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III. Phần chung Các Giờ Kinh Phụng Vụ
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Phụng Tự
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Ngày 6 tháng 6
Thánh Bonifacia Rodriguez de Castro, Trinh Nữ
Lễ Trọng
Ca nhập lễ

Tv 37, 3-4

Cứ tin tƣởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ đƣợc ở trong đất nƣớc và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Ngƣời sẽ cho phỉ chí toại lòng.
Đọc kinh Vinh Danh
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,
Chúa đã gọi Thánh Bonifacia trinh nữ
bƣớc theo Con Chúa là Đức Giêsu trong đời sống ẩn dật,
để phục vụ Ngƣời nơi những ngƣời nghèo,
qua kinh nguyện cũng nhƣ việc làm.
Xin ban cho chúng con, nhờ gƣơng sáng của Thánh Nhân,
luôn biết tìm kiếm Nƣớc Chúa trên hết mọi sự nơi trần gian này;
nhờ đó, chúng con sẽ đƣợc vui hƣởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi nhà Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Ngƣời hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Đọc kinh Tin Kính
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, hôm nay chúng con vui mừng
dâng lên Chúa của lễ thánh thiện này,
để tƣởng nhớ chiến thắng vẻ vang của Thánh Bonifacia;
nhờ đó, chúng con loan báo sự cao cả của Chúa,
và tâm hồn luôn tràn ngập niềm vui,
vì Chúa đã ban cho chúng con một đấng chuyển cầu hữu hiệu.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Ca hiệp lễ

Ga 12, 26

Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy;
và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.
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Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa,
xin cho Hội Thánh Chúa đón nhận
trọn vẹn hiệu quả cứu độ của bí tích đặc biệt
mà Chúa đã nuôi dƣỡng chúng con
trong ngày đại lễ kính Thánh Bonifacia.
Thánh nhân đã làm rạng danh Chúa
qua sứ mệnh phục vụ những ngƣời nghèo khổ;
thì giờ đây, dám xin ngài vẫn luôn
là đấng bảo trợ của họ trên nƣớc thiên đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

BÀI ĐỌC LỜI CHÚA
Ngày 6 tháng 6
Thánh Bonifacia Rodriguez de Castro, trinh nữ
Lễ Trọng
MÙA PHỤC SINH
Bài đọc 1

Cv 2,42-47

“Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung.”
Bài trích sách Tông Đồ Công vụ.
42

Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông
hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. 43 Mọi ngƣời đều có lòng kính sợ. Vì các Tông
đồ làm nhiều việc phi thƣờng và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi ngƣời đều sợ hãi. 44
Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. 45 Họ bán tài sản
gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi ngƣời tuỳ nhu cầu từng ngƣời. 46 Hằng ngày họ hợp nhất
một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ;
47
họ ca tụng Thiên Chúa và đƣợc toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho gia tăng số
ngƣời đƣợc cứu rỗi.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca

Tv 117 (118), 2-4, 13-15, 22-24 (Đ. c.1)

Đ. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
vì lượng từ bi Ngài muôn đời bền vững.
Hoặc:
Đ. Alleluia.
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Israel, hãy nói lên: Chúa thật hảo tâm,
lƣợng từ bi Ngài muôn đời bền vững.
Nhà Aaron, hãy nói lên:
lƣợng từ bi Ngài muôn đời bền vững.
Những ai kính sợ Chúa, hãy nói lên lên:
lƣợng từ bi Ngài muôn đời bền vững.

Đ.

Chúng đẩy tôi, xô tôi cho ngã,
nhƣng Chúa đã phù trợ tôi.
Chúa là sức mạnh,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Ngài cứu độ tôi.
Tiếng reo vui mừng chiến thắng
vang rền trong doanh trại chính nhân:

Đ.

Phiến đá những thợ xây loại bỏ,
đã trở nên tảng đá góc tƣờng.
Đó là việc Chúa làm,
thật kỳ diệu trƣớc mắt chúng ta.
Ðây là ngày Chúa đã lập ra,
ngày ta hãy hân hoan mừng rỡ.

Đ.

MÙA THƯỜNG NIÊN
Bài đọc 1

Is 42, 1-4.6-7
“Này là tôi tớ Ta, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người.”

Bài trích sách tiên tri Isaia.
1

Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là ngƣời Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về ngƣời. Ta
ban thần trí Ta trên ngƣời. Ngƣời sẽ xét xử chƣ dân. 2 Ngƣời sẽ không lớn tiếng, không
thiênvị ai, không ai nghe tiếng ngƣời ở công trƣờng. 3 Ngƣời không bẻ gãy cây lau bị giập,
không dập tắt tim đèn còn khói. Ngƣời sẽ xét xử trong công lý. 4 Ngƣời sẽ không buồn
phiền, không nao núng, cho đến khi đặt công lý trên mặt đất, vì các đảo mong đợi lề luật
ngƣời.
6

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt
con thành giao ƣớc của dân, và nên ánh sáng của chƣ dân, 7 để con mở mắt cho ngƣời mù,
đƣa ra khỏi tù những ngƣời bị xiềng xích, đƣa ra khỏi ngục những ngƣời ngồi trong tối tăm.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca

Tv 117 (118), 2-4, 13-15, 22-24 (Đ. c.1)

Đ. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
vì đức từ bi của Người muôn thuở.
5

Bài đọc 2

Pl. 2,1-11
“Người đã tự hạ mình; vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người.”

