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Ngày 5 tháng 10 

THÁNH FAUSTINA KOWALSKA, TRINH NỮ 

Lễ nhớ tùy chọn 

Lễ chung các Thánh trinh nữ (tr.803) hoặc lễ chung các Thánh 

tu sĩ (tr.815) 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ  

Lạy Chúa, Chúa đã trao cho thánh nữ Faustina 

sứ mạng truyền bá lòng thương xót vô biên vô tận 

của Chúa, 

nhờ gương sáng và lời thánh nữ chuyển cầu, 

xin cho chúng con 

biết trọn niềm tín thác vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, 

và quảng đại thể hiện tình bác ái yêu thương mọi 

người. 

Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, 

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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BÀI ĐỌC 1: Ep 3, 14-19 (tr.181) 

xin cho anh em được nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là 

tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ 

gửi tín hữu Êphêxô. 

14Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha,15là 

nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất.16Tôi nguyện 

xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là 

Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh 

mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm 

nơi anh em được vững vàng.17Xin cho anh em, nhờ 

lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho 

anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên 

đức ái,18để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức 

thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu,19và nhận 

biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt 

quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn 

tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

 

THÁNH VỊNH ĐÁP CA: Tv 102 (103), 1-2. 3-4. 8-

9. 13-14. 17-18a (tr.176) 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. 
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1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, 

toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh ! 

2 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, 

chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

 

3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, 

thương chữa lành các bệnh tật ngươi. 
4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, 

bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, 

 

8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, 

Người chậm giận và giàu tình thương, 
9 chẳng trách cứ luôn luôn, 

không oán hờn mãi mãi. 

 

13 Như người cha chạnh lòng thương con cái, 

CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

14 Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

 

17 Ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, 

dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. 

Người xử công minh cả với đời con cháu, 

18a cả những ai giữ giao ước của Người 
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TUNG HÔ TIN MỪNG 

Allêluia. Allêluia: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước 

Trời cho những người bé mọn. Allêluia. 

TIN MỪNG: Mt 11, 25-30 (tr.669) 

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

25Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa 

Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu 

không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm 

Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé 

mọn. 26Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.  

27Cha Tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai 

biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai 

biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà Con muốn 

mạc khải cho. 

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. 29 

Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng 

tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn 

anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm 

ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. 

Đó là lời Chúa. 
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LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con 

khiêm tốn dâng lên Chúa 

để mừng thánh nữ Faustina 

xin Chúa dùng của lễ hoàn hảo và tinh tuyền này 

làm cho chúng con đang hiện diện trước tôn nhan 

ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa. 

Chúng con cầu xin… 

KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH TRINH NỮ VÀ TU SĨ 

Dấu chỉ của đời tận hiến cho Thiên Chúa 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thật là chính đáng. 

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. 
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Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ 

diệu của Chúa nơi các Thánh,  

là những đấng đã tận hiến cho Chúa Ki-tô vì Nước Trời.  

Nhờ sự quan phòng đó,  

Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh 

thiện nguyên thủy,  

và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ  

mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. 

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!... 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 

  Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh nữ Faustina 

Chúa đã lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. 

Xin thứ tha mọi tội lỗi chúng con trót phạm, 

ban sức khỏe cho thân xác, ân sủng cho tâm hồn 

và xin cho chúng con 

mai ngày được vui hưởng vinh quang bất diệt. 

Chúng con cầu xin… 

 


