunt ex 
magna tribulatióne, et lavérunt stolas suas in sánguine Agni, 
allelúia. 

 Hoặc:  x. Kh 7, 13-14 
Đây là những người mặc áo trắng, 
họ đến từ gian truân cùng cực 
và đã giặt áo mình trong máu Con Chiên., alleluia. 

Collecta  
Quaesumus, omnípotens Deus, ut nos, virtúte Spíritus Sancti, 
et ad credéndum dóciles et ad confiténdum fortes effícias, 
qui beátis martyribus N. et N. propter verbum tuum et 
testimónium Iesu ánimas pónere tribuísti. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
Chúa đã ban cho các thánh tử đạo T. và T. 
biết hy sinh mạng sống vì lời Chúa  
và để làm chứng cho Chúa Giêsu, 
chúng con nài xin Chúa dùng sức mạnh của Thánh Thần 
mà làm cho chúng con biết ngoan ngoãn tin tưởng 
và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Deus, a quo constántiam fides, et virtútem sumit infírmitas, 
tríbue nobis, mártyrum N. et N. exémplo et précibus, in 
Unigéniti tui passióne et resurrectióne consórtium, ut cum eis 
apud te gáudium perféctum consequámur. Per Dóminum. 

919 Hoặc 
Lạy Chúa, nhờ Chúa đức tin được vững vàng 
và sự yếu đuối nên sức mạnh. 
nhờ gương sáng và lời cầu nguyện  
của các thánh tử đạo T. và T., 
xin cho chúng con được thông phần cuộc khổ nạn  
và phục sinh của Con Một Chúa,  
để cùng với các thánh,  
chúng con được đạt tới niềm vui trọn vẹn bên Chúa. 
Chúng con cầu xin 

Super oblata  
In tuórum, Dómine, pretiósa morte iustórum, sacrifícium illud 
offérimus, de quo martyrium sumpsit omne princípium. Per 
Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa,  
khi tưởng niệm cái chết cao quý của các thánh  
chúng con dâng hy lễ này  
là nguồn mạch phát sinh mọi phúc tử đạo. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con 

Ant. ad communionem Cf. Ap 2,7  
Vincénti dabo édere de ligno vitae, quod est in paradíso Dei 
mei, allelúia. 

 Ca hiệp lễ  x. Kh 2, 7 
Ta sẽ cho kẻ chiến thắng ăn trái cây ban sự sống 
ở vườn địa đàng của Thiên Chúa Ta, alleluia. 

Vel: Cf. Ps 32,1  
Gaudéte, iusti, in Dómino; rectis decet collaudátio, allelúia. 

 Hoặc   x. Tv 32, 1 
Người công chính hãy reo vui trong Chúa, 
chính đáng thay kẻ ngay lành hiệp lời ca ngợi, alleluia. 

Post communionem  
Beatórum mártyrum N. et N. caeléstem victóriam divíno 
convívio celebrántes, te, Dómine, depóscimus, ut panem 
vitae hic edéntes des víncere, et vincéntes des édere de ligno 
vitae in paradíso. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, qua bữa tiệc thánh, 
chúng con đang cử hành cuộc khải hoàn thiên quốc 
của các thánh tử đạo T. và T., 
chúng con khẩn cầu Chúa cho những người  
ăn bánh ban sự sống ở đời này, được chiến thắng, 
và cho những ai chiến thắng, thì trên thiên đàng,  
được ăn bánh từ cây gỗ ban sự sống. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
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Ant. ad introitum Cf. Ap 12,11  
Isti sunt Sancti qui vicérunt propter sánguinem Agni, et non 
dilexérunt ánimas suas usque ad mortem; proptérea cum 
Christo regnant in aetérnum, allelúia. 

 Ca nhập lễ  x. Kh 12, 11 
Đây là những vị thánh đã chiến thắng nhờ máu Con Chiên, 
và dầu phải chết, các ngài không luyến tiếc mạng sống mình; 
bởi thế các ngài được cùng với Đức Kitô  
hiển trị muôn đời, alleluia. 

Vel: Cf. Mt 25,34  
Gaudéte, Sancti, ante conspéctum Agni; parátum est vobis 
regnum ab orígine mundi, allelúia. 

920 Hoặc:  x. Mt 25, 34 
Ở trước Con Chiên, các thánh hãy vui lên, 
vì Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngài 
từ khi tạo dựng vũ trụ, alleluia. 

Collecta  
Laetíficet nos, quaesumus, Dómine, beatórum mártyrum 
tuórum N. et N. gloriósa festívitas, quos, Unigéniti tui 
passiónem et resurrectiónem voce líbera confiténtes, 
pretiósum sánguinem gloriósa morte fúndere fecísti. Per 
Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, xin cho việc long trọng mừng lễ  
các thánh tử đạo T. và T., 
đem lại cho chúng con niềm vui;  
Chúa đã làm cho các ngài khi tự do nói lời tuyên xưng  
về cuộc khổ nạn và phục sinh của Con Một Chúa, 
đã đổ máu quý giá để được chết vinh quang. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Praeséntia múnera, quaesumus, Dómine, ita seréna pietáte 
intuére, ut Sancti Spíritus perfundántur benedictióne, et in 
nostris córdibus eam dilectiónem válidam operéntur, per 
quam sancti mártyres N. et N. ómnia córporis torménta 
devicérunt. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
lấy lòng từ ái nhìn đến những lễ vật này 
để những lễ vật này được tràn đầy  
phúc lành của Chúa Thánh Thần 
và khơi dậy trong lòng chúng con một tình yêu mãnh liệt, 
nhờ tình yêu này các thánh tử đạo T. và T.  
đã chiến thắng mọi cực hình thể xác. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. 2Tm 2,11-12  
Si commórtui sumus cum Christo, et convivémus; si 
sustinémus, et conregnábimus, allelúia. 

 Ca hiệp lễ  x. 2Tm 2, 11-12 
Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, 
chúng ta sẽ cùng sống với Người; 
nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, 
chúng ta sẽ cùng hiển trị với Người, alleluia. 

Vel: Cf. Mt 5,12  
Gaudéte et exsultáte, quóniam merces vestra copiósa est in 
caelis, allelúia. 

 Hoặc:  x. Mt 5, 12 
Hãy vui mừng hoan hỷ, 
vì phần thưởng viên mãn 
dành cho các con ở trên trời, alleluia. 

Post communionem  
Uníus panis alimónia refécti, in commemoratióne beatórum 
mártyrum N. et N. supplíciter te, Dómine, deprecámur, ut nos 
in tua iúgiter caritáte confírmes, et in novitáte vitae concédas 
ambuláre. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được nuôi dưỡng bằng cùng một tấm bánh  
khi kính nhớ các thánh tử đạo T. và T., 
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa 
luôn củng cố chúng con trong tình yêu Chúa 
và cho chúng con tiến bước trong đời sống mới. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

B. Pro uno martyre 921  B. Một Thánh Tử Đạo 
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Ant. ad introitum Cf. Mt 4  
Lux perpétua lucébit Sanctis tuis, Dómine, et aetérnitas 
témporum, allelúia. 

 Ca nhập lễ  x. 4 Er 2. 35 
Lạy Chúa, xin cho ánh sáng vĩnh cửu 
chiếu soi các thánh của Chúa, 
và cho các ngài tồn tại muôn đời, alleluia. 

Vel:  
Hic est vir, qui non est derelíctus a Deo in die certáminis; 
modo coronátur, quia fidéliter vicit in mandátis Dómini, 
allelúia. 

 Hoặc:   
Vị thánh này không rời bỏ Thiên Chúa 
khi phải chiến đấu vì đức tin; 
nay được lãnh triều thiên và đã vinh thắng 
bởi trung thành với các giới răn của Chúa, alleluia. 

Collecta  
Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam beátum N. martyrii 
victória decoráre dignátus es, concéde propítius, ut, sicut 
ipse domínicae passiónis imitátor fuit, ita nos, per eius 
vestígia gradiéntes, ad gáudia sempitérna perveníre 
mereámur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, để làm rạng rỡ Hội Thánh Chúa, 
Chúa đã đoái thương tuyên dương thánh T.  
bằng cuộc chiến thắng tử đạo 
xin thương ban cho chúng con  
được hưởng niềm vui muôn đời, 
khi tiến bước theo vết chân thánh nhân, 
như chính ngài đã bắt chước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. 
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa  
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Super oblata  
Súscipe, Dómine, sacrifícium placatiónis et laudis, quod in 
commemoratióne beáti mártyris N. tuae offérimus maiestáti, 
ut nos perdúcat ad véniam, et in perpétua gratiárum 
constítuat actióne. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin nhận hy lễ đền tạ và ca tụng 
mà chúng con dâng lên Chúa uy linh  
khi kính nhớ thánh tử đạo T., 
hầu mang lại cho chúng con ơn tha thứ 
và làm cho chúng con biết luôn cảm tạ Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Jn 12,24  
Nisi granum fruménti cadens in terram mórtuum fúerit, 
ipsum solum manet; si autem mórtuum fúerit, multum 
fructum affert, allelúia. 

 Ca hiệp lễ  Ga 12, 24 
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, 
thì nó chỉ trơ trọi một mình; 
nhưng nếu nó chết đi,  
thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt, alleluia. 

Vel: Ps 115,15  
Pretiósa in conspéctu Dómini; mors Sanctórum eius, allelúia. 

 Hoặc:  Tv 115, 15 
Trước nhan Chúa thật là quý giá 
cái chết của những bậc thánh nhân Ngài, alleluia. 

Post communionem  
Tua, Dómine, súmpsimus dona caeléstia de hodiérna 
festivitáte laetántes; praesta, quaesumus, ut, qui in hoc 
divíno convívio mortem Fílii tui annuntiámus, eiúsdem 
resurrectiónis et glóriae cum sanctis martyribus partícipes 
esse mereámur. Per Christum. 

922  Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, chúng con đã nhận lãnh ân huệ bởi trời 
khi hân hoan mừng lễ hôm nay,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con,  
trong bữa tiệc thánh này, khi loan truyền cái chết của Con Chúa  
thì cùng với các thánh tử đạo, chúng con đáng thông phần  
vào sự phục sinh và vinh quang của Người. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

III. PRO MISSIONARIIS MARTYRIBUS 
A. Pro pluribus missionariis martyribus 

 III. CÁC THÁNH TRUYỀN GIÁO TỬ ĐẠO 
A. Nhiều Thánh Truyền giáo Tử đạo 
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Ant. ad introitum Cf. Ga 6,14; 1Co 1,18  
Nobis absit gloriári nisi in cruce Dómini nostri Iesu Christi. 
Verbum enim crucis nobis qui salvi facti sumus, virtus Dei est 
(T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Gl 6, 14; 1Cr 1, 18 
Chẳng có chi khiến chúng ta hãnh diện 
ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
Vì lời rao giảng về thập giá 
là quyền năng của Thiên Chúa đối với chúng ta, 
là những người đang trên đường tới ơn cứu độ (MPS. alleluia). 

Collecta  
Maiestátis tuae cleméntiam supplíciter deprecámur, 
omnípotens et miséricors Deus, ut, sicut Unigéniti tui 
agnitiónem per beatórum mártyrum N. et N. praedicatiónem 
populórum córdibus infudísti, ita, eórum intercessióne, fídei 
stabilitáte firméntur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, 
chúng con khẩn khoản nài xin lòng nhân từ Chúa uy linh 
để, nhờ lời rao giảng của các thánh Tử đạo T. và T. 
Chúa đã mở lòng cho các dân tộc  
nhận biết Con Một Chúa thế nào 
thì nhờ lời các ngài chuyển cầu 
Chúa cũng cho họ được bền vững trong đức tin như vậy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Mártyrum tuórum N. et N. passiónem venerántes, fac nos, 
Dómine, hoc sacrifício mortem Unigéniti tui digne annuntiáre, 
cui parum fuit hortári mártyres verbo, nisi firmáret exémplo. 
Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, khi chúng con kính nhớ  
cuộc khổ nạn của các thánh tử đạo T. và T. 
xin Chúa cho chúng con, nhờ hy lễ này, 
biết loan truyền cách xứng đáng sự chết của Con Một Chúa, 
Đấng không chỉ dùng lời nói khích lệ các vị tử đạo, 
mà hơn nữa còn dùng gương sáng củng cố các ngài. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Mt 5,10  
Beáti qui persecutiónem patiúntur propter iustítiam, quóniam 
ipsórum est regnum caelórum (T.P. allelúia). 

923 Ca hiệp lễ  Mt 5, 10 
Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, 
vì Nước Trời là của họ (MPS. alleluia). 

Vel: Mt 10,32  
Qui me conféssus fúerit coram homínibus, confitébor et ego 
eum coram Patre meo, dicit Dóminus. (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Mt 10, 32 
Chúa nói: Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, 
thì Thầy cũng xưng người ấy trước mặt Cha Thầy (MPS. alleluia) . 

Post communionem  
Caeléstibus, Dómine, pasti delíciis, súpplices te rogámus, ut, 
exémplo beatórum N. et N., caritátis et passiónis Fílii tui in 
méntibus nostris signa ferámus, et perpétuae pacis fructu 
iúgiter perfruámur. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được nuôi dưỡng bằng lương thực mỹ vị bởi trời, 
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa  
cho chúng con, theo gương thánh T. và T.,  
đang mang dấu chứng của tình yêu  
và cuộc khổ nạn của Con Chúa nơi tâm trí chúng con 
cũng luôn được hưởng hiệu quả của bình an muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

B. Pro uno missionario martyre  B. Một thánh truyền giáo tử đạo 
Ant. ad introitum Cf. Ph 2,30  
Iste Sanctus propter opus Christi usque ad mortem accéssit, 
in intéritum tradens ánimam suam (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Pl 2, 30 
Vị thánh này vì công việc của Đức Kitô, 
đã sẵn sàng chịu chết, 
liều mất mạng sống mình (MPS. alleluia). 
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Collecta  
Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut beáti N. fidem 
cóngrua devotióne sectémur, qui pro eiúsdem dilatatióne 
corónam martyrii méruit. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
biết hết lòng sốt sắng noi theo đức tin của thánh T.,  
Đấng đáng lãnh triều thiên tử đạo 
vì đã rao truyền đức tin ấy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Beáti N. martyrium recenséntes, Dómine, múnera nostra ad 
altáre tuum offérimus, deprecántes, ut, qui domínicae 
passiónis mystéria celebrámus, imitémur quod ágimus. Per 
Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc tử đạo của thánh T., 
chúng con dâng lên bàn thờ Chúa những lễ vật, 
và khẩn cầu Chúa cho chúng con đang cử hành  
các mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, 
biết noi theo điều chúng con cử hành. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Mc 8,35  
Qui perdíderit ánimam suam propter me et propter 
Evangélium, dicit Dóminus, salvam eam fáciet (T.P. allelúia). 