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê.
1

Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Ðức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong
đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thƣơng xót nào, 2 thì anh
em hãy làm cho tôi đƣợc trọn niềm hân hoan, để anh em hƣởng cùng một niềm vui, đƣợc
cùng chung một lòng mến, đƣợc đồng tâm nhất trí với nhau; 3 chớ làm điều gì bởi ý cạnh
tranh, hay bởi tìm hƣ danh, nhƣng hãy lấy lòng khiêm nhƣờng mà coi kẻ khác vƣợt trổi hơn
mình; 4 mỗi ngƣời đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhƣng hãy nghĩ đến những
sự thuộc về kẻ khác; 5 anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô:
6

7

8
9

10

11

Ngƣời tuy là [thân phận] Thiên Chúa,
đã không nghĩ phải giành cho đƣợc ngang hàng với Thiên Chúa;
trái lại, Ngƣời huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi,
đã trở nên giống nhƣ loài ngƣời, với cách thức bề ngoài nhƣ một ngƣời phàm.
Ngƣời đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.
Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngƣời,
và ban cho Ngƣời một danh hiệu vƣợt trên mọi danh hiệu,
để khi nghe tên Giêsu,
mọi loài trên trời dƣới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống,
và mọi miệng lƣỡi phải tuyên xƣng Ðức Giêsu Kitô là Chúa
để Thiên Chúa Cha đƣợc vinh quang.
Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Is 61, 1

Alleluia, alleluia.
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi,
Ngƣời đã sai tôi đem tin mừng cho ngƣời nghèo khó.
Alleluia.
Tin Mừng

Lc 4,16-30
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
16

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Ngƣời sinh trƣởng, và theo thói quen của
Ngƣời, thì ngày nghỉ lễ, Ngƣời vào hội đƣờng. Ngƣời đứng dậy để đọc sách. 17 Ngƣời ta
trao cho Ngƣời sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Ngƣời gặp ngay đoạn chép rằng:
18

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin
Mừng cho ngƣời nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát
cho kẻ bị giam cầm, cho ngƣời mù đƣợc trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, 19
công bố năm hồng ân và ngày khen thƣởng.”
6

20

Ngƣời gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi ngƣời trong hội
đƣờng đều chăm chú nhìn Ngƣời. 21 Ngƣời bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn
Kinh Thánh mà tai các ngƣơi vừa nghe.” 22 Mọi ngƣời đều làm chứng cho Ngƣời và thán
phục Ngƣời về những lời từ miệng Ngƣời thốt ra, và họ nói: “Ngƣời này không phải là con
ông Giuse sao?”
23

Và Ngƣời nói với họ: “Hẳn các ngƣơi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: „Hỡi
thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!‟ Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy
làm nhƣ vậy tại quê hƣơng ông‟.” 24 Ngƣời nói tiếp: “Quả thật, Ta bảo các ngƣơi, không
một tiên tri nào đƣợc đón tiếp tại quê hƣơng mình. 25 Ta bảo thật với các ngƣơi, đã có nhiều
bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn
xảy ra khắp trong xứ; 26 dầu vậy, Elia không đƣợc sai đến cùng một ngƣời nào trong các bà
đó, nhƣng đƣợc sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. 27 Cũng có nhiều ngƣời phong
cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không ngƣời nào trong họ đƣợc lành sạch cả,
ngoại trừ Naaman, ngƣời Syria".
28

Khi nghe đến đó, mọi ngƣời trong hội đƣờng đều đầy căm phẫn, 29 họ chỗi dậy và
trục xuất Ngƣời ra khỏi thành. Họ dẫn Ngƣời lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để
xô Ngƣời xuống vực thẳm. 30 Nhƣng Ngƣời rẽ qua giữa họ mà đi.
Đó là lời Chúa.
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KINH CHIỀU I
Ngày 6 tháng 6
Thánh Bonifacia Rodriguez de Castro, Trinh Nữ
Lễ Trọng
Thánh Bonifacia Rodriguez đƣợc sinh vào ngày 06 tháng 06 năm 1837 tại Salamanca,
Tây Ban Nha, trong một gia đình làm nghề thủ công. Lúc 15 tuổi, Thánh nhân đã bắt đầu
nghề bện dây thừng để mƣu sinh. Vì có lòng mộ mến rất đặc biệt với Đức Mẹ Vô Nhiễm và
Thánh Giuse, nên Bonifacia đã thành lập Hội Giuse với những ngƣời bạn ngay tại cửa tiệm
của mình. Cùng với một cha Dòng Tên ngƣời Catalan, cha Francisco Javier Butinya, Thánh
Nhân đã thành lập dòng Nữ Tỳ Thánh Giuse vào năm 1874 tại Salamanca với mục đích bảo
vệ những nữ công nhân nghèo. Linh đạo của Thánh Nhân nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa
cầu nguyện và làm việc trong sự giản dị của cuộc sống hàng ngày, noi gƣơng Thánh Gia ở
Nadarét. Trong cuộc đời, Thánh nữ đã cảm nghiệm đƣợc sự chống đối, sự hạ nhục và sự vu
khống nhƣng ngài chỉ biết đáp lại bằng âm thầm và tha thứ. Ngài qua đời vào ngày 08
tháng 08 năm 1905 tại Zamora, Tây Ban Nha.

