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PRELUDE

PARTITA ON HYFRYDOL Charles Callahan
Gordon Young

Introductory Rites
RITOS INICIALES w NGHI THỨC NHẬP LỄ w 시작 예식

ENTRANCE HYMN w HIMNO DE ENTRADA
CA NHẬP LỄ w 입당 성가

CHURCH OF GOD, ELECT AND GLORIOUS Hyfrydol



PENITENTIAL ACT w ACTO PENITENCIAL
HÀNH ĐỘNG THỐNG HỐI w 참회

KYRIE Mass VIII 
Missa de angelis

GLORIA w GLORIA
KINH VINH DANH w 대영광송

Mass VIII 
Missa de angelis





Liturgy of theWord
LITURGIA DE LA PALABRA | PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | 말씀 전례

FIRST READING w PRIMERA LECTURA
BÀI  ĐỌC I w 제1독서

예레미야서 1:4-9 
 Jeremiah: 1:4-9
Jeremías: 1:4-9 

 Giêrêmia: 1:4-9

The word of the Lord came to me thus: Before I formed you in the womb I knew you, 
before you were born I dedicated you, a prophet to the nations I appointed you.
“Ah, Lord God!” I said, “I know not how to speak; I am too young.” But the Lord answered 
me, Say not, “I am too young.” To whomever I send you, you shall go; whatever I com-
mand you, you shall speak. Have no fear before them, because I am with you to deliver 
you, says the Lord. Then the Lord extended his hand and touched my mouth, saying, 
See, I place my words in your mouth!

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras:  “Desde antes de formarte en el 
seno materno, te conozco;  desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para 
las naciones.” Yo le contesté: “Pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy 
un muchacho.” El Señor me dijo: “No digas que eres un muchacho, pues irás adonde yo 
te envíe y dirás lo que yo te mande.  No tengas miedo, porque yo estoy contigo para 
protegerte.” Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me 
tocó la boca y me dijo:  “Desde hoy pongo mis palabras en tu boca.”

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết 
ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm 
tiên tri cho các dân tộc.” Và tôi đã thưa lại: “A, a, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi đâu có 
biết ăn nói, vì tôi còn con nít.” Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi đừng nói: Tôi 
là con nít, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ Ta sẽ sai ngươi đi, ngươi sẽ nói mọi điều Ta 
sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì Ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi.” Chúa 
phán như thế. Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: “Đây Ta đặt lời Ta vào 
miệng ngươi.”

RESPONSORIAL PSALM w SALMO RESPONSORIAL
ĐÁP CA w 화답송

PSALM 89 Michel Guimont 



SECOND READING w SEGUNDA LECTURA
BÀI ĐỌC II w 제2독서

2 Corintios 4:: 1-2, 5-7
2 Corinthians 4: 1-2, 5-7 

2 Corintô 4: 1-2, 5-7 
2 코린토 4: 1-2, 5-7

Brothers and sisters: Since we have this ministry through the mercy shown us, we are not 
discouraged.  Rather, we have renounced shameful, hidden things; not acting deceitfully 
or falsifying the word of God, but by the open declaration of the truth we commend 
ourselves to everyone’s conscience in the sight of God.  For we do not preach ourselves 
but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your slaves for the sake of Jesus.  For God who 
said, “Let light shine out of darkness,” has shone in our hearts to bring to light the knowl-
edge of the glory of God on the face of Jesus Christ.  But we hold this treasure in earthen 
vessels, that the surpassing power may be of God and not from us.

Anh em thân mến, đảm nhiệm việc phục vụ do lòng thương xót chúng tôi đã được 
hưởng, chúng tôi không ngã lòng, nên chúng tôi từ bỏ những mưu chước bí ẩn, chúng 
tôi không mưu mô quỷ quyệt, không xuyên tạc lời Thiên Chúa, nhưng nhờ sự giãi bày 
chân lý, chúng tôi tự giới thiệu mình cho lương tâm mọi người trước mặt Thiên Chúa. 
Thật vậy, chúng tôi không rao giảng bản thân chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng tôi: chúng tôi chỉ là tôi tớ anh em vì Đức Giêsu, bởi Thiên Chúa, Đấng 
đã phán: “Sự sáng hãy từ bóng tối tỏa ra,” chính Người chiếu sáng trong lòng chúng tôi, 
hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người trên tôn nhan của Đức Giêsu Kitô. 
Chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song 
đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất tự chúng tôi. 