924 Ca hiệp lễ  Mc 8, 35 
Chúa nói: Ai mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, 
thì sẽ cứu được mạng sống mình (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Caeléste convívium celebrántes te, Dómine, deprecámur, ut 
nos ad tantae fídei exémpla sectánda beáti N. mártyris et 
recordátio íncitet et orátio digna perdúcat. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, khi cử hành bữa tiệc thiên quốc, 
chúng con nài xin Chúa cho việc kính nhớ thúc đẩy 
và lời cầu nguyện thích hợp dẫn đưa chúng con  
noi theo gương đức tin cao cả của thánh Tử đạo T. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

IV. Pro virgine martyre  IV. Thánh trinh nữ tử đạo 
Ant. ad introitum  
Ecce iam séquitur Agnum pro nobis crucifíxum strénua virgo, 
pudóris hóstia, víctima castitátis (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Đây là trinh nữ dũng cảm 
bước theo Con Chiên chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, 
làm lễ vật thanh khiết,  
làm hy lễ tinh tuyền (MPS. alleluia). 

Vel:  
Beáta virgo, quae ábnegans semetípsam et tollens crucem 
suam, Dóminum aemuláta est, vírginum sponsum 
martyrúmque príncipem (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  
Một trinh nữ diễm phúc đã từ bỏ chính mình, 
vác lấy thập giá mình, nhiệt thành noi gương Chúa, 
Đấng là phu quân của trinh nữ, 
là thủ lãnh các vị tử đạo (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui nos hódie beátae N. ánnua commemoratióne 
laetíficas, concéde propítius, ut eius adiuvémur méritis, cuius 
castitátis et fortitúdinis irradiámur exémplis. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa,  
hôm nay khi mừng lễ hằng năm kính nhớ thánh nữ T.  
Chúa cho chúng con được hân hoan;  
vì công phúc của người trợ giúp,  
xin thương cho chúng con được ngời sáng  
nhờ gương khiết tịnh và can đảm của người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Múnera, quaesumus, Dómine, quae in celebritáte beátae N. 
deférimus, ita grátiae tuae efficiántur accépta, sicut eius tibi 
plácitum éxstitit passiónis certámen. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho của lễ chúng con dâng  
khi cử hành lễ thánh nữ T. được Chúa vui lòng chấp nhận  
như Chúa đã được hài lòng  
về cuộc chiến đấu trong cơn khổ nạn của người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ap 7,17  
Agnus, qui in médio throni est, dedúcet eos ad vitae fontes 
aquárum (T.P. allelúia). 

925 Ca hiệp lễ  Kh 7, 17 
Con Chiên ngự trên ngai 
dẫn đưa họ tới nguồn nước sự sống (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Deus, qui beátam N. pro gémina virginitátis et martyrii 
victória inter Sanctos coronásti, da, quaesumus, per huius 
virtútem sacraménti, ut, omne malum fórtiter superántes, 
caeléstem glóriam consequámur. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã ban triều thiên cho thánh nữ T. 
giữa hàng chư thánh 
vì sự vinh thắng lưỡng diện của đức đồng trinh và phúc tử đạo, 
chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con 
nhờ sức mạnh của bí tích này, 
biết can đảm lướt thắng mọi sự dữ, 
để được hưởng vinh quang trên trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

V. Pro sancta muliere martyre  V. Thánh nữ tử đạo 
Ant. ad introitum  
Istárum est enim regnum caelórum quae contempsérunt 
vitam mundi, et pervenérunt ad praemia regni et lavérunt 
stolas suas in sánguine Agni (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Nước trời thuộc về những ai khinh chê sự sống đời này, 
để lãnh nhận phần thưởng thiên quốc 
và giặt áo mình trong máu Con Chiên (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, cuius múnere virtus in infirmitáte perfícitur, da 
ómnibus beátae N. glóriam recoléntibus, ut, quae abs te 
sumpsit robur ut vínceret, abs te quoque vincéndi nobis 
grátiam semper obtíneat. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ơn  
mà sức mạnh được kiện toàn nơi sự yếu đuối, 
xin cho tất cả chúng con đang tường nhớ  
đến vinh quang của thánh nữ T., 
cũng được người luôn chuyển cầu cùng Chúa  
cho chúng con được ơn chiến thắng. 
như người đã nhận được từ nơi Chúa sức mạnh để chiến thắng 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Hodiérnum, Dómine, sacrifícium laetánter offérimus, quo, 
beátae N. caeléstem victóriam recenséntes, et tua magnália 
praedicámus, et nos acquisísse gaudémus suffrágia gloriósa. 
Per Christum. 

Xem lễ haii 
thánh 
Perpetua 
và Fêlicitê 
ngày 7.3 tr 
732 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, khi tưởng nhớ cuộc khải hoàn thiên quốc  
của thánh nữ T. 
chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa hy lễ hôm nay,  
nhờ hy lễ này, chúng con loan truyền những kỳ công của Chúa  
và vui mừng nhận được sự phù hộ thật vẻ vang. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ap 12,11-12  
Non dilexérunt ánimas suas usque ad mortem, proptérea 
laetámini, caeli, et qui habitátis in eo (T.P. allelúia). 

926 Ca hiệp lễ  Kh 12,11c-12 
Các ngài không ham sống, sẵn sàng chịu chết, 
vì thế các tầng trời và muôn thần thánh hãy vui mừng (MPS. alleluia). 
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Post communionem  
Suméntes, Dómine, gáudia sempitérna de participatióne 
sacraménti, et de memória beátae N., supplíciter 
deprecámur, ut, quae sédula servitúte, donánte te, gérimus, 
dignis sénsibus tuo múnere capiámus. Per Christum. 

Giống như 
lễ thánh 
Perpetua 
và Fêlcitê 
ngày 7.3 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa khi tham dự bí tích và kính nhớ thánh T.  
chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu  
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa ban ơn,  
để nhờ ơn Chúa, chúng con lĩnh hội được cách xứng hợp  
điều chúng con đang cử hành với lòng cung kính phụng thờ.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

COMMUNE PASTORUM 
I. Pro papa  

vel pro episcopo 

927 LỄ CHUNG CÁC THÁNH MỤC TỬ 
I. Thánh Giáo Hoàng  

hoặc Giám mục 
 

1  1 
Ant. ad introitum  
Elégit eum Dóminus sibi in sacerdótem magnum, et apériens 
thesáurum suum abundáre eum fecit ómnibus bonis (T.P. 
allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Chúa đã chọn người làm thượng tế, 
và mở kho tàng của Chúa, 
Chúa đã cho người được sung mãn muôn ơn (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Qo 50,1 Qo 44,16 Qo 22  
Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo: ídeo 
iureiurándo  

 Hoặc:  x. Hc 50, 1; 44, 16. 22 
Đây là vị thượng tế suốt đời sống đẹp lòng Thiên Chúa, 
vì thế Chúa đã hứa 
làm cho người vượt trổi giữa dân Ngài (MPS. alleluia). 

Collecta 
Pro papa:  
Omnípotens sempitérne Deus, qui beátum N. cuncto pópulo 
tuo praeésse, ac verbo et exémplo prodésse voluísti, eódem 
intercedénte, pastóres Ecclésiae tuae cum grégibus sibi 
commíssis custódi et dírige in viam salútis aetérnae. Per 
Dóminum. 
 

 Lời nguyện nhập lễ 
(Lễ thánh Giáo hoàng) 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã muốn thánh T. lãnh đạo  
và dùng lời nói cùng gương sáng 
mà mưu ích cho toàn thể dân Chúa, 
xin Chúa nhờ lời ngài chuyển cầu mà gìn giữ 
và hướng dẫn trên con đường cứu độ muôn đời 
các chủ chăn của Hội Thánh Chúa, 
cùng với đoàn chiên đã được giao phó cho các ngài. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Pro episcopo:  
Deus, qui Ecclésiae tuae in beáto N. boni pastóris exémplum 
providére dignátus es, concéde propítius, ut, eius 
intercessióne, in loco páscuae tuae perpétuo collocári 
mereámur. Per Dóminum. 
fecit illum Dóminus créscere in plebem suam (T.P. allelúia). 

 (Lễ thánh Giám mục) 
Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương tiên liệu cho Hội Thánh 
một mẫu gương mục tử tốt lành nơi thánh T., 
xin Chúa nhân từ ban cho chúng con, 
nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, 
đáng được cư ngụ vĩnh viễn trong đồng cỏ của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Súscipe, quaesumus, Dómine, hoc sacrifícium pópuli tui, ut, 
quod tibi in honóre beáti N. offértur ad glóriam, nobis tríbuas 
ad salútem perpétuam. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa,  
trong ngày lễ kính thánh T., 
chúng con nài xin Chúa nhận hy lễ 
dân Chúa dâng lên để tôn vinh Chúa, 
xin Chúa làm cho hy lễ này, 
đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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Ant. ad communionem Cf. Jn 10,11 
Pastor bonus ánimam suam pósuit pro óvibus suis (T.P. 
allelúia). 

928 Ca hiệp lễ  x. Ga 10, 11 
Mục Tử tốt lành  
thí mạng sống mình vì đàn chiên (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Sacraménta quae súmpsimus, Dómine Deus noster, in nobis 
fóveant caritátis ardórem, quo beátus N. veheménter 
accénsus pro Ecclésia tua se iúgiter impendébat. Per 
Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,  
xin cho bí tích chúng con đã lãnh nhận  
đốt lên trong chúng con lửa tình yêu,  
ngọn lửa đã mạnh mẽ nung đốt thánh T  
giúp thánh nhân chăm sóc cho Hội Thánh của Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
Ant. ad introitum Cf.Qo 45,30  
Státuit ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit 
eum, ut sit illi sacerdótii dígnitas in aetérnum (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Hc 45, 30 
Thiên Chúa đã lập với người một giao ước hòa bình 
và đặt người làm thủ lãnh 
để người được chức tư tế đến muôn đời (MPS. alleluia). 

Collecta 
Pro papa:  
Deus, qui beátum N., quem totíus Ecclésiae praestitísti esse 
pastórem, miro virtútis et doctrínae splendóre coruscáre 
fecísti, da nobis talis epíscopi mérita venerántibus, ut per 
bona ópera lucére coram homínibus et per amórem ardére 
coram te valeámus. Per Dóminum. 
 

 Lời nguyện nhập lễ 
(Lễ thánh Giáo hoàng) 
Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh T.  
làm chủ chăn toàn thể Hội Thánh 
lại cho ngài được rạng rỡ về nhân đức và đạo lý, 
xin cho chúng con  
đang kính nhớ công trạng của vị giáo hoàng lỗi lạc này, 
biết làm việc thiện  
để nên gương sáng trước mặt mọi người, 
biết mến yêu để được nên nhiệt tình trước mặt Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Pro papa:  
Deus, qui beátum N. vicárium constituísti Petri eíque 
univérsae curam Ecclésiae commisísti, gregem tuum diléctum 
ipsíus semper intercessióne custódi, ut fide íntegra 
perfectáque ad pátriam caritáte procédat. Per Dóminum. 

 (Lễ thánh Giáo hoàng) 
Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh T. kế vị thánh Phêrô 
và ủy thác cho ngài chăm sóc toàn thể Hội Thánh, 
nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân,  
xin Chúa luôn gìn giữ đoàn chiên yêu dấu của Chúa, 
để đoàn chiên Chúa được tiến về quê trời 
với đức tin vẹn toàn và đức ái hoàn hảo. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 

Pro episcopo:  
Da nobis, quaesumus, omnípotens Deus, beáti N. epíscopi 
digne memóriam venerári, et, sicut illum quibus praeerat, 
verbo et exémplo prodésse voluísti, ita ipsíus apud te semper 
intercessiónis suffrágia sentiámus. Per Dóminum. 

929  (Lễ thánh Giám mục) 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa 
cho chúng con biết kính nhớ thánh Giám mục T.  
cách xứng đáng, 
và cảm nhận được người chuyển cầu cho trước mặt Chúa 
như Chúa đã muốn người dùng lời nói và gương lành 
mà mưu ích cho những ai được người dẫn giắt. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Annue nobis, quaesumus, Dómine, ut, in hac festivitáte beáti 
N., haec nobis prosit oblátio, quam immolándo totíus mundi 
tribuísti relaxári delícta. Per Christum. 

 
X. ngày 3.9 
T. Grêgoriô 
Và lễ cầu 
cho 1 
người 
tr.1205 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con, 
để của lễ này mưu ích cho chúng con  
trong ngày lễ kính thánh T., 
vì nhờ việc hiến dâng của lễ này, 
Chúa đã ban ơn tha tội cho cả trần gian. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Jn 21,17  
Dómine, tu ómnia nosti; tu scis quia amo te (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Ga 21, 17 
Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, 
Chúa biết con yêu mến Chúa (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Acceptórum múnerum virtus, Dómine Deus, in hac festivitáte 
beáti N. nobis efféctus ímpleat, ut simul et mortális vitae 
subsídium cónferat, et gáudium perpétuae felicitátis obtíneat. 
Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa, trong ngày lễ kính thánh T., 
xin cho lễ vật chúng con dâng và được Chúa chấp nhận 
sinh hiệu quả mạnh mẽ nơi chúng con, 
để hiệu quả đó vừa giúp chúng con  
nhận được ơn trợ giúp trong cuộc sống trần gian, 
vừa được hoan lạc trong hạnh phúc muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

II. Pro episcopo  II. Thánh Giám mục 
1  1 

Ant. ad introitum Cf. Ez 34,11 Ez 45,23-24  
Visitábo oves meas, dicit Dóminus, et suscitábo pastórem qui 
pascat eas: ego autem Dóminus ero eis in Deum (T.P. 
allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Ed 34, 11. 23-24 
Chúa phán: Ta sẽ thăm viếng đoàn chiên của Ta 
và sẽ đặt một mục tử chăn dắt chúng; 
phần Ta, Ta sẽ là Chúa, là Thiên Chúa của chúng (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Lc 12,42  
Iste est fidélis et prudens dispensátor, quem constítuit 
Dóminus super famíliam suam, ut det illis in témpore trítici 
mensúram (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Lc 12, 42 
Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan 
mà Chúa đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, 
để đúng giờ, phân phát phần ăn cho họ (MPS. alleluia). 

Collecta  
Omnípotens sempitérne Deus, qui beátum N. epíscopum 
plebi tuae sanctae praeésse voluísti, quaesumus, ut, eius 
suffragántibus méritis, pietátis tuae grátiam largiáris. Per 
Dóminum. 

930 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã muốn cho thánh Giám mục T.  
cai quản dân thánh Chúa, 
cậy vì công đức của thánh nhân, 
chúng con nài xin Chúa 
rộng ban cho chúng con được hưởng 
ơn sủng do lòng từ ái của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ... 
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Vel:  
Omnípotens aetérne Deus, qui beátum N. epíscopum 
Ecclésiae tuae sanctae dedísti, praesta, ut, quod ille divíno 
affátus spíritu dócuit, nostris iúgiter stabiliátur in córdibus, et, 
quem patrónum, te donánte, ampléctimur, eum apud tuam 
misericórdiam defensórem habeámus. Per Dóminum. 

 Hoặc:  
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã ban cho Giáo Hội Thánh Giám mục T. 
xin Chúa ban ơn  
để điều thánh nhân giảng dạy do Thánh Thần soi sáng, 
luôn được kiên vững trong lòng chúng con, 
và nhờ Chúa ban ơn,  
chúng con đã nhận người làm đấng bảo trợ 
thì cũng được người bênh vực cho chúng con  
nơi lòng thương xót của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata  
Hóstias, quaesumus, Dómine, quas in festivitáte beáti N. 
sacris altáribus exhibémus, propítius réspice, ut, nobis 
indulgéntiam largiéndo, tuo nómini dent honórem. Per 
Christum. 