Thánh thi
Thiên Tử Giêsu, Ngài giáng thế
Làm Con yêu dấu Mẹ Ðồng Trinh,
Ngài là vƣơng miện hàng trinh nữ,
Mong Ngài thƣơng đoái kẻ nguyện xin.
Ngài ƣa đặc biệt màu huệ trắng,
Thích ngƣời khiết tịnh đến gần bên,
Thƣởng công bội hậu lòng nhân thế,
Sống giữa bùn nhơ vẫn tinh tuyền.
Trinh nữ theo Ngài đi khắp ngả,
Vui mừng hớn hở trƣớc Tôn Nhan,
Hầu quanh cất giọng ca thánh thót,
Trầm bổng vang đƣa khúc khải hoàn.
Xin đổ muôn vàn ơn trọng đại
Cho hồn giữ mãi nét trinh trong
Kẻo vƣơng tội lỗi mang thƣơng tích
Tan nát sầu đau một cõi lòng.
Giêsu Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu,
Trăm triệu lời ca chúc tụng Ngài,
Thánh Phụ, Thánh Thần, ôi nhân hậu,
Ðoàn con thƣợng tiến nhạc thiên thai.
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Ca vịnh
Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
ĐC Chúc tụng danh thánh Chúa,
Đấng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. (Alleluia)
1

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

2

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

3

4

5

6
7

8

9

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Ngƣời vƣợt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thƣợng Đế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!
Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Ngƣời cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Ngƣời.
Ngƣời làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
Tv 147 (147B)
Giêrusalem được hưng phục

ĐC Hãy tôn vinh Đức Chúa,
Đấng đã dẫn dắt ngƣơi nhƣ một ngƣời cha
trên tất cả nẻo đƣờng. (Alleluia)
12

Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngƣơi!

13

Then cửa nhà ngƣơi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Ngƣời giáng phúc thi ân. *
14
Cõi biên cƣơng, Ngƣời thiết lập hòa bình,
và cho ngƣơi no đầy lúa mì tinh hảo.
15

Ngƣời tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
16
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sƣơng giá nhƣ tro, Ngƣời rải rắc.

9

17

Làm mƣa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Ngƣời! *
18
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nƣớc liền tuôn chảy.
19

Chúa bày tỏ lời Ngƣời cho nhà Giacóp,
chiếu chỉ luật điều cho Israen. *
20
Chúa không đối xử với dân nào nhƣ vậy,
không cho họ biết những điều luật của Ngƣời.
Tc Eph 1, 3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ
ĐC Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã chọn con trong Đức Kitô,
để trƣớc thánh nhan Ngƣời
con trở nên tinh tuyền thánh thiện trong tình yêu. (Alleluia)
3

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Trong Ðức Kitô,
từ cõi trời, Ngƣời đã thi ân giáng phúc
cho ta hƣởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

4

Trong Ðức Kitô,
Ngƣời đã chọn ta trƣớc cả khi tạo thành vũ trụ.
Để trƣớc thánh nhan Ngƣời,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thƣơng của Ngƣời.

5

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Ngƣời,
Ngƣời đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giêsu Kitô,

6

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Ngƣời ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

7

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta đƣợc cứu chuộc, *
đƣợc thứ tha tội lỗi,
theo lƣợng ân sủng rất phong phú của Ngƣời.

8

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

9

Ngƣời cho ta đƣợc biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thƣơng
Ngƣời đã định từ trƣớc trong Ðức Kitô.
10

10

Ðó là đƣa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dƣới quyền một thủ lãnh là Ðức Kitô.

Lời Chúa

Pl 3,7-8

7

Những gì xƣa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. 8 Hơn
nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là đƣợc biết Đức Kitô Giêsu,
Chúa của tôi. Vì ngƣời, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả nhƣ rác, để đƣợc Đức Kitô.
Xướng đáp
XÐ Lòng tôi tự nhủ:
* Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
X Chúa nhân hậu với ai kiếm tìm Ngƣời. *
Tc Tin Mừng
ĐC Bonifacia là ngƣời nữ công nhân
đã hiến dâng đời mình phục vụ bao nữ công nhân khác,
giúp tìm lại phẩm giá của họ,
yêu thƣơng và chăm sóc họ nhƣ thể kho tàng.
Lời cầu
Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa vì đời sống hy sinh phục vụ ngƣời nghèo của thánh
nữ Bonifacia, và tin tƣởng cầu xin Ngƣời:
Lạy Chúa, xin cho mọi người cậy trông nơi Chúa được hân hoan vui mừng.
Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu mà Chúa dành cho chúng con và mời gọi chúng
con mỗi ngày, ˗ để chúng con bƣớc theo Chúa và hăng hái xây dựng nƣớc trời.
Xin cho chúng con, những tín hữu trung thành của Chúa trong Giáo Hội, đƣợc trở nên
muối và ánh sáng, ˗ để những ai nhìn thấy chúng con sẽ tôn vinh Chúa là Cha ở trên trời.
Chúng con cảm tạ Chúa đã không ngừng tăng sức cho đời sống tu trì, ˗ để theo gƣơng
Đức Giêsu, chúng con kiến tạo bầu khí tiếp nhận, tôn trọng, liên đới, và loan báo nƣớc trời.
Xin cho chúng con biết tiếp tục ở giữa những ngƣời lao động nghèo, đặc biệt là chị
em phụ nữ, ˗ sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Chúa đã mời gọi và ủy thác cho thánh
Bonifacia.
Chúa đón nhận anh chị chúng con đã qua đời vào trong tình yêu của Chúa, ˗ cùng
mời gọi chúng con liên kết với họ trong yêu thƣơng và tình thân, qua sự hiệp thông của
các thánh.
Kinh Lạy Cha

11

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,
Chúa đã gọi Thánh Bonifacia trinh nữ
bƣớc theo Con Chúa là Đức Giêsu trong đời sống ẩn dật,
để phục vụ Ngƣời nơi những ngƣời nghèo,
qua kinh nguyện cũng nhƣ việc làm.
Xin ban cho chúng con, nhờ gƣơng sáng của Thánh Nhân,
luôn biết tìm kiếm Nƣớc Chúa trên hết mọi sự nơi trần gian này;
nhờ đó, chúng con sẽ đƣợc vui hƣởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi nhà Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Ngƣời hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

GIÁO ĐẦU
(dành cho Giờ Kinh đầu tiên trong ngày)
Chủ sự
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.
Cộng đoàn Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
ĐC Hãy đến đây, ta tôn thờ Chúa
trong ngày lễ kính Thánh Bonifacia. (Alleluia)
Tv 94 (95)
1

2

3

4

5

6

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Ngƣời là núi đá độ trì ta. *
Vào trƣớc Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vƣơng trổi vƣợt chƣ thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*
Ðại dƣơng Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Ngƣời nhào nắn cũng thuộc về Ngƣời.

7

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trƣớc tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *
Bởi chính Ngƣời là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Ngƣời lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Ngƣời dẫn dắt.

8

Ngày hôm nay, ƣớc gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Ngƣời phán: “Các ngƣơi chớ cứng lòng
nhƣ tại Mêriba,
12

9

nhƣ ngày ở Maxa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngƣơi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

10

Suốt bốn mƣơi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói:
Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,
11
chúng nào biết đến đƣờng lối của Ta!
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không đƣợc vào chốn yên nghỉ của Ta.”

KINH SÁCH
Giáo đầu
Thánh thi
Lễ mừng chƣ vị thánh đồng trinh,
Hiền nữ đem dâng trọn chữ tình,
Theo Chúa Kitô, đời tận hiến,
Hƣơng lòng thanh khiết, tuổi xuân xanh.
Tâu Vua chí thánh, hàng trinh nữ
Tỏa ngát hƣơng thơm huệ trắng ngần,
Xin khấng bảo toàn ơn khiết tịnh,
Tiểu trừ mƣu độc quỷ Satan.
Ngài đã đầu thai cách lạ lùng
Nơi lòng Ðức Nữ rất trinh trong,
Trăm muôn lầm lỗi, xin xóa bỏ,
Ngàn vạn tội khiên, nguyện khoan hồng.
Chúng con cảm tạ cầu xin Chúa
Hƣớng dẫn ngày đêm kẻo lạc đƣờng,
Mở lƣợng từ bi lòng nhân hậu
Giữ gìn những kẻ Chúa yêu thƣơng.
Giêsu Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu,
Vạn tiếng tung hô chúc tụng Ngài,
Thánh Phụ, Thánh Thần, ôi nhân hậu,
Ðoàn con thƣợng tiến nhạc thiên thai.

13

Ca vịnh
Tv 18A (19)
Ca tụng Chúa tạo thạnh
Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta...
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an (Lc 1,78-79).
ÐC Ngƣời mở miệng là nói lời hay lẽ phải,
có hé môi là khuyên việc tốt điều lành. (Alleluia)
2

3

4

5

Trời xanh tƣờng thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Ngƣời làm. *
Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.
Chẳng một lời một lẽ,
chẳng nghe thấy âm thanh, *
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

6

Chúa căng lều cho thái dƣơng tại đó, *
thái dƣơng xuất hiện nhƣ tân lang rời khỏi loan phòng,
và vui sƣớng lên đƣờng nhƣ tráng sĩ.

7

Từ chân trời này, thái dƣơng xuất hiện,
rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, *
chẳng có chi tránh khỏi ánh dƣơng nồng.

Tv 44 (45)
Hôn lễ Quân Vương
Kìa Tân Lang đã tới, hãy tiến ra đón Người (Mt 25,6)
I
ĐC Ngài mến yêu điều chính trực,
nên Thiên Chúa là Chúa của Ngài
đã xức cho Ngài dầu thơm hoan lạc. (Alleluia)
2

Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, *
lƣỡi tôi ví tựa tay ngƣời phóng bút.

3

Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tƣơi thắm nở môi Ngài, *
nên Ngài đƣợc Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.

4

Bảo kiếm hãy đeo lƣng, này kiện tƣớng, *
lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sự thật lòng nhân và công lý.

5

14

6

7

8

Tay hữu Ngài rắc gieo kinh hãi,
tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dƣới chân Ngài, *
địch thủ vƣơng triều bị bắn trúng tim.
Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài
sẽ trƣờng tồn vạn kỷ,
vƣơng trƣợng Ngài, vƣơng trƣợng công minh; *
Ngài ƣa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài
đã tôn phong Ngài vƣợt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.

9

Quế trầm mộc dƣợc, hƣơng tỏa long bào,
nhã nhạc điện ngà khiến Ngài vui thỏa.

10

Hàng cung nữ, có những vì công chúa, *
bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ôphia lộng lẫy.
II

ĐC Danh thơm Ngài con xin truyền tụng
từ thế hệ này tới thế hệ kia.
và chƣ dân sẽ tung hô Ngài mãi mãi. (Alleluia)
11

Tôn nƣơng hỡi, xin hãy nghe nào,
đƣa mắt nhìn và hãy lắng tai, *
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.