 
Xem lại 
Thứ Năm 
sau Lễ tro  

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
thương nhìn đến những lễ vật  
chúng con dâng trên bàn thánh trong ngày lễ thánh T.  
để khi đem lại cho chúng con ơn tha thứ 
những lễ vật này sẽ tôn vinh danh Chúa  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Jn 15,16  
Non vos me elegístis, dicit Dóminus; sed ego elégi vos, et 
pósui vos ut eátis et fructum afferátis, et fructus vester 
máneat (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Ga 15, 16 
Chúa nói: Không phải các con đã chọn Thầy, 
nhưng chính Thầy đã chọn các con, 
và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, 
và để hoa trái các con tồn tại (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Lc 12,36-37  
Beátus ille servus, quem, cum vénerit dóminus eius, et 
pulsáverit iánuam, invénerit vigilántem (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Lc 12, 36-37 
Phúc cho những đầy tớ khi chủ về 
và gõ cửa mà thấy còn tỉnh thức (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Refécti sacris mystériis, Dómine, humíliter deprecámur, ut, 
beáti N. exémplo, studeámus confitéri quod crédidit, et ópere 
exercére quod dócuit. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được các mầu nhiệm thánh bổ dưỡng, 
chúng con khiêm tốn nài xin Chúa,  
nhờ gương sáng của thánh T., 
cho chúng con biết hết lòng tuyên xưng  
điều người đã tin và thực hành điều người đã dạy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

2 931  2 
Ant. ad introitum Cf. Lc 1  
Suscitábo mihi sacerdótem fidélem, qui iuxta cor meum et 
ánimam meam fáciet, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. 1 Sm 2, 35 
Chúa phán: Ta sẽ đặt cho Ta một vị tư tế trung thành, 
người sẽ hành động theo lòng Ta 
và theo thánh ý của Ta (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Lc 12,42  
Fidélis et prudens dispensátor in magni patrisfamílias domo 
constitútus erat, ut consérvis suis mensúram trítici erogáret 
(T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Lc 12, 42 
Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan 
mà Chúa đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, 
để đúng giờ, phân phát phần ăn cho họ (MPS. alleluia). 
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Collecta  
Deus, qui beátum N. divína caritáte flagrántem, fidéque, 
quae vincit mundum, insígnem, sanctis pastóribus mirabíliter 
aggregásti, praesta, quaesumus, ut, ipso intercedénte, nos 
quoque, in fide et caritáte perseverántes, eius glóriae 
consórtes fíeri mereámur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã dùng cách kỳ diệu mà đưa thánh T.  
vào hàng các thánh mục tử của Chúa 
vì người trổi vượt về lòng mến Chúa 
và đức tin đủ sức chiến thắng thế gian,; 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con,  
nhờ được thánh nhân chuyển cầu, 
cũng biết kiên trì trong đức tin và lòng mến, 
để xứng đáng được thông phần vinh quang với người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Dómine Deus, qui beátum N. caelésti doctrína imbúere 
dignátus es, da nobis, ipsíus intervéntu, eándem doctrínam 
fidéliter custodíre, et móribus profitéri. Per Dóminum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa là Thiên Chúa, 
Chúa đã thương cho thánh T. được thấm nhuần đạo lý bởi trời, 
xin nhờ thánh nhân chuyển cầu, 
cho chúng con biết trung thành tuân giữ 
và tuyên xưng đạo lý ấy trong nếp sống. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Súscipe, Dómine, haec múnera pópuli tui, quae tibi in beáti 
N. festivitáte offérimus, ut per éadem, sicut confídimus, tuae 
pietátis sentiámus auxílium. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin nhận lễ vật của dân Chúa 
mà chúng con dâng lên trong ngày lễ kính thánh T., 
để nhờ của lễ này, chúng con được Chúa thương trợ giúp 
như lòng chúng con tin tưởng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Jn 10,10  
Ego veni ut vitam hábeant, et abundántius hábeant, dicit 
Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Ga 10, 10 
Chúa nói: Tôi đến để cho chúng được sống 
và được sống dồi dào (MPS. alleluia). 

Vel: Mc 16,17-18  
Signa eórum qui in me credunt, dicit Dóminus, haec 
sequéntur: daemónia eícient, super aegros manus impónent, 
et bene habébunt (T.P. allelúia). 

932 hoặc:  Mc 16,17-18 
Chúa nói: Những dấu lạ này sẽ đi theo những người đã tin; 
họ sẽ trừ quỷ, họ đặt tay trên những bệnh nhân, 
và bệnh nhân sẽ được lành mạnh (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Córporis sacri et pretiósi Sánguinis alimónia repléti, 
quaesumus, Dómine Deus noster, ut, quod pia devotióne 
gérimus, certa redemptióne capiámus. Per Christum. 

 Bbản ghi lấy CN 12 TN nhg phần Latin khác 

III. PRO PASTORIBUS 
A. Pro pluribus pastoribus 

 III. CÁC THÁNH MỤC TỬ 
A. Nhiều thánh Mục tử 

Ant. ad introitum Jr 3,15  
Dabo vobis pastóres iuxta cor meum, et pascent vos sciéntia 
et doctrína (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  Gr 3, 15 
Ta sẽ ban cho các ngươi 
những mục tử theo lòng Ta mong muốn, 
để chăn dắt các ngươi bằng hiểu biết và khôn ngoan (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Da 3,84 Da 87  
Sacerdótes Dei, benedícite Dóminum; sancti et húmiles 
corde, laudáte Deum (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Đn 3, 84. 87 
Chúc tụng Chúa đi, hỡi các tư tế của Thiên Chúa. 
Hãy tán dương Ngài, 
hỡi chư thánh và những kẻ khiêm cung (MPS. alleluia). 
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Collecta  
Deus, qui beátos (epíscopos) N. et N. ad pascéndum 
pópulum tuum spíritu veritátis et dilectiónis implevísti, 
praesta, ut, quorum festivitátem venerándo ágimus, eórum 
imitatióne proficiámus, et intercessióne sublevémur. Per 
Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã cho các thánh Giám mục T. và T. 
được đầy tràn tâm tình chân thành và yêu thương 
để chăn dắt dân Chúa, 
xin cho chúng con khi mừng lễ kính các ngài 
được tiến triển theo gương sáng 
và được nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu của các ngài. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Laudis tibi, Dómine, hóstias offérimus in tuórum 
commemoratióne Sanctórum, quibus nos et praeséntibus 
éxui malis confídimus et futúris. Per Christum. 

933  Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật ca tụng 
trong ngày kính nhớ các thánh của Chúa, 
nhờ các ngài, chúng con tin tưởng sẽ được thoát khỏi 
những bất hạnh hiện tại lẫn tương lai. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Mt 20,28  
Fílius hóminis non venit ministrári, sed ministráre, et dare 
ánimam suam redemptiónem pro multis (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Mt 20, 28 
Con Người đến không phải để được phục vụ, 
nhưng để phục vụ và phó mạng sống 
làm giá chuộc cho nhiều người (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Súmpsimus, Dómine, sanctórum tuórum N. et N. memóriam 
celebrántes, sacraménta caeléstia; praesta, quaesumus, ut, 
quod temporáliter gérimus, aetérnis gáudiis consequámur. 
Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, khi kính nhớ các thánh T. và T., 
chúng con đã lãnh nhận các bí tích bởi trời; 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
thấu đạt điều chúng con cử hành ở đời này 
để được hân hoan muôn đời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

B. Pro uno pastore  B. Một thánh Mục tử 
1  1 

Ant. ad introitum Cf. Ps 131,9  
Sacerdótes tui, Dómine, índuant iustítiam, et sancti tui 
exsúltent (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 131, 9 
Lạy Chúa, các tư tế của Chúa mặc lấy sự công chính, 
các thánh nhân của Ngài mừng rỡ hân hoan (MPS. alleluia). 

Collecta  
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus, ut, intercedénte 
beáto N. (epíscopo), et tua in nobis dona multíplices, et 
témpora nostra in pace dispónas. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa, 
nhờ lời chuyển cầu của thánh (giám mục) T., 
ban cho chúng con thêm nhiều ơn Chúa, 
và định liệu cho thời đại chúng con được bình an. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Praeténde múnera, quaesumus, Dómine, altáribus tuis pro 
beáti tui N. commemoratióne propósita, ut, sicut per haec 
beáta mystéria illo glóriam contulísti, ita nobis indulgéntiam 
largiáris. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa chúng con nài xin Chúa đoái nhận của lễ 
dâng trên bàn thờ Chúa trong ngày kính nhớ thánh T. của Chúa, 
để như Chúa đã làm cho thánh nhân được vinh quang 
nhờ các mầu nhiệm thánh này, 
thì xin cũng rộng ban cho chúng con được ơn tha thứ. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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Ant. ad communionem Cf. Mt 24,46-47  
Beátus servus, quem, cum vénerit Dóminus, invénerit 
vigilántem; amen dico vobis, super ómnia bona sua 
constítuet eum (T.P. allelúia). 

934 Ca hiệp lễ  x. Mt 24, 46-47 
Phúc cho người đầy tớ 
khi Chúa đến thấy nó đang tỉnh thức; 
Thầy bảo thật các con: 
Chúa sẽ đặt nó coi sóc tất cả gia sản của Ngài (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Lc 12,42  
Fidélis servus et prudens, quem constítuit Dóminus super 
famíliam suam, ut det illis in témpore trítici mensúram (T.P. 
allelúia). 

 Hoặc:  x. Lc 12, 42 
Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan 
mà Chúa đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, 
để đúng giờ, phân phát phần ăn cho họ (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Mensa caeléstis, omnípotens Deus, in ómnibus festivitátem 
beáti N. celebrántibus supérnas vires firmet et áugeat, ut et 
fídei donum íntegrum custodiámus, et per osténsum salútis 
trámitem ambulémus. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
xin cho tiệc thánh củng cố và gia tăng thần lực  
cho mọi người đang mừng lễ thánh T., 
để chúng con vừa giữ cho ơn đức tin được toàn vẹn 
và tiến bước trên nẻo đường quang minh của ơn cứu độ. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
Ant. ad introitum Cf. Lc 4,18  
Spíritus Dómini super me: propter quod unxit me, 
evangelizáre paupéribus misit me, sanáre contrítos corde 
(T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Lc 4, 18 
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, 
vì Chúa đã xức dầu cho tôi, 
sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo 
và chữa lành những tâm hồn sầu khổ (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Qo 45,20  
Elégit eum Dóminus sacerdótem sibi, ad sacrificándum ei 
hóstiam laudis (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Hc 45, 20 
Chúa đã chọn người làm tư tế cho Chúa 
để người dâng lên Chúa lễ vật tạ ơn làm hy tế (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, fidélium lumen et pastor animárum, qui beátum N. 
(epíscopum) in Ecclésia posuísti, ut oves tuas verbo pásceret 
et informáret exémplo, da nobis, eius intercessióne, et fidem 
serváre, quam verbo dócuit, et viam sequi, quam exémplo 
monstrávit. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, là ánh sáng của các tín hữu 
và là Đấng chăn dắt các linh hồn, 
Chúa đã đặt thánh T. làm Giám mục trong Hội Thánh, 
để thánh nhân dùng lời giảng dạy mà chăn dắt, 
và dùng gương sáng mà giáo huấn đoàn chiên của Chúa, 
xin cho chúng con nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, 
biết bảo vệ đức tin ngài đã giảng dạy bằng lời nói, 
và bước theo con đường ngài đã vạch ra bằng gương sáng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Maiestátem tuam supplíciter implorámus, omnípotens Deus, 
ut, sicut glóriam divínae poténtiae múnera pro beáto N. 
obláta testántur, sic nobis efféctum tuae salvatiónis 
impéndant. Per Christum. 

935 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa uy linh, 
cho của lễ chúng con dâng mà kính nhớ thánh T., 
chứng tỏ vinh quang và quyền năng Chúa thế nào, 
thì cũng mang lại cho chúng con hiệu quả ơn Chúa cứu độ như vậy. 
Chúng con cầu xin 

Ant. ad communionem Mt 28,20  
Ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus usque ad 
consummatiónem saeculi, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Mt 28, 20 
Chúa nói: Này đây Thầy ở cùng các con 
mọi ngày cho đến tận thế (MPS. alleluia). 
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Post communionem  
Sumpta mystéria, quaesumus, Dómine, aetérnis nos 
praeparent gáudiis, quae beátus N. fidéli dispensatióne 
proméruit. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
cho các bí tích chúng con đã lãnh nhận 
chuẩn bị cho chúng con hưởng niềm vui vĩnh cửu 
mà thánh T. đáng hưởng vì đã trung thành ban phát. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Vel:  
Refectióne sacra enutrítos, fac nos, omnípotens Deus, 
exémpla beáti N. iúgiter sequéntes, te pérpeti devotióne 
cólere, et indeféssa ómnibus caritáte profícere. Per Christum. 

 Hoặc:  
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
chúng con đã được thần lương bồi dưỡng, 
xin làm cho chúng con khi không ngừng noi gương thánh T., 
biết tôn thờ Chúa với lòng sốt sắng khôn nguôi 
và mưu ích cho mọi người bằng tình bác ái không mệt mỏi. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

IV. PRO FUNDATORIBUS ECCLESIARUM 
A. Pro uno fundatore 

 IV. CÁC THÁNH  
SÁNG LẬP GIÁO ĐOÀN 

A. Một thánh sáng lập giáo đoàn 
Ant. ad introitum Cf. Is 59,21 Is 56,7  
Dicit Dóminus: Sermónes mei, quos dedi in os tuum, non 
defícient de ore tuo, et múnera tua accépta erunt super 
altáre meum (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Is 59, 21; 56,7 
Chúa phán: Những lời Ta đặt vào miệng ngươi, 
đừng để chúng rời khỏi miệng ngươi, 
thì lễ vật ngươi đặt trên bàn thờ của Ta 
mới được chấp nhận (MPS. alleluia). 

Collecta  
Omnípotens et miséricors Deus, qui beáti N. praedicatióne 
patres nostros illumináre dignátus es, concéde nobis, 
quaesumus, ut, qui christiáno gloriámur nómine, fidem quam 
profitémur iúgiter opéribus ostendámus. Per Dóminum. 

936 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và từ bi, 
Chúa đã đoái thương dùng lời giảng dạy của thánh T. 
mà soi dẫn cha ông chúng con, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
khi được vinh dự mang danh Kitô hữu, 
biết luôn thể hiện bằng việc làm đức tin mà chúng con tuyên xưng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Réspice, Dómine, famíliam tuam, quam beátus N. 
(epíscopus) génuit verbo veritátis, et vitae áluit sacraménto, 
ut, quos grátia tua fecit illíus ministério fidéles, fáciat 
eiúsdem précibus in caritáte fervéntes. Per Dóminum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, xin nhìn đến gia đình Chúa 
mà thánh (giám mục) T. đã gầy dựng bằng lời chân lý 
và đã dưỡng nuôi bằng bí tích ban sự sống, 
để những ai được ân sủng Chúa làm cho trở thành tín hữu 
nhờ tác vụ của thánh nhân, 
thì cũng nên sốt sắng trong đức mến, 
nhờ lời cầu nguyện của ngài. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Annue, quaesumus, omnípotens Deus, ut haec sacrifícia 
pópuli tui, quae tibi in commemoratióne beáti N. offérimus, 
donis caeléstibus propitiátus immísceas. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
chúng con nài xin Chúa nhậm lời và đoái thương 
hòa trộn ân huệ bởi trời với những lễ vật của dân Chúa 
mà chúng con dâng lên trong ngày kính nhớ thánh T. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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Ant. ad communionem Cf. Mc 10,45  
Fílius hóminis venit, ut daret ánimam suam redemptiónem 
pro multis (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Mc 10, 45 
Con Người đến để phó mạng sống 
làm giá chuộc cho nhiều người (MPS. alleluia). 