12

Sắc nƣớc hƣơng trời, Quân Vƣơng sủng ái,
hãy vào phục lạy: Ngƣời là Chúa của bà. *
13
Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.
14

Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, *
15
phục sức huy hoàng, đƣợc dẫn tới Quân Vƣơng,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.
16

Lòng hoan hỷ, đoàn ngƣời tiến bƣớc,
vẻ tƣng bừng, vào tận hoàng cung.

17

Con cái Ngài sẽ nối dòng tiên đế,
Ngài phong làm vƣơng bá khắp trần gian.

18

Danh thơm Ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia. *
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.
15

Xướng đáp
X
Đ

Tiếng lòng con thầm thĩ,
mong đƣợc thấu đến Ngài. (Alleluia)
Lạy Chúa là núi đá,
là Ðấng cứu chuộc con. (Alleluia)

Bài đọc 1

1 Ga 4: 7-21

Trích thƣ thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.
7

Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thƣơng nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên
Chúa. Phàm ai yêu thƣơng thì đã đƣợc Thiên Chúa sinh ra, và ngƣời ấy biết Thiên Chúa. 8
Ai không yêu thƣơng, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 9 Tình yêu của
Thiên Chúa đối với chúng ta đƣợc biểu lộ nhƣ thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế
gian để nhờ Con Một của Ngƣời mà chúng ta đƣợc sống. 10 Tình yêu cốt ở điều này: không
phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhƣng chính Ngƣời đã yêu thƣơng chúng ta, và sai
Con của Ngƣời đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta.
11

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thƣơng chúng ta nhƣ thế, chúng ta cũng
phải yêu thƣơng nhau. 12 Thiên Chúa chƣa ai đƣợc chiêm ngƣỡng bao giờ. Nếu chúng ta
yêu thƣơng nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Ngƣời nơi chúng ta
mới nên hoàn hảo. 13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết đƣợc rằng chúng ta ở lại trong
Ngƣời và Ngƣời ở lại trong chúng ta: đó là Ngƣời đã ban Thần Khí của Ngƣời cho chúng
ta. 14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngƣỡng và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con
của Ngƣời đến làm Ðấng cứu độ trần gian. 15 Hễ ai tuyên xƣng Ðức Giêsu là Con Thiên
Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong ngƣời ấy và ngƣời ấy ở lại trong Thiên Chúa. 16 Còn
chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.
Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở
lại trong ngƣời ấy. 17 Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta: đó là
chúng ta đƣợc mạnh dạn trong ngày phán xét, vì Ðức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng nhƣ
vậy ở thế gian này. 18 Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ
hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.
19

Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thƣơng, vì Thiên Chúa đã yêu thƣơng chúng ta
trƣớc. 20 Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, ngƣời ấy là kẻ
nói dối; vì ai không yêu thƣơng ngƣời anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến
Thiên Chúa mà họ không trông thấy. 21 Ðây là điều răn mà chúng ta đã nhận đƣợc từ
Ngƣời: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thƣơng anh em mình.
Xướng đáp
X
*
Đ

Chúng ta đã biết và đắm mình trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong ngƣời ấy.
Chúng ta hãy yêu thƣơng nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. *

16

Bài đọc 2
Trích lời Thánh Bonifacia, Mẹ sáng lập, huấn dụ cộng đoàn Salamanca vào Thứ Năm
Tuần Thánh.
Bước theo Chúa Giêsu
Nếu chúng ta từ chối bƣớc theo Chúa Giêsu, ai sẽ theo Ngài? Đức Giêsu đến tìm
kiếm những ai sẵn sàng chịu đau khổ với Ngài, sẵn sàng yêu mến và bƣớc theo Ngài. Ngài
gọi chúng ta vì mục đích này khi ban cho chúng ta ơn gọi của mình, điều quý giá hơn mọi
thú vui và của cải trần thế.
Chúng ta phải duy trì hai hình thức kết hiệp nếu chúng ta muốn hạnh phúc trên trần
gian và muốn đạt đƣợc Nƣớc Trời: sự kết hiệp với Thiên Chúa qua tĩnh tâm, cầu nguyện
và tình yêu hi sinh; hình thức khác là sự kết hiệp giữa chúng ta đƣợc thể hiện qua lòng
bác ái và tình yêu dành cho ngƣời khác cách bình đẳng, vì chúng ta đều nhƣ nhau trƣớc
mặt Thiên Chúa.
Không có cách nào kết hiệp với Thiên Chúa tốt cho bằng cách bƣớc đi trong sự hiện
diện của Ngài. “Chúa ở trƣớc tôi, tôi ở trƣớc Chúa; Chúa dõi nhìn và khích lệ tôi.” Ôi! nếu
ý tƣởng này luôn ở mãi trong tâm trí; chúng ta sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì với
một lòng nhiệt huyết, chúng ta cũng biết sống tốt nhất mọi phút giây mà Chúa lòng lành
trao ban.
Với sự chân thành thánh thiện, tôi mong muốn chị em hãy tránh xa những khao khát
bản thân đƣợc đề cao và nuông chiều. Đừng bao giờ bận tâm về những điều ấy, vì Thiên
Chúa sẽ làm thay cho chị em. Chỉ cần học sống cho thật tốt, và nhƣ thế chị em sẽ yêu mến
ngƣời khác và họ cũng sẽ yêu mến chị em cách vô vị lợi. Đâu là những điều tán dƣơng Đức
Giêsu đã nhận? Sự sỉ nhục và bách hại. Chẳng lẽ chúng ta lại ƣớc muốn những điều mà
Đức Giêsu không bao giờ muốn?
Chị em cũng cần ghi nhớ rằng mỗi ngƣời nên để ý đến tính tình của các chị em khác
hơn là của chính mình; chị em hãy tôn trọng những sở thích của ngƣời khác hơn là của bản
thân; vì chúng ta phải trở nên tất cả cho mọi ngƣời, bƣớc theo Đức Giêsu, Đấng đã tự xóa
bỏ địa vị Thiên Chúa để khiêm tốn mang lấy thân phận phàm nhân, bởi vì Ngài đến để phục
vụ chứ không phải để đƣợc phục vụ.
Chị em thân mến, chúng ta hãy chôn vùi trong quên lãng những xúc phạm có thể làm
tổn thƣơng nhau và hãy quảng đại tha thứ cho nhau.
Chúng ta phải học hỏi nhiều nơi Đức Giêsu, đặc biệt qua việc chiêm ngắm Ngài trong
cuộc thƣơng khó. Biết bao mẫu gƣơng Ngài để lại cho chúng ta! Nhìn thấy Ngài im lặng và
đau khổ, tại sao chúng ta không thực hành sự thinh lặng cao quý ấy? Tin mừng thuật lại
Chúa Giêsu hoàn toàn lặng im trƣớc những lời vu khống. Vâng, thƣa chị em, Ngài đã im
lặng để dạy tất cả chúng ta biết tôn trọng sự im lặng.
Ƣớc chi không có những tiếng xầm xì, hay những lời than phiền, cũng không có
những bàn tán thầm kín; bởi vì đó là ngọn lửa sẽ thiêu cháy ngôi nhà của chúng ta, tức là
linh hồn chúng ta.
Chúng ta hãy hiến thân mình cho việc nêu gƣơng sáng, bởi vì điều này có hiệu quả
hơn mọi bài suy niệm và các bài đọc thiêng liêng.
Vì thế, thƣa chị em, chúng ta hãy làm gƣơng sáng cho ngƣời khác, và tôi sẽ bắt đầu
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điều đó bằng lời hứa trƣớc Thiên Chúa, và chính chị em nhƣ là những ngƣời chứng cho tôi.
Xướng đáp
X
*
Đ

Chị em hãy mặc lấy tâm tình của Đức Kitô.
Hãy lấy lòng khiêm nhƣờng mà coi ngƣời khác hơn mình.
Đừng làm chi vì ghen tị hay tự cao tự đại.
Hãy có cùng một lòng mến,
cùng một tâm hồn, và luôn đồng tâm nhất trí. *

Te Deum
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,
Chúa đã gọi Thánh Bonifacia trinh nữ
bƣớc theo Con Chúa là Đức Giêsu trong đời sống ẩn dật,
để phục vụ Ngƣời nơi những ngƣời nghèo,
qua kinh nguyện cũng nhƣ việc làm.
Xin ban cho chúng con, nhờ gƣơng sáng của Thánh Nhân,
luôn biết tìm kiếm Nƣớc Chúa trên hết mọi sự nơi trần gian này;
nhờ đó, chúng con sẽ đƣợc vui hƣởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi nhà Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Ngƣời hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

KINH SÁNG
Thánh thi
Tay trinh nữ cầm đèn sáng chói,
Nàng bƣớc vào tiệc cƣới thiên thu,
Chính là hôn lễ Ðức Vua,
Nƣớc Trời hoan hỷ tung hô chúc mừng.
Nàng dự yến trong cung danh dự,
Sánh duyên cùng Thiên Tử quang vinh,
Chữ trinh xe kết chữ tình,
Nết na đức hạnh công trình bao năm.
Xin chỉ dạy cách ăn thói ở,
Lấy hồng ân che chở phù trì,
Mƣu thù cho dẫu tinh vi,
Quyết tâm chống lại, gian nguy chẳng sờn.
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Xin Ðức Mẹ là gƣơng trinh thục
Hằng cầu thay nguyện giúp chúng nhân,
Ơn thiêng Thánh Tử tuôn tràn,
Tha hƣơng lãnh nhận muôn vàn đỡ nâng.
Lời vinh tụng, quỳ dâng lên Chúa
Ðã ban cho trinh nữ thành công,
Triều thần thiên quốc một lòng
Nghìn thu ca ngợi hát mừng Thánh Danh.
Ca vịnh
Tv 63 (62)
Tâm hồn khao khát Thiên Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.
ĐC Lạy Chúa, thật tốt lành biết bao
đƣợc kết hiệp với Chúa
và luôn tiến bƣớc trƣớc mặt Ngài. (Alleluia)
2

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
nhƣ mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nƣớc.