Vel: 1Co 3,11  
Fundaméntum áliud nemo potest pónere, praeter id quod 
pósitum est, quod est Christus Iesus (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  1Cr 3, 11 
Không ai có thể đặt nền móng nào vững chắc 
ngoài nền móng đã được thiết lập  
là chính Đức Giêsu Kitô (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Súmpsimus, Dómine, pignus redemptiónis aetérnae, beáti N. 
festivitáte laetántes, quod sit nobis, quaesumus, vitae 
praeséntis auxílium páriter et futúrae. Per Christum. 

937 
Giống lễ 
Th. 
Batôlômêô 
24.08 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, khi hân hoan mừng lễ thánh T., 
chúng con đã lãnh nhận bảo chứng ơn cứu chuộc muôn đời, 
chúng con nài xin Chúa cho bảo chứng này 
phù giúp chúng con trong đời sống hiện tại cũng như tương lai. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

B. PRO PLURIBUS FUNDATORIBUS  B. NHIỀU THÁNH  
SÁNG LẬP GIÁO ĐOÀN 

Ant. ad introitum  
Isti sunt viri sancti, quos elégit Dóminus in caritáte non ficta; 
et dedit illis glóriam sempitérnam, quorum doctrína fulget 
Ecclésia (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Đây là những vị thánh 
Chúa đã lấy tình thương chân thật mà tuyển chọn, 
và Chúa đã ban cho các ngài vinh quang muôn đời, 
Hội Thánh được rạng rỡ nhờ giáo lý của các ngài (MPS. alleluia). 

Collecta  
Réspice, quaesumus, Dómine, ad tuam benígnus Ecclésiam 
et, cui per apostólicam sanctórum N. et N. sollicitúdinem 
religiónis exórdium donásti, per eórum intercessiónem, tríbue 
contínuum christiánae pietátis afféctum. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
thương tình nhìn đến giáo đoàn  
mà Chúa đã ban ơn cho biết bắt đầu sống đạo 
do lòng nhiệt thành tông đồ của các thánh T. và T., 
nhờ lời các ngài chuyển cầu, 
xin cho giáo đoàn này luôn mộ mến lòng đạo đức Kitô giáo. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Deus, qui beatórum N. et N. (episcopórum) praedicatióne 
patres nostros vocásti in admirábile Evangélii lumen, fac, ut, 
eórum intercessióne, crescámus in grátia et cognitióne 
Dómini nostri Iesu Christi, Fílii tui. Qui tecum. 

 Hoặc:  
Lạy Chúa, nhờ việc rao giảng của các thánh (giám mục) T. và T., 
Chúa đã kêu gọi cha ông chúng con  
đón nhận ánh sáng kỳ diệu của Tin Mừng, 
xin nhờ lời các ngài chuyển cầu,  
cho chúng con được lớn lên trong ơn thánh, 
và thêm hiểu biết Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, 
Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa,  
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Super oblata  
Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera pópuli tui, pro 
sanctórum tuórum N. et N. festivitáte deláta, et sincéro nos 
corde pérfice benígnus accéptos. Per Christum. 

938 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận lễ vật 
dân Chúa tiến dâng trong ngày lễ kính thánh T. và T., 
và do lòng thành của chúng con 
xin Chúa thương tình làm cho chúng con được đẹp lòng Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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Ant. ad communionem Cf. Jn 15,15  
Iam non dicam vos servos, quia servus nescit quid fáciat 
dóminus eius, dicit Dóminus. Vos autem dixi amícos, quia 
ómnia quaecúmque audívi a Patre meo, nota feci vobis (T.P. 
allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Ga 15, 15 
Chúa nói: Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, 
vì tôi tớ không biết việc chủ làm; 
nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, 
vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, 
thì Thầy đã cho các con biết (MPS. alleluia). 

Vel: 1P 2,9  
Pópulus acquisitiónis, annuntiáte virtútes eius, qui vos de 
ténebris vocávit in admirábile lumen suum (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  1Pr 2, 9 
Anh em là dòng giống được tuyển chọn, 
anh em hãy loan báo quyền năng 
của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm 
mà vào ánh sáng kỳ diệu của Ngài (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Laetíficet nos accéptum de altári salutáre tuum, Dómine, in 
sanctórum N. et N. festivitáte, qua, de tuis benefíciis sollíciti, 
pretiósa fídei nostrae inítia venerámur, et te in sanctis tuis 
mirábilem praedicámus. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hân hoan  
nhờ ơn cứu độ nhận được từ bàn thờ Chúa  
trong ngày lễ kính các thánh T. và T. 
nhờ lễ này và cảm kích về những ân huệ của Chúa, 
ước chi chúng con biết trân trọng  
những bước đầu quý giá của đức tin 
và biết rao giảng Chúa là Đấng kỳ diệu nơi các thánh của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

V. PRO MISSIONARIIS 
Pro missionariis martyribus, pp. 922 -924 . 

 V. CÁC THÁNH TRUYỀN GIÁO 
Các Thánh truyền giáo tử đạo, x. tr. 

1  1 
Ant. ad introitum  
Isti sunt viri sancti facti amíci Dei, divínae veritátis praecónio 
gloriósi (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Đây là những vị thánh 
đã trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, 
nhờ việc rao giảng chân lý của Ngài (MPS. alleluia). 

Vel: Ps 17,50 Ps 21,23  
Confitébor tibi in pópulis, Dómine, et narrábo nomen tuum 
frátribus mei (T.P. allelúia). 

939 Hoặc:  Tv 17, 50; Tv 21, 23 
Lạy Chúa, con sẽ xưng tụng Chúa giữa muôn dân nước, 
và loan truyền danh Chúa cho anh em con (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui per beátum N. (epíscopum) infidéles pópulos de 
ténebris ad lucem veritátis veníre tribuísti, da nobis, eius 
intercessióne, in fídei stabilitáte consístere, et in spe 
Evangélii, quod praedicávit, constántes permanére. Per 
Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, nhờ thánh (Giám mục) T., 
Chúa đã cho các lương dân từ trong bóng tối  
tiến lại với ánh sáng chân lý, 
xin nhờ thánh nhân chuyển cầu, 
cho chúng con được vững vàng trong đức tin 
và kiên trì trong niềm hy vọng của Tin Mừng ngài đã rao giảng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Omnípotens sempitérne Deus, qui huius diéi laetítiam in beáti 
N. glorificatióne consecrásti, concéde propítius, ut fidem 
illam, quam inexplébili stúdio semper asséruit, iúgiter retinére 
et ópere complére studeámus. Per Dóminum. 

 Hoặc:  
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã thánh hóa niềm vui của ngày tôn vinh thánh T. hôm nay 
xin thương cho chúng con luôn chuyên cần  
giữ vững và thực hành đức tin 
mà thánh nhân đã không ngừng chăm chú tuyên xưng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Réspice quas offérimus hóstias, omnípotens Deus, in beáti N. 
festivitáte, et praesta, ut, qui domínicae passiónis mystéria 
celebrámus, imitémur quod ágimus. Per Christum. 

 
 
Giống như 
lễ 14 tháng 
12 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng xin nhìn đến hiến lễ 
chúng con dâng trong ngày lễ kính thánh T. và ban ơn  
để khi cử hành các mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Con Chúa, 
chúng con biết noi theo điều chúng con cử hành. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Ez 34,15  
Ego pascam oves meas, et ego eas accubáre fáciam, dicit 
Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Ed 34, 15 
Chúa phán: Ta sẽ chăn dắt đoàn chiên của Ta, 
và Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ (MPS. alleluia). 

Vel: Mt 10,27  
Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine, dicit Dóminus, 
et quod in aure audítis, praedicáte super tecta (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Mt 10, 27 
Chúa nói: Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, 
các con hãy nói ra nơi ánh sáng; 
và điều nghe rỉ tai, 
hãy rao giảng trên mái nhà (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Huius mystérii virtúte, confírma, Dómine, fámulos tuos in fide 
veritátis, ut eam ubíque ore et ópere confiteántur, pro qua 
beátus N. laboráre non déstitit et vitam suam impéndit. Per 
Christum. 

940 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, nhờ sức mạnh của mầu nhiệm này, 
xin củng cố các tôi tớ Chúa trong niềm tin vào chân lý, 
để bằng lời nói và việc làm họ tuyên xưng ra khắp nơi  
đức tin mà vì đó thánh T. đã không ngừng  
cống hiến công sức và mạng sống mình. 
Chúng con cầu xin 

2  2 
Ant. ad introitum Cf. Is 52,7  
Quam pulchri super montes pedes annuntiántis et 
praedicántis pacem, annuntiántis bonum, praedicántis 
salútem (T.P. allelúia)! 

 Ca nhập lễ  x. Is 52, 7 
Đẹp thay bước chân của các sứ giả rảo khắp núi đồi 
loan báo tin bình an, 
công bố tin vui và rao giảng ơn cứu độ (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui Ecclésiam tuam beáti N. religiónis zelo et 
apostólicis curis amplificásti, eius intercessióne concéde, ut 
fídei et sanctitátis nova semper increménta suscípiat. Per 
Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lòng nhiệt thành đạo đức 
và hoạt động tông đồ của thánh T. mà mở mang Hội Thánh Chúa 
xin nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, 
cho Hội Thánh được tiến triển luôn mãi 
về đức tin và sự thánh thiện. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris, et nos ab omni 
culpa líberos esse concéde, ut, purificánte grátia tua, iísdem 
quibus famulámur mystériis emundémur. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin đoái nhận lời cầu khẩn của chúng con, 
và giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi, 
để nhờ ơn Chúa thanh tẩy, chúng con được nên trong sạch 
do chính những mầu nhiệm chúng con cử hành. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Mc 16,15; Mt 28,20  
Eúntes in mundum univérsum, praedicáte Evangélium: ego 
vobíscum sum ómnibus diébus, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Mc 16, 15; Mt 28, 20 
Chúa nói: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng, 
này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (MPS. alleluia). 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/wc.htm#a1b
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/3n.htm#jp
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/x3.htm#ba0
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/1x.htm#ve
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/3q.htm#bbr


 

 

39

Vel: Jn 15,4-5  
Manéte in me, et ego in vobis, dicit Dóminus. Qui manet in 
me et ego in eo, hic fert fructum multum (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Ga 15, 4-5 
Chúa nói: Các con hãy ở lại trong Thầy 
và Thầy ở lại trong các con. 
Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 
người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Sacraménta quae súmpsimus, Dómine Deus noster, illam 
nobis fidem innútriant, quam et apostólica dócuit praedicátio, 
et beáti N. sollicitúdo custodívit. Per Christum. 

941  
 
Giống như 
lễ 26 tháng 
01 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
xin cho những bí tích chúng con đã lãnh nhận  
nuôi dưỡng trong chúng con  
đức tin các thánh tông đồ đã rao giảng dạy dỗ 
và thánh T. đã chăm lo giữ gìn. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

3  3 
Ant. ad introitum Ps 95,3-4  
Annuntiáte inter gentes glóriam Dómini, in ómnibus pópulis 
mirabília eius, quóniam magnus Dóminus et laudábilis nimis 
(T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  Tv 95, 3-4 
Giữa muôn dân, hãy loan báo vinh quang Chúa; 
nơi muôn nước, hãy kể lại kỳ công của Ngài (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, cuius ineffábili misericórdia beátus N. evangelizávit 
investigábiles divítias Christi, da nos, eius intercessióne, 
créscere in sciéntia tua, et, in omni ópere bono fructificántes, 
secúndum Evangélii veritátem coram te fidéliter ambuláre. 
Per Dóminum. 

 
 

Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, do lòng thương xót khôn dò của Chúa,  
thánh T. đã rao truyền sự phong phú khôn lường của Đức Kitô; 
nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân 
xin cho chúng con ngày càng thêm hiểu biết Chúa, 
và trung thành bước đi trước mặt Chúa theo chân lý Phúc Âm 
mà mang lại nhiều hoa trái khi ăn ngay ở lành. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Beáti N. memóriam recenséntes, quaesumus, Dómine, ut his 
munéribus tibi oblátis benedictiónem effúndas de caelis, quo, 
ex eis suméntes, et ómnibus careámus culpis et caeléstibus 
repleámur edúliis. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, khi kính nhớ thánh T.,  
chúng con nài xin Chúa từ trời tuôn đổ phúc lành  
trên của lễ chúng con tiến dâng Chúa đây, 
để khi lãnh nhận của lễ này, 
chúng con thoát khỏi mọi tội lỗi và được no đầy của ăn bởi trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Lc 10,1 Lc 9  
Misit Dóminus discípulos, qui nuntiárent civitátibus: 
Appropinquávit in vos regnum Dei (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Lc 10, 1. 9 
Chúa đã sai các môn đệ 
đi loan báo cho các thành: 
Nước Thiên Chúa đã đến gần anh em (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Mt 13,8 Mt 23  
Semen quod cécidit in terram bonam. hi sunt, qui in corde 
bono et óptimo fructum áfferunt in patiéntia (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Mt 13, 8. 23 
Hạt giống rơi vào đất tốt 
là rơi vào những tâm hồn tốt lành, 
nhờ nhẫn nại, sẽ đem lại hoa trái (MPS. alleluia). 
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Post communionem  
Sancta tua nos, Dómine, sumpta vivíficent, ut, qui beáti N. 
commemoratióne gaudémus, eius quoque apostólicae virtútis 
proficiámus exémplo. Per Christum. 

942  Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, xin cho thánh ân chúng con vừa lãnh nhận 
làm cho chúng con được sống, 
để khi hân hoan kính nhớ thánh T.  
chúng con cũng được thăng tiến 
nhờ gương nhân đức xứng bậc tông đồ của người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

COMMUNE DOCTORUM ECCLESIAE  
943  

LỄ CHUNG  
CÁC THÁNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH 

1  1 
Ant. ad introitum Cf. Qo 15,5  
In médio Ecclésiae apéruit os eius, et implévit eum Dóminus 
spíritu sapiéntiae et intelléctus; stolam glóriae índuit eum 
(T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Hc 15, 5 
Chúa đã cho người lên tiếng giữa Hội Thánh 
và ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan và minh mẫn, 
mặc cho người áo vinh quang (MPS. alleluia). 

Vel: Ps 36,30-31  
Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur 
iudícium; lex Dei eius in corde ipsíus (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Tv 36, 30-31 
Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, 
và lưỡi họ nói điều ngay chính; 
luật Thiên Chúa ở trong lòng họ (MPS. alleluia). 

Collecta  
Omnípotens aetérne Deus, qui beátum N. (epíscopum) 
Ecclésiae tuae doctórem dedísti, praesta, ut, quod ille divíno 
affátus spíritu dócuit, nostris iúgiter stabiliátur in córdibus, et 
quem patrónum, te donánte, ampléctimur, eum apud tuam 
misericórdiam defensórem habeámus. Per Dóminum. 

 
Xem lời 
nguyện lễ 
các thánh 
Giám mục 
ở trên lời 
nguyện 
nhập lễ 
(hoặc) 

Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã ban cho Giáo Hội thánh (Giám mục) Tiến sĩ T. 
xin Chúa ban ơn  
để điều thánh nhân giảng dạy do Thánh Thần soi sáng, 
luôn được kiên vững trong lòng chúng con, 
và nhờ Chúa ban ơn,  
chúng con đã nhận người làm đấng bảo trợ 
thì cũng được người bênh vực cho chúng con  
nơi lòng thương xót của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata  
Sacrifícium tibi pláceat, Deus, in festivitáte beáti N. libénter 
exhíbitum, quo monénte, nos étiam totos tibi réddimus 
collaudántes. Per Christum. 

 
Giống lễ 13 
tháng 09 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin cho hy lễ chúng con tự nguyện dâng lên Chúa, 
trong ngày lễ kính thánh T., được đẹp lòng Chúa, 
và nhờ lời thánh nhân khuyên dạy, 
chúng con cũng xin dâng trọn thân mình mà ngợi khen Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Lc 12,42  
Fidélis servus et prudens, quem constítuit Dóminus super 
famíliam suam, ut det illis in témpore trítici mensúram (T.P. 
allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Lc 12, 42 
Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan 
mà Chúa đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, 
để đúng giờ, phân phát phần ăn cho họ (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Ps 1,2-3  
Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte, dabit fructum 
suum in témpore suo (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Tv 1, 2-3 
Ai gẫm suy luật Chúa ngày đêm 
sẽ trổ sinh hoa trái đúng mùa (MPS. alleluia). 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/f4.htm#a0f
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/f0q.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/bai.htm#rp
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/0u.htm#td
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/bah.htm#f


 

 

41

Post communionem  
Quos Christo réficis pane vivo, eósdem édoce, Dómine, 
Christo magístro, ut in festivitáte beáti N. tuam discant 
veritátem, et eam in caritáte operéntur. Per Christum. 

944 
 
Giống lễ 03 
tháng 
Chín: 
T. Grêgôriô 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, xin dùng Chúa Kitô là Thầy  
mà dạy dỗ những người Chúa đã nuôi dưỡng 
bằng bánh hằng sống là Chúa Kitô, 
để khi mừng lễ thánh T. 
họ học biết chân lý của Chúa  
và lấy tình yêu mến đem ra thực hành. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

2  2 
Ant. ad introitum Cf. Da 12,3  
Qui docti fúerint, fulgébunt quasi splendor firmaménti, et qui 
ad iustítiam erúdiunt multos, quasi stellae in perpétuas 
aeternitátes (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Đn 12, 3 
Ai người công chính, 
sẽ chói sáng như bầu trời rực rỡ; 
và ai dạy cho nhiều người nên công chính, 
sẽ tỏa rạng như những vì sao, 
tồn tại đến muôn đời (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Qo 44,15 Qo 14  
Sapiéntiam Sanctórum narrent pópuli, et laudes eórum 
núntiet Ecclésia; nómina autem eórum vivent in saeculum 
saeculi (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Hc 44, 15,14 
Các dân tộc tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, 
và Hội Thánh loan truyền lời ngợi ca các ngài; 
các ngài được lưu danh muôn thuở muôn đời (MPS. alleluia). 

Collecta  
Dómine Deus, qui beátum N. caelésti doctrína imbúere 
dignátus es, da nobis, ipsíus intervéntu, eándem doctrínam 
fidéliter custodíre et móribus profitéri. Per Dóminum. 

Giống như 
lễ các 
thánh Gm 
mẫu 2, 
(hoặc) 

Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa, 
Chúa đã đóai thương cho thánh T. thấm nhuần đạo lý bởi trời, 
nhờ thánh nhân chuyển cầu, 
xin cho chúng con biết trung thành tuân giữ  
và tuyên xưng đạo lý ấy trong cách sống của chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Illa nos, quaesumus, Dómine, divína tractántes, Spíritus 
Sanctus fídei luce perfúndat, qua beátum N. ad glóriae tuae 
propagatiónem iúgiter collustrávit. Per Christum. 

Giống lễ 
thánh  
Phaolô trở 
lại: 25.01  
Và 
Ambrôsiô 7 
tháng 12 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con 
khi cử hành các nghi lễ thánh, 
được Chúa Thánh Thần cho đầy ánh sáng đức tin,  
ánh sáng Ngài đã luôn ban cho thánh T., 
giúp thánh nhân loan truyền vinh quang Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. 1Co 1,23-24  
Nos praedicámus Christum crucifíxum, Christum, Dei virtútem 
et Dei sapiéntiam (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. 1Cr 1, 23-24 
Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, 
Đức Kitô là quyền năng của Thiên Chúa 
và là sự khôn ngoan của Ngài (MPS. alleluia). 

 945   
Post communionem  
Caelésti alimónia refécti, súpplices te, Dómine, deprecámur, 
ut, beáti N. mónitis obsequéntes, de accéptis donis semper in 
gratiárum actióne maneámus. Per Christum. 

Giống lễ 
Justinô tử 
đạo ngày 
01.06 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được lương thực bởi trời bổ dưỡng, 
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho chúng con 
biết nghe theo lời khuyên bảo của thánh T., 
để luôn cảm tạ Chúa vì các ân huệ đã nhận lãnh. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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COMMUNE VIRGINUM 
Pro virgine martyre, pp. 924 - 925 . 
I. Pro pluribus virginibus 

946 LỄ CHUNG CÁC THÁNH TRINH NỮ 
Lễ trinh nữ tử đạo x. Tr. 924-925 
I. Nhiều thánh trinh nữ 

Ant. ad introitum Cf. Ps 148,12-14  
Vírgines laudent nomen Dómini, quia exaltátum est nomen 
eius solíus; conféssio eius super caelum et terram (T.P. 
allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 148, 12-14 
Các trinh nữ hãy ca tụng danh Chúa, 
vì chỉ có danh Ngài cao cả vô song; 
uy phong Ngài vượt cả đất trời (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Ps 44,16  
Afferéntur Regi vírgines in laetítia et exsultátione, adducéntur 
in templo Regi Dómino (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Tv 44, 16 
Các trinh nữ được dẫn đến Đức Vua 
trong hân hoan vui sướng, 
họ được đưa vào cung điện 
diện kiến Đức Vua là Chúa của họ (MPS. alleluia). 

Collecta  
Multíplica super nos, quaesumus, Dómine, misericórdiam 
tuam, ut, sicut in beatárum vírginum N. et N. festivitáte pia 
devotióne laetámur, ita eárum perpétua societáte, te 
largiénte, fruámur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
tỏ lòng thương xót chúng con hơn nữa, 
để như chúng con đang lấy lòng sốt sắng thánh thiện  
hân hoan mừng lễ các thánh trinh nữ T. và T. thế nào, 
thì nhờ Chúa rộng ban, chúng con cũng được  
mãi mãi liên kết với các ngài như vậy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
In sanctárum vírginum N. et N. commemoratióne te, Dómine, 
mirábilem praedicántes, múnera votíva deférimus; praesta, 
quaesumus, ut, sicut eárum tibi grata sunt mérita, sic nostrae 
servitútis accépta reddántur offícia. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, khi kính nhớ các thánh trinh nữ T. và T., 
chúng con dâng lên Chúa của lễ thành kính này, 
tung hô Chúa là Đấng kỳ diệu; 
chúng con nài xin Chúa ban ơn 
để như công phúc của các thánh nữ 
làm đẹp lòng Chúa thế nào, 
thì các việc phụng thờ của chúng con 
cũng được Chúa chấp nhận như vậy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Mt 25,10  
Venit Sponsus, et vírgines, quae parátae erant, intravérunt 
cum eo ad núptias (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Mt 25, 10 
Chàng rể đến, 
các trinh nữ đã sẵn sàng 
thì được theo người vào dự tiệc cưới (MPS. alleluia). 

Vel: Jn 14,21 Jn 23  
Qui díligit me, diligétur a Patre meo, et ad eum veniémus, et 
mansiónem apud eum faciémus (T.P. allelúia). 

947 Hoặc:  Ga 14, 21. 23 
Ai yêu mến Thầy thì được Cha Thầy yêu mến, 
Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở nơi người ấy (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Sumpta mystéria, quaesumus, Dómine, in hac festivitáte 
beatárum vírginum N. et N., íncitent nos iúgiter et illústrent, 
ut digne advéntum Fílii tui praestolémur, et ad supérnas eius 
núptias admittámur. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
cho các bí tích chúng con đã lãnh nhận 
trong ngày lễ kính nhớ các thánh trinh nữ T. và T., 
luôn thúc đẩy và soi sáng chúng con, 
để chúng con biết sống cách thích hợp  
đợi chở ngày Con Chúa ngự đến, 
và được nhận vào dự tiệc cưới thiên quốc của Người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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II. PRO UNA VIRGINE  II. MỘT THÁNH TRINH NỮ 
1  1 

Ant. ad introitum  
Haec est virgo sápiens, et una de número prudéntum, quae 
óbviam Christo cum lámpade accénsa éxiit (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Đây là trinh nữ khôn ngoan, 
là một trong những người nữ biết lo liệu, 
đã cầm đèn sáng đi đón Chúa Kitô (MPS. alleluia). 

Vel:  
O quam pulchra es, virgo Christi, quae corónam Dómini digna 
fuísti accípere, corónam perpétuae virginitátis (T.P. allelúia). 

 Hoặc:   
Xinh đẹp thay trinh nữ của Đức Kitô, 
người xứng đáng lãnh nhận triều thiên của Chúa, 
triều thiên dành cho bậc đồng trinh trọn đời (MPS. alleluia). 

Collecta  
Exáudi nos, Deus, salutáris noster, ut, sicut de beátae N. 
vírginis commemoratióne gaudémus, ita piae devotiónis 
erudiámur afféctu. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, là Đấng cứu độ chúng con, xin nhậm lời chúng con, 
để khi hân hoan kính nhớ thánh trinh nữ T., 
chúng con cũng được kiện toàn nhờ tâm tình đạo đức sốt sắng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
In beáta vírgine N. te, Dómine, mirábilem praedicántes, 
maiestátem tuam supplíciter exorámus, ut, sicut eius tibi 
grata sunt mérita, sic nostrae servitútis accépta reddántur 
offícia. Per Christum. 

948 
Giống lễ 
Matta ngày 
29.07 và 
Têrêsa HĐ 
ngày 01.10 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, khi tung hô Chúa  
là Đấng kỳ diệu nơi thánh trinh nữ T., 
chúng con khẩn khoản nài xin uy linh Chúa 
để như công phúc của thánh nữ làm đẹp lòng Chúa thế nào, 
thì các việc phụng thờ của chúng con  
cũng được Chúa chấp nhận như vậy. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Mt 25,6  
Ecce Sponsus venit: exíte óbviam Christo Dómino (T.P. 
allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Mt 25, 6 
Kìa chàng rể đến: hãy ra đón Chúa Kitô (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Ps 26,4  
Unam pétii a Dómino, hanc requíram: ut inhábitem in domo 
Dómini ómnibus diébus vitae meae (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Tv 26, 4 
Tôi xin Chúa một điều, điều tôi luôn tìm kiếm 
là được ở trong nhà Chúa mọi ngày suốt đời tôi (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Divíni múneris participatióne refécti, quaesumus, Dómine 
Deus noster, ut, exémplo beátae N., mortificatiónem Iesu in 
córpore nostro circumferéntes, tibi soli adhaerére studeámus. 
Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
được bổ dưỡng nhờ thông dự vào của lễ thần thiêng, 
chúng con nài xin Chúa cho chúng con,  
khi noi gương thánh T. 
mang lấy sự đau khổ của Đức Kitô nơi thân xác, 
chúng con chỉ lo gắn bó với một mình Chúa mà thôi. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
Ant. ad introitum  
Gaudeámus et exsultémus, quia Dóminus ómnium diléxit 
vírginem sanctam atque gloriósam (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Chúng ta hãy vui mừng hân hoan, 
vì Chúa muôn loài đã yêu thương người trinh nữ  
thánh thiện và hiển vinh (MPS. alleluia). 
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Vel:  
Haec est virgo sápiens, quam Dóminus vigilántem invénit, 
quae accéptis lampádibus sumpsit secum óleum et, veniénte 
Dómino, introívit cum eo ad núptias (T.P. allelúia). 

 Hoặc:   
Đây là trinh nữ khôn ngoan, 
khi Chúa đến thấy đang tỉnh thức, 
nàng cầm đèn và mang theo dầu, 
khi Chúa đến cùng vào dự tiệc cưới với Ngài (MPS. alleluia). 

Collecta  
Dómine Deus, qui beátam N. vírginem caeléstibus donis 
cumulásti, tríbue, quaesumus, ut, eius virtútes aemulántes in 
terris, gáudiis cum ipsa perfruámur aetérnis. Per Dóminum. 

949 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa,  
Chúa đã ban cho thánh trinh nữ T.  
được tràn đầy ân huệ bởi trời,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con,  
khi noi theo các nhân đức của thánh nữ nơi trần gian,  
cũng được cùng thánh nữ hưởng niềm vui muôn đời.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Vel, pro virgine fundatrice:  
Fac, Dómine Deus noster, ut beáta virgo N., sponsa 
tibi fidélis, divínae caritátis flammam éxcitet in 
córdibus nostris, quam, ad perénnem Ecclésiae tuae 
glóriam, áliis virgínibus inséruit. Per Dóminum. 