3

4

5

6

7

8

9

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lƣỡi này xin ca ngợi tán dƣơng.
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thỏa thuê nhƣ khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
Con tƣởng nhớ Chúa trên giƣờng ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thƣơng trợ giúp,
nƣơng bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
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Tc Đn 3, 57-88, 56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi nhưng ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).
ĐC Chúc tụng Chúa đi, ngƣời thánh kẻ khiêm nhƣờng. (Alleluia)
57

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
58
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Ngƣời,
59
chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.
60

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nƣớc tận cao xanh,
chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thƣợng giới, *
62
chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
63
chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.
61

64

Chúc tụng Chúa đi, nào mƣa sƣơng tất cả,
chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
66
chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
67
chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.
65

68

Chúc tụng Chúa đi, nào sƣơng đọng mƣa tuôn,
chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
70
Chúc tụng Chúa đi, này băng phú tuyết rơi,
71
chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.
69

72

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
74
chúc tụng Chúa đi, tất cả mƣời phƣơng đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
73

75

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
77
chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nƣớc tràn đầy,
78
chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.
76

79

Chúc tụng Chúa đi, kình ngƣ cùng thủy tộc,
chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
81
chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
80

82

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dƣơng thế,
chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Israen, *
84
chúc tụng Chúa đi, tƣ tế phụng thờ Chúa,
85
chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Ngƣời.
83

86

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
chúc tụng Chúa đi, ngƣời thánh kẻ khiêm nhƣờng. *
88
Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,
Adaria và Misaen hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
87
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Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.
56

Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh “Vinh danh” cuối thánh ca này.)
Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh hiển
Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới,
hãy vui mừng vì được Đức Kitô làm Vua hiển trị (Hesychius).
ĐC Chúa mến chuộng Dân Ngƣời,
ban cho kẻ nghèo hèn đƣợc vẻ vang chiến thắng. (Alleluia)
1

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Ngƣời trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

2

Hỡi Israen, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Ðấng tạo thành ngƣời. *
Con cái Sion, hãy nhảy mừng,
vì đƣợc Chúa làm Vua hiển trị.

3

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Ngƣời,
ban cho kẻ nghèo hèn đƣợc vẻ vang chiến thắng.

4

5

6

7

8

9

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dƣơng Thiên Chúa,
thanh gƣơm hai lƣỡi, cầm chắc trong tay.
Ðể trả thù muôn nƣớc
và trừng trị chƣ dân,
để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vƣơng hầu,
để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xƣa.
Ðó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Ngƣời.
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Lời Chúa

Gr 17,7-8

Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nƣơng thân. Ngƣời
ấy nhƣ cây trồng bên dòng nƣớc, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng
chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tƣơi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không
ngừng trổ sinh hoa trái.
Xướng đáp
XÐ Thiên Chúa thƣơng trợ giúp
* ngay từ lúc rạng đông (alleluia, alleluia).
X Có Chúa ngự giữa ngƣời, ngƣời sẽ không lay chuyển. *
Tc Tin Mừng
ĐC Nhƣ Đức Giêsu, ngƣời thợ mộc thành Nadarét,
Bonifacia tìm kiếm Thiên Chúa
trong công việc hằng ngày. (Alleluia)
Lời cầu
Chúng ta hãy hân hoan ca tụng Chúa, Đấng đã mời gọi thánh Bonifacia tiếp nối trong
Giáo Hội đời sống của Chúa Giêsu, ngƣời thợ mộc thành Nazareth; và chúng ta hãy khiêm
tốn cầu xin Ngƣời:
Chúng con ca tụng Chúa, và tín thác nơi Ngài.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì qua cuộc sống lao động cùng với thánh Giuse
và Mẹ Maria tại Nazareth, ˗ Chúa đã dạy chúng con biết thánh hóa bản thân trong những
việc làm khiêm hạ nhất.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn luôn duy trì hoạt động trong thế giới này cùng với Thiên
Chúa Cha, ˗ xin cho chúng con biết noi gƣơng Chúa, tiếp tục cộng tác vào công cuộc sáng
tạo của Chúa Cha qua bổn phận hàng ngày.
Chúa đã mời gọi Thánh Bonifacia trở nên ánh sáng giữa thế giới của những ngƣời lao
động, ˗ xin cho chúng con trở nên những ngƣời quản lý tốt bao ân huệ mà chúng con lãnh
nhận vì lợi ích của anh chị em mình.
Chúa đã đƣợc sai đến để đem Tin Mừng cho ngƣời nghèo khổ, ˗ noi theo gƣơng Chúa
nhƣ thánh Bonifacia, xin cho chúng con luôn cảm thấy đƣợc thôi thúc phải bảo vệ phẩm giá
của những ngƣời nghèo, và tiếp diễn sự hiện diện cứu độ của Chúa ở giữa họ.
Chúng con cảm tạ Chúa là Cha và là Chúa Tể trời đất, ˗ vì Chúa đã giấu không cho
những ngƣời khôn ngoan, thông thái biết về mầu nhiệm nƣớc trời, nhƣng lại mạc khải cho
những kẻ bé mọn.
Kinh Lạy Cha
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Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,
Chúa đã gọi Thánh Bonifacia trinh nữ
bƣớc theo Con Chúa là Đức Giêsu trong đời sống ẩn dật,
để phục vụ Ngƣời nơi những ngƣời nghèo,
qua kinh nguyện cũng nhƣ việc làm.
Xin ban cho chúng con, nhờ gƣơng sáng của Thánh Nhân,
luôn biết tìm kiếm Nƣớc Chúa trên hết mọi sự nơi trần gian này;
nhờ đó, chúng con sẽ đƣợc vui hƣởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi nhà Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Ngƣời hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

KINH TRƯA
Giờ Ba, Giờ Sáu, Giờ Chín
nhƣ phần chung các Thánh Nữ với Thánh vịnh Bổ túc.
Lời nguyện nhƣ Kinh Sáng

KINH CHIỀU II
Thánh thi (nhƣ Kinh Chiều I)
Ca vịnh
Tv 121 (122)
ĐC Lạy Chúa, xin ban tặng bình an
cho những ngƣời yêu mến Chúa. (Alleluia)
1

2

4

Vui dƣờng nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”
Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giêrusalem khác nào đô thị
đƣợc xây nên một khối vẹn toàn.
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xƣng tụng,
nhƣ lệnh đã truyền cho Israen.
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5

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vƣơng triều Ðavít.