 Hoặc: (Một thánh trinh nữ lập dòng) 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,  
xin để thánh trinh nữ T., vị hiền thê trung tín của Chúa,  
khơi lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến  
mà thánh nữ đã gieo vào lòng các trinh nữ khác,  
để Hội Thánh Chúa mãi mãi được vinh danh.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Dicátae, quaesumus, Dómine, capiámus oblatiónis efféctum, 
ut, beátae N. exémplo, terrénae vetustátis conversatióne 
mundáti, caeléstis vitae proféctibus innovémur. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
cho chúng con được hưởng hiệu quả do lễ vật dâng tiến  
để nhờ gương sáng của thánh nữ T.,  
chúng con được thanh tẩy khỏi nếp sống cũ theo thói thế gian,  
và được đổi mới nhờ tấn tới theo cách sống trên trời.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Mt 25, 4.6  
Quinque prudéntes vírgines accepérunt óleum in vasis suis 
cum lampádibus. Média autem nocte clamor factus est: Ecce 
sponsus venit, exíte óbviam Christo Dómino (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Mt 25, 4. 6 
Năm trinh nữ khôn ngoan, 
mang đèn với bình dầu. 
nửa đêm có tiếng hô to:  
kìa chàng rể đến, hãy ra đón Chúa Kitô (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Córporis et Sánguinis Unigéniti tui sacra percéptio, Dómine, 
ab ómnibus nos cadúcis rebus avértat, ut exémplo beátae N. 
valeámus tui et sincéra in terris caritáte profícere, et 
perpétua in caelis visióne gaudére. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa,  
xin cho việc rước Mình và Máu Con Một Chúa  
giúp chúng con xa lánh mọi phù vân,  
để nhờ gương sáng của thánh nữ T.  
ở dưới đất chúng con được lớn mạnh  
trong tình yêu chân thành đối với Chúa,  
và trên trời mãi mãi được hưởng tôn nhan Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

3 950 3 
Ant. ad introitum  
Veni, sponsa Christi, áccipe corónam, quam tibi Dóminus 
praeparávit in aetérnum (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Hỡi hiền thê của Chúa Kitô, hãy đến lãnh triều thiên  
Chúa dành sẵn cho người từ muôn đời (MPS. alleluia). 
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Vel:  
Regnum mundi et omne saeculum contémpsit propter 
amórem Dómini Iesu Christi (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  
Người trinh nữ này đã coi thường cõi thế 
và mọi sự trần gian, 
vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui te in puris manére córdibus ásseris, da nobis, 
beátae N. vírginis intercessióne, per grátiam tuam tales 
exsístere, in quibus habitáre dignéris. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa,  
Chúa quả quyết Chúa ngự trong các tâm hồn trong sạch,  
nhờ lời chuyển cầu của thánh trinh nữ T.,  
xin ơn Chúa giúp chúng con sống xứng đáng  
để được Chúa thương ở cùng chúng con.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Exáudi, quaesumus, Dómine, preces nostras, ut, qui beátae 
N. vírginis virtútem devóte recólimus, in tui amóre permanére 
et usque in finem semper créscere mereámur. Per Dóminum. 

 Hoặc: 
Lạy Chúa,  
chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện  
để khi sốt sắng kính nhớ nhân đức của thánh trinh nữ T.,  
chúng con đáng được kiên vững trong tình yêu Chúa  
và luôn thăng tiến đến cùng.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ... 

Super oblata  
Súscipe, Dómine, obséquium humilitátis nostrae, quod tibi in 
commemoratióne beátae N. vírginis exhibémus, et nos, per 
immaculátam hóstiam, da iúgiter in tuo conspéctu pio 
sanctóque amóre flagráre. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa,  
xin nhận lòng thành kính của thân phận yếu hèn  
chúng con dâng lên Chúa,  
trong ngày kính nhớ thánh trinh nữ T.,  
và nhờ của lễ tinh tuyền này,  
xin cho chúng con luôn bừng cháy lửa yêu mến đạo đức và thánh thiện trước tôn nhan 
Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Lc 10,42  
Optimam partem elégit sibi virgo prudens, quae non 
auferétur ab ea (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Lc 10, 42 
Người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất 
mà không bị ai lấy mất được (MPS. alleluia). 

Vel: Mt 25,6  
Média nocte clamor factus est: Ecce sponsus venit, exíte 
óbviam ei (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Mt 25, 6 
Nửa đêm có tiếng hô lớn: 
kìa chàng rể đến, hãy ra đón Chúa Kitô (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Caelésti pane refécti, humíliter deprecámur cleméntiam tuam, 
Dómine, ut, qui de beátae N. commemoratióne gaudémus, 
véniam delictórum, sospitátem córporum, gratiámque et 
glóriam aetérnam consequámur animárum. Per Christum. 

951 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa,  
được bánh bởi trời bổ dưỡng,  
chúng con khiêm tốn nài xin lòng nhân từ Chúa  
cho chúng con đang hân hoan kính nhớ thánh T.,  
được tha thứ mọi tội lỗi, phần xác được an lành,  
phần hồn được hưởng ơn thánh và vinh quang muôn đời.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 
Missae quae sequuntur, si pro determinato Sanctorum ordine 
inscribuntur, pro eius ordinis Sanctis adhibentur; aliae vero, pro 
omnibus Sanctorum ordinibus adhiberi possunt. 

 

 LỄ CHUNG CÁC THÁNH NAM THÁNH NỮ 
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I. PRO OMNIBUS SANCTORUM ORDINIBUS 
A. Pro pluribus Sanctis 

952 I. MỌI BẬC THÁNH 
A. Kính nhiều Thánh 

1  1 
Ant. ad introitum Cf. Ps 144,10-11  
Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua, et Sancti tui 
benedícant tibi: glóriam regni tui dicent, et poténtiam tuam 
loquéntur (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 144, 10-11 
Lạy Chúa, muôn loài Chúa tạo nên để cảm tạ Chúa, 
và các thánh nhân phải chúc tụng Ngài. 
Họ nói lên vinh quang nước Chúa 
và tuyên xưng quyền năng của Ngài (MPS. alleluia). 

Collecta  
Omnípotens aetérne Deus, qui per glorificatiónem Sanctórum 
novíssima dilectiónis tuae nobis arguménta largíris, concéde 
propítius, ut, ad Unigénitum tuum fidéliter imitándum, et 
ipsórum intercessióne commendémur, et incitémur exémplo. 
Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  
nhờ việc tuyên dương các thánh,  
Chúa rộng ban cho chúng con  
những bằng chứng hết sức đặc biệt của tình yêu Chúa,  
xin Chúa đoái thương cho chúng con  
được lời chuyển cầu của các ngài trợ giúp  
và gương sáng của các ngài thúc đẩy,  
để chúng con trung thành bắt chước Con Một Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Preces nostras, Dómine, quaesumus, propitiátus admítte, et, 
ut digne tuis famulémur altáribus, Sanctórum tuórum nos 
intercessióne custódi. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
thương nhận lời chúng con cầu nguyện  
và nhờ lời chuyển cầu của các thánh, xin gìn giữ  
để chúng con biết phục vụ bàn thờ Chúa cách xứng đáng.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Ps 67,4  
Iusti epuléntur, et exsúltent in conspéctu Dei, et delecténtur 
in laetítia (T.P. allelúia). 

953  Ca hiệp lễ  x. Tv 67, 4 
Người công chính dự tiệc, và reo mừng truớc tôn nhan Chúa, 
họ thỏa lòng sướng vui (MPS. alleluia). 

Vel: Lc 12,37  
Beáti servi illi, quos, cum vénerit Dóminus, invénerit 
vigilántes. Amen dico vobis, quod praecínget se, et fáciet illos 
discúmbere, et tránsiens ministrábit illis (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Lc 12, 37 
Phúc cho những đầy tớ nào 
khi Chúa đến còn thấy tỉnh thức. 
Thầy bảo thật anh em, 
Chúa sẽ thắt lưng, 
đặt họ vào bàn ăn và đi lại hầu bàn cho họ (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Omnípotens sempitérne Deus, Pater totíus consolatiónis et 
pacis, praesta famíliae tuae in celebritáte Sanctórum ad 
laudem tui nóminis congregátae, ut, per Unigéniti tui sumpta 
mystéria, pignus accípiat redemptiónis aetérnae. Per 
Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  
là Cha mọi nguồn an ủi và bình an,  
xin ban cho gia đình Chúa đang tụ họp để ca tụng danh Chúa  
trong ngày lễ mừng các thánh,  
sẽ bảo đảm được ơn cứu chuộc muôn đời,  
nhờ đã lãnh nhận các bí tích của Con Một Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
Ant. ad introitum Cf. Ps 63,11  
Laetábitur iustus in Dómino, et sperábit in eo; et laudabúntur 
omnes recti corde (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 63, 11 
Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa, 
và sẽ cậy trông vào Ngài. 
Mọi kẻ lòng ngay sẽ được ca tụng (MPS. alleluia). 
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Collecta  
Deus, qui nos cónspicis ex nostra infirmitáte defícere, ad 
amórem tuum nos misericórditer per Sanctórum tuórum 
exémpla restáura. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa thấy rõ chúng con sa ngã vì yếu đuối,  
xin thương xót đưa chúng con trở lại với tình yêu Chúa, 
nhờ noi gương các thánh của Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Praesta nobis, quaesumus, omnípotens Deus, ut nostrae 
humilitátis oblátio et pro tuórum tibi grata sit honóre 
Sanctórum, et nos córpore páriter et mente puríficet. Per 
Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa  
cho của lễ mọn hèn chúng con dâng để tôn vinh các thánh,  
được đẹp lòng Chúa và thanh tẩy hồn xác chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Jn 12,26  
Qui mihi minístrat, me sequátur, dicit Dóminus: et ubi ego 
sum, illic et miníster meus erit (T.P. allelúia). 

954 Ca hiệp lễ  x. Ga 12, 26 
Chúa nói: Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, 
và Ta ở đâu thì người phụng sự Ta cũng sẽ ở đó.  

Post communionem  
In natalíciis Sanctórum quaesumus, Dómine, ut, sacraménti 
múnere vegetáti, bonis, quibus per tuam grátiam nunc 
fovémur, perfruámur aetérnis. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, trong ngày sinh nhật của các Thánh,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
vừa được ân lộc bí tích bổ dưỡng  
được hưởng phần phúc muôn đời, 
mà, giờ đây, nhờ ơn Chúa, đang nâng đỡ chúng con.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

3  3 
Ant. ad introitum Cf. Ps 91,13-14  
Iustus ut palma florébit, sicut cedrus Líbani multiplicábitur; 
plantátus in domo Dómini, in átriis domus Dei nostri (T.P. 
allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 91. 13-14 
Người công chính trổ hoa như cây dừa, 
sum suê như cây hương bá Libăng. 
Họ được trồng trong nhà Chúa, 
trong tiền đình nhà Thiên Chúa chúng ta (MPS. alleluia). 

Collecta  
Impetret, quaesumus, Dómine, fidélibus tuis auxílium orátio 
iusta Sanctórum, et, in quorum sunt celebritáte devóti, fiant 
in eórum perpétua sorte partícipes. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa  
cho lời cầu nguyện hoàn hảo của các thánh  
mang lại ơn phù giúp cho các tín hữu Chúa,  
và khi họ sốt sắng mừng kính các thánh,  
xin cho họ được dự phần phúc lộc muôn đời của các ngài.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Hóstias ad altáre tuum offeréntibus, Dómine, da nobis illum 
pietátis afféctum, quem Sanctis tuis infudísti, ut pura mente 
ac férvido corde rei sacrae attendámus, et sacrifícium tibi 
plácitum nobísque profícuum celebrémus. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa,  
xin ban cho chúng con đang dâng của lễ lên bàn thờ Chúa  
được tâm tình đạo đức Chúa đã ban cho các thánh,  
để chúng con biết chú tâm vào các nghi lễ  
với lòng trí thanh sạch, tâm hồn sốt sắng,  
và cử hành hy lễ vừa đẹp lòng Chúa vừa sinh ích cho chúng con.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Mt 11,28  
Veníte ad me, omnes qui laborátis et oneráti estis, et ego 
refíciam vos, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Mt 11, 28 
Chúa nói: Hãy đến với Ta, 
hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, 
Ta sẽ bổ sức cho các ngươi (MPS. alleluia). 
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Post communionem  
Sacramentórum tuórum, Dómine, commúnio sumpta nos 
salvet, et in tuae veritátis luce confírmet. Per Christum. 

955  
xem và sửa 
lại Cn 19 
TN 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, xin cho việc lãnh nhận các bí tích  
mang lại cho chúng con ơn cứu độ  
và củng cố chúng con trong ánh sáng chân lý của Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

4  4 
Ant. ad introitum Jr 17,7-8  
Benedíctus vir, qui confídit in Dómino, et erit Dóminus fidúcia 
eius; et erit quasi lignum, quod transplantátur super aquas, 
quod ad humórem mittit radíces suas; et non timébit cum 
vénerit aestus (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  Gr 17. 7-8 
Phúc thay người tin tưởng vào Chúa, 
Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. 
Họ sẽ như cây trồng bên dòng nước, 
cây đó đâm rễ vào mạch nước  
và không sợ gì khi mùa hè đến (MPS. alleluia). 

Collecta  
Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut ad meliórem 
vitam Sanctórum tuórum exémpla nos próvocent, quátenus 
beatórum N. et N., quorum memóriam celebrámus, étiam 
actus incessánter imitémur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa  
cho gương sáng của các thánh  
thúc đẩy chúng con sống tốt đẹp hơn  
để chúng con không ngừng noi theo  
việc làm của các thánh T. và T. mà chúng con đang kính nhớ.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Múnera nostra, Dómine, sacris altáribus offeréntes, in hac 
festivitáte Sanctórum tuórum, quaesumus cleméntiam tuam, 
ut éadem et suprémam tibi glóriam operéntur, et ubérrimam 
nobis grátiam assequántur. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa,  
khi dâng của lễ trên bàn thờ trong ngày lễ kính các thánh,  
chúng con nài xin lòng nhân từ Chúa cho những lễ vật này  
vừa đem lại vinh quang cao cả cho Chúa  
vừa xin được ân sủng dồi dào cho chúng con.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Jn 15,9  
Sicut diléxit me Pater, et ego diléxi vos, dicit Dóminus; 
manéte in dilectióne mea (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Ga 15, 9 
Chúa nói: Như Cha đã yêu mến Thầy, 
Thầy cũng yêu mến các con. 
Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Quaesumus, Dómine Deus noster, ut divína mystéria, quae in 
tuórum commemoratióne Sanctórum frequentámus, salútem 
et pacem in nobis operéntur aetérnam. Per Christum. 

956 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con nài xin Chúa  
cho các mầu nhiệm thánh mà chúng con cử hành  
khi kính nhớ các thánh,  
đem lại cho chúng con ơn cứu độ và bình an. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

B. Pro uno Sancto  B. Kính một Thánh 
1  1 

Ant. ad introitum Cf. Ps 20,2-3  
In virtúte tua, Dómine, laetábitur iustus, et super salutáre 
tuum exsultábit veheménter; desidérium ánimae eius tribuísti 
ei (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 20, 2-3 
Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà người công chính vui mừng. 
Nhờ Chúa cứu độ, họ hoan hỷ xiết bao, 
Chúa ban cho họ như lòng họ mong ước (MPS. alleluia). 
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Collecta  
Deus, qui infirmitáti nostrae, ad teréndam salútis viam, in 
Sanctis tuis exémplum et praesídium collocásti, concéde 
propítius, ut, qui beáti N. natalícia cólimus, per eius ad te 
exémpla gradiámur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa,  
để dọn đường cứu độ cho phận yếu hèn của chúng con,  
Chúa đã ban cho chúng con  
gương lành và sự trợ giúp của các thánh,  
xin Chúa thương cho chúng con  
đang kính nhớ ngày sinh nhật trên trời của thánh T.,  
biết noi gương người mà tiến đến cùng Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Praesénti oblatióne, Dómine, in beáti N. commemoratióne 
deláta, fidélibus tuis, quaesumus, pacis et unitátis dona 
largíre. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, nhờ của lễ dâng lên Chúa khi kính nhớ thánh T.,  
chúng con nài xin Chúa rộng ban cho các tín hữu Chúa  
ơn bình an và hiệp nhất.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Mt 16,24  
Qui vult veníre post me, ábneget semetípsum, et tollat 
crucem suam, et sequátur me, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Mt 16, 24 
Chúa nói: Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ chính mình, 
và vác thập giá mình mà theo Thầy (MPS. alleluia). 