6

Hãy nguyện chúc Giêrusalem đƣợc thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tƣờng trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

7

8

9

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ƣớc mong thành đƣợc hạnh phúc, hỡi thành đô.
Tv 126 (127)

ĐC Chúa dủ thƣơng chúc lành
việc chúng con làm luôn thịnh đạt. (Alleluia)
1

Ví nhƣ Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công ngƣời trấn thủ canh đêm.

2

Bạn có thức khuya hay dậy sớm
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ đƣợc Chúa thƣơng dầu có ngủ,
Ngƣời vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

3

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thƣởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ,
tựa nắm tên ngƣời dũng sĩ cầm tay.

4

5

Hạnh phúc thay ngƣời nào
đeo ống đầy loại tên nhƣ thế! *
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.
Tc Eph 1, 3-10

ĐC Từ nguồn sung mãn của Ngƣời,
chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. (Alleluia)
3

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Trong Ðức Kitô,
từ cõi trời, Ngƣời đã thi ân giáng phúc
cho ta hƣởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.
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4

Trong Ðức Kitô,
Ngƣời đã chọn ta trƣớc cả khi tạo thành vũ trụ,
để trƣớc thánh nhan Ngƣời,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thƣơng của Ngƣời.

5

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Ngƣời,
Ngƣời đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giêsu Kitô,

6

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Ngƣời ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

7

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta đƣợc cứu chuộc, *
đƣợc thứ tha tội lỗi,
theo lƣợng ân sủng rất phong phú của Ngƣời.

8

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

9

Ngƣời cho ta đƣợc biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thƣơng
Ngƣời đã định từ trƣớc trong Ðức Kitô.

10

Ðó là đƣa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dƣới quyền một thủ lãnh là Ðức Kitô.

Lời Chúa

1 Cor 1; 26-30

26

Thƣa anh em, anh em thử nghĩ lại xem; khi anh em đƣợc Chúa kêu gọi, thì trong
anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trƣớc mặt ngƣời đời, đâu có mấy ngƣời quyền thế,
mấy ngƣời quý phái. 27 Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để
hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì thiên Chúa đã
chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; 28 những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng
kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, 29 hầu không một
phàm nhân nào dám tự phụ trƣớc mặt Ngƣời. 30 Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà
anh em đƣợc hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng
ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa: Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính,
đã thánh hóa và cứu chuộc anh em.
Xướng đáp
XÐ Lòng con chẳng dám tự cao
* mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! (Alleluia, alleluia).
X Việc diệu kỳ vƣợt sức chẳng cầu. *
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Tc Tin Mừng
ĐC Chúa Giêsu luôn chờ đợi
những ai sẵn sàng chịu đau khổ với Chúa,
yêu mến và bƣớc theo chân Ngƣời. (Alleluia)
Lời cầu
Trong ngày mừng lễ thánh Bonifacia, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha
đã đoái thƣơng đến sự khiêm hạ của thánh nữ, và tha thiết cầu xin:
Lạy Chúa, nguyện cho Dân Chúa luôn chúc khen Ngài.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã chúc lành cho chúng con trong Đức Kitô, ˗ với
muôn ân huệ thiêng liêng và phúc lộc bởi trời.
Chúng con cảm tạ Chúa vì thánh Bonifacia đã chọn con đƣờng tình yêu, ˗ là mối dây
liên kết đƣa đến sự hiệp nhất hoàn hảo.
Xin cho chúng con biết theo gƣơng thánh Bonifacia yêu mến sự thinh lặng và luôn
quảng đại thứ tha, ˗ để chúng con hoàn toàn đƣợc tha thứ nhƣ lòng mong đợi.
Sống yêu thƣơng nhau là dấu chỉ để mọi ngƣời nhận biết chúng con là môn đệ Chúa,
˗ và để Giáo Hội diễn tả khuôn mặt yêu thƣơng của Chúa ở giữa thế gian.
Chúa đã cho Con Một Chúa sống lại từ cõi chết, ˗ xin cũng phục sinh những ai đã ly
trần và cho họ đƣợc thông phần vào tình yêu cùng sự tốt lành của Chúa.
Kinh Lạy Cha
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,
Chúa đã gọi Thánh Bonifacia trinh nữ
bƣớc theo Con Chúa là Đức Giêsu trong đời sống ẩn dật,
để phục vụ Ngƣời nơi những ngƣời nghèo,
qua kinh nguyện cũng nhƣ việc làm.
Xin ban cho chúng con, nhờ gƣơng sáng của Thánh Nhân,
luôn biết tìm kiếm Nƣớc Chúa trên hết mọi sự nơi trần gian này;
nhờ đó, chúng con sẽ đƣợc vui hƣởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi nhà Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Ngƣời hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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