Vel, Pro iis qui res publicas moderati sunt: Mt 6,33  
Primum quaerite regnum Dei, et ómnia adiciéntur vobis, dicit 
Dóminus (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Mt 6, 33 
Chúa nói: Trước tiên các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của 
Ngài, còn tất các điều đó, Ngài sẽ ban thêm cho các con (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Sacraménta quae súmpsimus, Dómine, in commemoratióne 
beáti N. mentes et corda nostra sanctíficent, ut divínae 
consórtes natúrae éffici mereámur. Per Christum. 

957 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa,  
xin cho các bí tích chúng con lãnh nhận khi kính nhớ thánh T., 
thánh hóa trí lòng chúng con,  
để chúng con đáng được thông phần thần tính của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
Ant. ad introitum  
Lex veritátis fuit in ore eius et iníquitas non est invénta in 
lábiis eius; in pace et in aequitáte ambulávit mecum, et 
multos avértit ab iniquitáte (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  Ml 2, 6 
Luật chân thật nơi miệng người, 
trên môi người không thấy điều bất chính, 
Người đã cùng Ta đi trong bình an, ngay thẳng, 
và dẫn đưa nhiều người gian ác trở về (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui solus es sanctus, et sine quo nullus est bonus, 
intercessióne beáti N., iube nos, quaesumus, tales fíeri, qui 
non debeámus tua glória privári. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,  
và ngoài Chúa ra không ai tốt lành,  
nhờ lời chuyển cầu của thánh T.,  
xin Chúa dạy chúng con phải thay đổi thế nào  
để không bị đánh mất vinh quang Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Sacrifícia, Dómine, quae in hac festivitáte beáti N. tuae 
offérimus maiestáti, nobis sint ad salútem efficácia, et tuae 
plácita pietáti. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa,  
xin cho hy lễ chúng con dâng lên uy linh Chúa  
trong ngày lễ kính thánh T.,  
sinh ơn cứu độ cho chúng con và làm thỏa lòng nhân từ Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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Ant. ad communionem Mt 5,8-9  
Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébunt; beáti 
pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Mt 5, 8-9 
Phúc thay ai có lòng trong sạch, 
vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. 
Phúc thay ai kiến tạo hòa bình,  
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Sacro múnere satiáti, súpplices te, Dómine, deprecámur, ut, 
quod in festivitáte beáti N. débitae servitútis celebrámus 
offício, salvatiónis tuae sentiámus augméntum. Per Christum. 

Xem lễ 
thánh 
Lôrensô 
ngày 10.08 

Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, chúng con đã được no đầy ân lộc thánh  
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho chúng con  
khi cử hành bổn phận tôn thờ Chúa, trong ngày lễ kính thánh T.,  
chúng con cảm thấy được thêm ơn cứu độ của Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

II. PRO MONACHIS ET RELIGIOSIS 
A. Pro abbate 

958 II. KÍNH CÁC THÁNH  
ĐAN SĨ VÀ TU SĨ 

A. Kính thánh viện phụ 
Ant. ad introitum Cf. Ps 91,13-14  
Iustus ut palma florébit, sicut cedrus Líbani multiplicábitur; 
plantátus in domo Dómini, in átriis domus Dei nostri (T.P. 
allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 91, 13-14 
Người công chính trổ hoa như cây dừa, 
sum suê như cây hương bá Li-băng. 
Họ được trồng trong nhà Chúa, 
trong tiền đình nhà Thiên Chúa chúng ta (MPS. alleluia). 

Vel: Ps 36,30-31  
Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur 
iudícium; lex Dei eius in corde ipsíus (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Tv 36, 30-31 
Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, 
và lưỡi họ nói điều ngay chính; 
luật Thiên Chúa ở trong lòng họ (MPS. alleluia). 

Collecta  
Da nobis, quaesumus, Dómine, inter mundi huius varietátes 
toto corde rebus caeléstibus adhaerére, qui per beátum N. 
abbátem evangélicae nobis perfectiónis documénta donásti. 
Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con,  
giữa những đa tạp của thế gian này  
biết hết lòng gắn bó với những sự trên trời,  
vì qua thánh viện phụ T.,  
Chúa đã ban cho chúng con  
những bài học về sự hoàn thiện của Tin Mừng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Ad altáre tuum accedéntibus, Dómine, da nobis illum pietátis 
afféctum, quo beátus N., abbas, exársit, ut, mundi corde et 
caritáte fervéntes, tibi sacrifícium offérre valeámus. Per 
Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con đang tiến đến bàn thờ Chúa,  
xin ban cho chúng con tâm tình đạo đức  
trổi vượt nơi thánh viện phụ T.,  
để với tâm hồn trong sạch và lòng mến sốt sắng,  
chúng con có thể dâng lên Chúa hy lễ này.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Lc 12,42  
Fidélis servus et prudens, quem constítuit Dóminus super 
famíliam suam, ut det illis in témpore trítici mensúram (T.P. 
allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Lc 12, 42 
Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan 
mà Chúa đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, 
để đúng giờ, phân phát phần ăn cho họ (MPS. alleluia). 

Vel: Mt 23,11  
Qui maior est vestrum, erit miníster vester, dicit Dóminus 
(T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Mt 23, 11 
Chúa nói: Trong các con ai làm người lớn hơn 
sẽ là người phục vụ các con (MPS. alleluia). 
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Post communionem  
Huius quod súmpsimus, Dómine, virtúte sacraménti, rénova 
corda nostra, ut exémplo beáti N., abbátis, quae sursum 
sunt, non quae super terram, sapiéntes, cum Christo in glória 
mereámur apparére. Qui vivit et regnat in saecula 
saeculórum. 

959 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, nhờ sức mạnh của bí tích chúng con vừa lãnh nhận,  
xin đổi mới tâm hồn chúng con,  
để nhờ cảm mến những sự trên trời,  
mà không phải những điều nơi trần thế,  
theo gương thánh viện phụ T.,  
chúng con đáng được xuất hiện trong vinh quang 
cùng với Chúa Kitô. Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.  

B. Pro monacho  B. Thánh đan sĩ nam 
Ant. ad introitum Ubi fratres in unum gloríficant Deum, ibi 
dabit Dóminus benedictiónem (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  
Ở đâu anh em hiệp nhất tôn vinh Thiên Chúa, 
thì ở đấy Chúa sẽ ban phúc lành (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Ps 70,8 Ps 23  
Repleátur os meum laude tua, ut possim cantáre; gaudébunt 
lábia mea, dum cantávero tibi (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Tv 70, 8. 23 
Xin cho miệng con chứa chan lời ca tụng Chúa, 
để có thể hát khen, môi reo vui,  
con đàn ca mừng Chúa (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui fámulum tuum beátum N. ad Christi sequélam 
benígnus vocásti, eius, quaesumus, intercessióne, concéde, 
ut, nosmetípsos abnegántes, tibi toto corde adhaerére 
valeámus. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã nhân từ kêu gọi tôi tớ Chúa là thánh T.  
bước theo Chúa Kitô, 
chúng con nài xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân,  
ban cho chúng con biết từ bỏ bản thân,  
và hết lòng gắn bó với Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Súscipe, Dómine, quaesumus, hóstias pro salúte tuae plebis 
oblátas, quibus nos, intercedénte beáto N., et peccándi 
illécebras fúgere valeámus et caeléstibus propinquáre 
consórtiis. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận của lễ tiến dâng  
cầu cho dân Chúa được cứu độ,  
nhờ những của lễ này với lời chuyển cầu của thánh T., 
chúng con có thể xa lánh những quyền rũ của tội lỗi,  
và tiến lại gần với các cộng đoàn trên trời. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Lc 8,15  
Qui verbum Dei rétinent corde perfécto et óptimo, fructum 
áfferunt in patiéntia (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Lc 8, 15 
Những người giữ lời Thiên Chúa với tâm hồn trọn lành, 
nhờ nhẫn nại sẽ đem lại hoa trái (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Ps 83,5  
Beáti qui hábitant in domo tua, Dómine, in perpétuum 
laudábunt te (T.P. allelúia). 

960  Hoặc:  x. Tv 83, 5 
Lạy Chúa, phúc thay những ai ở trong nhà Chúa, 
họ sẽ ca ngợi Chúa đến muôn đời (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Annue, quaesumus, Dómine, Deus noster, ut, beáti N. fulti 
praesídio, per hoc tuae sapiéntiae sacraméntum aequa 
moderatióne vivámus. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
khi được thánh T. nâng đỡ,  
nhờ bí tích của lòng khôn ngoan Chúa,  
chúng con biết sống chừng mực, tiết độ.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

C. Pro moniali  C. Thánh đan sĩ nữ 
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Ant. ad introitum Cf. Ps 51,10  
Ego autem sicut olíva fructífera in domo Dei, sperávi in 
misericórdia Dei in aetérnum et in saeculum saeculi (T.P. 
allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 51, 10 
Phần con, như cây ôliu xanh tốt trong nhà Thiên Chúa, 
con trông cậy vào lượng từ bi Chúa 
đến muôn thuở muôn đời (MPS. alleluia). 

Vel:  
Regnum mundi et omnem ornátum saeculi contémpsi propter 
amórem Dómini mei Iesu Christi, quem vidi, quem amávi, in 
quem crédidi, quem diléxi (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  
Con coi thường cõi thế và mọi sự trần gian, 
vì lòng con yêu mến Đức Giêsu Kitô, Chúa của con, 
Đấng con chiêm ngắm, yêu mến và kính tin (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui ancíllam tuam beátam N. ad quaeréndum te ante 
ómnia vocásti, eius exemplo et intercessióne concéde, ut, 
puro et húmili corde tibi serviéntes, ad glóriam tuam 
perveniámus aetérnam. Per Dominum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi nữ tì Chúa là thánh T.  
tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự.  
Nhờ gương sáng và lời chuyển cầu của thánh nữ,  
xin cho chúng con khi biết phụng thờ Chúa  
với tâm hồn trong sạch và khiêm nhường,  
được đạt tới vinh quang muôn đời của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Devotiónis nostrae múnera, Dómine, in beátae N. 
commemoratióne tibi sacránda deférimus, qui temporáli 
consolatióne signíficas, ut promíssa non desperémus aetérna. 
Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, này chúng con đang tiến dâng những lễ vật sẽ được thánh hiến cho Chúa 
trong ngày mừng lễ thánh nữ T.  
Chúa là Đấng dùng những an ủi mau qua để dạy chúng con  
đừng thất vọng về những lời hứa vĩnh cửu của Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Ps 44,2  
Eructávit cor meum verbum bonum, dico ego ópera mea Regi 
(T.P. allelúia). 

961 Ca hiệp lễ  Tv 44, 2 
Lòng con trào dâng lời cẩm tú, 
con ngâm thơ mừng chúc Đức Vua (MPS. alleluia). 

Vel: Lc 10,42  
Unum est necessárium: óptimam partem elégit, quae non 
auferétur ab ea (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Lc 10, 42 
Chỉ có một điều cần, 
người đã chọn phần tốt nhất  
và không bị ai lấy mất được (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Salutáribus, Dómine, fóntibus recreáti, te súpplices 
exorámus, ut, beátae N. intercessióne, Christo in dies 
intímius adhaeréntes, in eius regno grátiae mereámur esse 
consórtes. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được những nguồn suối cứu độ bổ sức,  
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa,  
nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ T.,  
cho chúng con biết gắn bó với Chúa Kitô  
ngày càng mật thiết hơn,  
và đáng được thông phần vào vương quốc ân sủng của Người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

D. Pro religiosis  D. Các thánh tu sĩ 
1  1 

Ant. ad introitum Cf. Ps 15,5  
Dóminus pars hereditátis meae et cálicis mei: tu es qui 
restítues hereditátem meam mihi (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 15, 5 
Chúa là phần gia nghiệp, là phần chén của con: 
chính Ngài khôi phục gia nghiệp ấy cho con (MPS. alleluia). 

Vel, pro religiosa: Cf. Os 2,21-22  
Dóminus sponsávit eam sibi in sempitérnum, in fide et 
misericórdia (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Hs 2, 21-22 
Chúa đã đính hôn với người cách trung tín 
và yêu thương đến muôn đời (MPS. alleluia). 
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Collecta  
Deus, cuius múnere beátus N. Christum páuperem et 
húmilem perseverávit imitári, concéde nobis, ipso 
intercedénte, ut, in vocatióne nostra fidéliter ambulántes, ad 
eam perfectiónem, quam nobis in Fílio tuo proposuísti, 
perveníre valeámus. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, Thánh T. đã kiên trì  
noi gương Chúa Kitô nghèo khó và khiêm nhường, 
xin nhờ lời chuyển cầu của người,  
cho chúng con khi trung thành bước đi trong ơn gọi của mình,  
có thể đạt tới sự trọn lành mà Chúa đã đề ra nơi Con Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Clementíssime Deus, qui, vétere hómine consúmpto, novum 
secúndum te in beáto N. creáre dignátus es, concéde 
propítius, ut nos páriter renováti hanc placatiónis hóstiam tibi 
acceptábilem offerámus. Per Christum. 

962 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa rất nhân từ, sau khi đã phá hủy con người cũ,  
Chúa đoái thương tái tạo con người mới nơi thánh T.  
theo hình ảnh Chúa,  
xin thương cho chúng con, khi đã được đổi mới như vậy,  
cũng biết dâng lên của lễ đền tội đẹp lòng Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Ant. ad communionem Cf. Mt 19,27-29  
Amen dico vobis quod vos, qui reliquístis ómnia, et secúti 
estis me, céntuplum accipiétis, et vitam aetérnam 
possidébitis (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Mt 19, 27-29 
Quả thật Thầy nói với các con là những người đã bỏ mọi sự vì theo Thầy, 
các con sẽ được gấp trăm, và được thừa hưởng sự sống đời đời (MPS. alleluia). 

Vel, pro religiosa: Cf. Lm 3,24-25  
Pars mea Dóminus: bonus est ánimae quaerénti illum (T.P. 
allelúia). 

 Hoặc (một Thánh Nữ tu)  Ac 3, 24-25 
Chúa là kỷ phần của con, 
tốt phúc cho những ai kiếm tìm Ngài (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Per huius virtútem sacraménti, quaesumus, Dómine, beáti N. 
exémplo, deduc nos iúgiter in tua dilectióne, et opus bonum 
quod coepísti in nobis pérfice usque in diem Christi Iesu. Qui 
vivit et regnat in saecula saeculórum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa,  
nhờ quyền lực của bí tích này và nhờ gương sáng của thánh T.,  
luôn đưa dẫn chúng con bước đi trong tình yêu Chúa  
và xin kiện toàn việc tốt lành Chúa đã khởi sự nơi chúng con  
cho tới ngày của Chúa Giêsu Kitô.  
Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

2  2 
Ant. ad introitum Cf. Ps 23,5-6  
Isti sunt sancti, qui accepérunt benedictiónem a Dómino et 
misericórdiam a Deo salutári suo, quia haec est generátio 
quaeréntium Dóminum (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Tv 23, 5-6 
Các vị thánh này đã lãnh nhận phúc lành của Chúa, 
và được Chúa là Đấng cứu độ xót thương, 
vì đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Ngài (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Ps 104,3-4  
Laetétur cor quaeréntium Dóminum; quaeritis Dóminum et 
confirmámini, quaerite fáciem eius semper (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Tv 104, 3-4 
Lòng kẻ tìm Chúa hãy mừng vui, 
hãy tìm Chúa thì sẽ được mạnh sức, 
hãy tìm thánh nhan Ngài luôn mãi (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui beátum N. ad tuum regnum in hoc saeculo 
perquiréndum, per caritátis perféctae prosecutiónem vocásti, 
concéde, ut, eius intercessióne roboráti, in dilectiónis via 
spíritu gaudéntes progrediámur. Per Dóminum. 

963 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi thánh T.  
tìm kiếm nước Chúa nơi trần gian này  
qua việc thực thi đức ái hoàn hảo,  
nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân nâng đỡ,  
xin cho chúng con biết hân hoan tiến bước trên đường tình yêu.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Accépta tibi sint, quaesumus, Dómine, múnera nostrae 
servitútis pro beáti N. commemoratióne altári tuo propósita, 
et concéde, ut, a terrénis impediméntis absolúti, te solo 
dívites efficiámur. Per Christum. 

Xem lễ 
thánh 
Antôn ngày 
17.01 và 
sửa lại. 

Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận  
lễ vật tỏ lòng thần phục của chúng con  
dâng trên bàn thờ Chúa để kính nhớ thánh T.,  
và xin cho chúng con  
sau khi thoát khỏi những trở ngại nơi trần thế  
được nên giầu sang nhờ một mình Chúa mà thôi.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Ps 33,9  
Gustáte et vidéte quóniam suávis est Dóminus: beátus vir, 
qui sperat in eo (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Tv 33, 9 
Hãy nếm thử mà xem 
Chúa thiện hảo dường bao (MPS. alleluia). 

Vel: Mt 5,3  
Beáti páuperes spíritu, quóniam ipsórum est regnum 
caelórum (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  Mt 5, 3 
Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, 
vì Nước Trời là của họ (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Quaesumus, omnípotens Deus, ut, qui huius sacraménti 
munímur virtúte, exémplo beáti N., discámus te super ómnia 
semper inquírere, et novi hóminis formam in hoc saeculo 
portáre. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa  
cho sức mạnh của bí tích này bảo vệ chúng con,  
và nhờ gương sáng của thánh T.,  
xin cho chúng con học biết luôn tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự  
và mặc lấy hình ảnh con người mới ngay từ đời này.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

III. PRO IIS QUI OPERA MISERICORDIÆ 
EXERCUERUNT 

 III. CÁC THÁNH LO VIỆC TỪ THIỆN 

Ant. ad introitum Cf. Mt 25,34 Mt 36 Mt 40  
Veníte, benedícti Patris mei, dicit Dóminus: infírmus eram, et 
visitástis me. Amen dico vobis, quámdiu fecístis uni ex his 
frátribus meis mínimis, mihi fecístis (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Mt 25, 34. 36. 40 
Chúa phán: Hãy đến, hỡi những người Cha Ta chúc phúc, 
vì xưa Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. 
Ta bảo thật các ngươi: “Mỗi lần các ngươi làm việc đó 
cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây,  
là các ngươi đã làm cho chính Ta” (MPS. alleluia). 

Vel: Ps 111,9  
Dispérsit, dedit paupéribus: iustítia eius manet in saeculum 
saeculi, cornu eius exaltábitur in glória (T.P. allelúia). 

964 Hoặc:  Tv 111, 9 
Người biết chia sẻ cho kẻ khó nghèo, 
đức công chính của người tồn tại muôn đời, 
uy lực người vinh hiển giương cao (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui Ecclésiam tuam in dilectióne tuae divinitátis et 
próximi cuncta serváre caeléstia mandáta docuísti, da nobis, 
ut, beáti N. exémplo caritátis ópera exercéntes, inter 
benedíctos regni tui connumerári mereámur. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã dạy bảo Hội Thánh tuân giữ  
mọi lệnh truyền bởi trời trong việc mến Chúa yêu người,  
xin cho chúng con khi noi gương thánh T.  
thi hành công việc bác ái,  
đáng được kể vào số những người được chúc phúc  
trong Nước Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  
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Super oblata  
Súscipe, Dómine, múnera pópuli tui, et praesta, ut, qui Fílii 
tui imménsae caritátis opus recólimus, in tui et próximi 
dilectióne, beáti N. exémplo, confirmémur. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin nhận lễ vật của dân Chúa, và ban cho chúng con  
khi kính nhớ công trình yêu thương vô biên của Con Chúa,  
nhờ gương sáng của thánh T., chúng con được nên vững mạnh trong tình yêu Chúa và 
tha nhân.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Cf. Jn 15,13  
Maiórem hac dilectiónem nemo habet, ut ánimam suam 
ponat quis pro amícis suis (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Ga 15, 13 
Không ai có tình yêu nào lớn hơn 
tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Jn 13,35  
In hoc cognóscent omnes quia discípuli mei estis: si 
dilectiónem habuéritis ad ínvicem, dicit Dóminus (T.P. 
allelúia). 

 Hoặc:  x. Ga 13, 35 
Chúa nói: Cứ dấu này mà mọi người nhận biết 
các con là môn đệ của Thầy, 
là các con yêu thương nhau (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Sacris mystériis reféctos, da nos, quaesumus, Dómine, beáti 
N. exémpla sectári, qui te indeféssa pietáte cóluit, et pópulo 
tuo imménsa prófuit caritáte. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được các mầu nhiệm thánh bổ dưỡng,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con biết noi gương thánh T.,  
là đấng đã tôn thờ Chúa với lòng hiếu thảo không mệt mỏi,  
và đã làm ích cho dân Chúa bằng tình yêu không bến bờ.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Vel:  
Sacraménti salutáris, Dómine, pasti delíciis, tuam súpplices 
deprecámur pietátem, ut, beáti N. caritátis imitatóres effécti, 
consórtes simus et glóriae. Per Christum. 

965 thiếu 

IV. PRO EDUCATORIBUS  IV. CÁC THÁNH LO VIỆC GIÁO DỤC 
Ant. ad introitum Cf. Mc 10,14  
Sínite párvulos veníre ad me, et ne prohibuéritis eos: tálium 
est enim regnum Dei, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Mc 10, 14 
Chúa nói: Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy, 
đừng ngăn cấm chúng, 
vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Mt 5,19  
Qui fécerit et docúerit mandáta Dómini, hic magnus vocábitur 
in regno caelórum, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Mt 5, 19 
Chúa nói: Ai giữ và dạy người khác giữ các điều răn của Chúa, 
sẽ được kể là người cao trọng trong Nước Trời (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui in Ecclésia tua beátum N. suscitásti, ut próximis 
viam salútis monstráret, da nobis, eius exémplo, Christum 
magístrum ita sequi, ut ad te cum frátribus nostris perveníre 
valeámus. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh T. xuất hiện trong Hội Thánh  
để người chỉ cho đồng loại con đường cứu độ,  
xin cho chúng con, nhờ gương sáng của thánh nhân,  
biết theo Chúa Kitô là thầy cách nào  
để có thể cùng với anh em tiến về với Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Accépta tibi sit, quaesumus, Dómine, sacrátae plebis oblátio 
pro beáti commemoratióne et praesta, ut, ex huius 
participatióne mystérii, exémpla tuae caritátis referámus. Per 
Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận hiến lễ của dân Chúa  
để kính nhớ thánh T.  
và ban cho chúng con, nhờ việc tham dự mầu nhiệm này,  
biết diễn lại gương yêu thương của Chúa.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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Ant. ad communionem Mt 18,3  
Nisi convérsi fuéritis et efficiámini sicut párvuli, non intrábitis 
in regnum caelórum, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Mt 18, 3 
Chúa nói: Nếu các con không hoán cải 
và trở nên như trẻ nhỏ, 
các con sẽ không được vào Nước Trời. 

Vel: Jn 8,12  
Qui séquitur me, non ámbulat in ténebris, sed habébit lumen 
vitae, dicit Dóminus (T.P. allelúia). 

966 Hoặc:  Ga 8, 12 
Chúa phán: Ai theo Tôi sẽ không đi trong tối tăm, 
nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Tríbuat nobis, omnípotens Deus, reféctio sancta subsídium, 
ut, exémplo beáti N., et fraternitátis caritátem et lumen 
veritátis in corde exhibeámus et ópere. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
xin cho việc rước lễ mang lại cho chúng con ơn trợ giúp  
để nhờ gương sáng của thánh T.,  
chúng con biết bày tỏ tình bác ái huynh đệ  
và ánh sáng chân lý nơi tâm hồn cũng như trong hành động.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

V. PRO SANCTIS MULIERIBUS 
Pro sancta muliere martyre, pp. 925 -926 . 

 V. CÁC THÁNH PHỤ NỮ 
Một thánh nữ tử đạo (trang.) 

1  1 
Ant. ad introitum Cf. Pr 31,30 Pr 28  
Múlier timens Dóminum ipsa laudábitur. Fílii eius beatíssimam 
praedicavérunt, vir eius laudávit eam (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Cn 31, 30. 26 
Người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng, 
con cái của bà cao rao bà thật diễm phúc, 
chồng bà cũng ca tụng bà (MPS. alleluia). 

Vel: Cf. Pr 31,20 Pr 27  
Manum suam apéruit ínopi, et palmas suas exténdit ad 
páuperem, et panem otiósa non comédit (T.P. allelúia). 

 Hoặc:  x. Cn 31, 20. 27 
Bà mở rộng tay cho người túng thiếu, 
và giang tay đón kẻ khó nghèo, 
và chẳng ưa ăn không ngồi rỗi (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, qui nos ánnua beátae N. festivitáte laetíficas, da, 
quaesumus, ut, quam venerámur offício, étiam piae 
conversatiónis sequámur exémplo. Per Dóminum. 

 Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con  
hân hoan mừng lễ thánh nữ T.,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con  
khi dâng lễ kính thánh nữ,  
cũng biết noi gương đời sống đạo đức của người.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Vel, pro pluribus:  
Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut veneránda nobis 
beatárum N. et N. intercéssio tríbuat caeléste subsídium, 
quarum vita mirábilis ómnibus salutáre praestat exémplum. 
Per Dóminum. 

Xem ngày 
16.10, 
thánh 
Hedviges 

Hoặc:  
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa  
cho lời chuyển cầu khả kính của các thánh T. và T.  
mà đời sống phi thường của các ngài  
là mẫu gương hữu ích cho mọi người,  
mang lại cho chúng con ơn phù trợ bởi trời.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Hóstias tibi, Dómine, pro beátae N. commemoratióne 
deférimus, supplíciter deprecántes, ut indulgéntiam nobis 
páriter cónferant et salútem. Per Christum. 

967 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật để kính nhớ thánh T.  
và khẩn khoản nài xin Chúa  
cho lễ vật này mang lại cho chúng con sự tha thứ và ơn cứu độ.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  
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Ant. ad communionem Cf. Mt 13,45-46  
Símile est regnum caelórum hómini negotiatóri quaerénti 
bonas margarítas; invénta autem una pretiósa margaríta, 
dedit ómnia sua, et comparávit eam (T.P. allelúia). 

 Ca hiệp lễ  x. Mt 13, 45-46 
Nước trời giống như người đi buôn, tìm kiếm ngọc quý, 
tìm được viên ngọc quý rồi,  
ông sẽ về bán mọi thứ ông có mà mua viên ngọc quý ấy (MPS. alleluia). 

Post communionem  
Divíni operátio sacraménti, omnípotens Deus, in hac 
festivitáte beátae N. illúminet nos páriter et inflámmet, ut et 
sanctis iúgiter desidériis ferveámus, et bonis opéribus 
abundémus. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  
xin cho việc cử hành bí tích thần linh này  
soi sáng và sưởi ấm lòng chúng con trong ngày lễ kính thánh T.,  
để chúng con luôn được sốt sắng  
nhờ những nguyện vọng thánh thiện  
và làm được nhiều việc lành phúc đức. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

2  2 
Ant. ad introitum Cf. Pr 14,1-2  
Ecce múlier sápiens, quae aedificávit domum suam, et timens 
Dóminum ambulávit recto itínere (T.P. allelúia). 

 Ca nhập lễ  x. Cn 14, 1-2 
Đây là người phụ nữ khôn ngoan 
đã biết lo liệu việc nhà; 
với lòng kính sợ Chúa, 
bà tiến bước trên đường ngay chính (MPS. alleluia). 

Collecta  
Deus, humílium celsitúdo, qui beátam N. caritátis et 
patiéntiae décore excéllere disposuísti, eius méritis et 
intercessióne concéde, ut, crucem nostram iúgiter feréntes, 
te semper dilígere valeámus. Per Dóminum. 

Xem lể 
thánh 
Phanxicô 
khó khăn 
ngày 4.10 

Lời nguyện nhập lễ 
Lạy Chúa, Chúa là sự cao cả của những kẻ khiêm nhường,  
Chúa đã dùng vẻ đẹp của đức ái và lòng nhẫn nại  
làm cho thánh nữ T. nên cao trọng,  
xin nhờ công trạng và lời chuyển cầu của thánh nhân,  
cho chúng con khi biết luôn vác thập giá mình,  
có thể yêu mến Chúa mãi mãi.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, ...  

Vel:  
Effúnde super nos, Dómine, spíritum agnitiónis et dilectiónis 
tuae, quo ancíllam tuam beátam N. implevísti, ut, sédula eius 
imitatióne tibi sincére obsequéntes, fide et ópere placeámus. 
Per Dóminum. 

968 Hoặc:  
Lạy Chúa,  
xin tuôn đổ trên chúng con tinh thần hiểu biết và yêu mến,  
mà Chúa đã ban dư đầy cho nữ tì Chúa là thánh T.,  
để khi chăm chú theo gương thánh nhân,  
chân thành làm tôi Chúa,  
chúng con biết làm đẹp lòng Chúa nhờ đức tin và việc làm. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...  

Super oblata  
Hóstias, Dómine, tuae plebis inténde, et, quas in honóre 
beátae N. devóta mente célebrat, profícere sibi séntiat ad 
salútem. Per Christum. 

 Lời nguyện tiến lễ 
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật của dân Chúa,  
và xin cho dân Chúa khi sốt sắng dâng của lễ này, 
để tôn kính thánh nữ T., cảm nhận được  
của lễ ấy đem lại ơn cứu độ cho chính mình. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ant. ad communionem Mt 12,50  
Quicúmque fécerit voluntátem Patris mei, qui in caelis est, 
ipse meus frater et soror et mater est, dicit Dóminus (T.P. 
allelúia). 

 Ca hiệp lễ  Mt 12, 50 
Chúa nói: Hễ ai làm theo ý Cha Tôi trên trời, 
thì người ấy là anh em, chị em, là mẹ Tôi (MPS. alleluia). 
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Post communionem  
Repléti sumus, Dómine, munéribus tuis, quae in celebritáte 
beátae N. percépimus; tríbue, quaesumus, ut eórum et 
mundémur efféctu, et muniámur auxílio. Per Christum. 

 Lời nguyện hiệp lễ 
Lạy Chúa, được no đầy hồng ân vừa lãnh nhận  
trong ngày lễ kính thánh nữ T.,  
chúng con nài xin Chúa cho chúng con,  
được tẩy sạch và nên vững mạnh 
nhờ hiệu quả và sự phù giúp của những hồng ân ấy,  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con 

 