우리는 하느님의 자비를 입어 이 직분을 맡고 있으므로 낙심하지 않습니다. 그리고 
우리는 부끄러워 숨겨 두어야 할 것들을 버렸으며, 간교하게 행동하지도 않고 하느님
의 말씀을 왜곡하지도 않습니다. 오히려 진리를 드러내어 하느님 면전에서 모든 사
람의 양심 앞에 우리 자신을 내세웁니다. 우리가 선포하는 것은 우리 자신이 아닙니
다. 우리는 예수 그리스도를 주님으로 선포하고, 우리 자신은 예수님을 위한 여러분
의 종으로 선포합니다.  “어둠 속에서 빛이 비추어라.” 하고 이르신 하느님께서 우
리 마음을 비추시어, 예수 그리스도의 얼굴에 나타난 하느님의 영광을 알아보는 빛
을 주셨습니다. 우리는 이 보물을 질그릇 속에 지니고 있습니다. 그 엄청난 힘은 하

느님의 것으로, 우리에게서 나오는 힘이 아님을 보여 주시려는 것입니다.  

GOSPEL ACCLAMATION w ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
TUNG HÔ TIN MỪNG w 복음 환호송

ALLELUIA Jan Vermulst 

“Go and tach all nations, says the Lord;
I am with  you always, until the end of the World”

 



GOSPEL w EVANGELIO
PHÚC ÂM w 복음

Luke 10: 1-9

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, 
de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La cosecha 
es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe 
trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los envío como corderos en medio de 
lobos. No lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el 
camino. Cuando entren en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y si allí hay gente 
amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense 
en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su 
salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman 
lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino 
de Dios’ “.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước 
Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín 
đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. 
Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo 
túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con 
hãy nói: ‘Bình an cho nhà này.’ Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con 
sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà 
đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang 
nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta 
dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã 
đến gần các ngươi.’”

그 뒤에 주님께서는 다른 제자 일흔 두 명을 지명하시어, 몸소 가시려는 모든 고
을과 고장으로 당신에 앞서 둘씩 보내시며, 그들에게 말씀하셨다. “수확할 것은 
많은데 일꾼은 적다. 그러니 수확할 밭의 주인님께 일꾼들을 보내 주십사고 청하
여라. 
가거라. 나는 이제 양들을 이리 떼 가운데로 보내는 것처럼 너희를 보낸다. 돈주머
니도 여행 보따리도 신발도 지니지 말고, 길에서 아무에게도 인사하지 마라. 어떤 
집에 들어가거든 먼저 ‘이 집에 평화를 빕니다.’ 하고 말하여라. 그 집에 평화
를 받을 사람이 있으면 너희의 평화가 그 사람 위에 머무르고, 그렇지 않으면 너희
에게 되돌아올 것이다. 
같은 집에 머무르면서 주는 것을 먹고 마셔라. 일꾼이 품삯을 받는 것은 당연하다. 
이 집 저 집으로 옮겨 다니지 마라.
어떤 고을에 들어가든지 너희를 받아들이면 차려 주는 음식을 먹어라. 
그곳 병자들을 고쳐 주며, ‘하느님의 나라가 여러분에게 가까이 왔습니다.’ 하
고 말하여라.



Ordination of Deacons
ORDENACIÓN AL DIACONADO w PHONG CHỨC PHÓ TẾ w 부제 서품식

ELECTION OF THE CANDIDATES w ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN w 후보 선발 예식

Bishop: Relying on the help of the Lord God and our Savior Jesus Christ,  
 we choose these, our brothers, for the Order of the Diaconate.

All: Thanks be to God.

HOMILY w HOMILÍA
BÀI GIẢNG w 강론

The Most Reverend Kevin W. Vann

PROMISE OF THE ELECT w PROMESA DE LOS ELEGIDOS
CÁC TIẾN CHỨC TUYÊN HỨA w 선발된 후보의 서약



LITANY OF SUPPLICATION w LETANÍA INTERCESORA
KINH CẦU w 성인 호칭 기도

All      Holy     Men      and     Women,          pray           for      us.

From all evil,
From every sin,
From everlasting death,

By your Incarnation,
By your Death and Resurrection,
By the outpouring of the Holy Spirit,

Govern and protect your holy Church,
Keep the Pope and all the ordained
   in faithful service to your Church,
Bless these chosen men,
Bless and sanctify these chosen men,
Bless, sanctify, and consecrate 
   these chosen men,

Bring all peoples together in peace
   and true harmony,
Comfort with your mercy the troubled
   and afflicted,
Strengthen all of us and keep us
   in your holy service,
Jesus, Son of the living God,



LAYING ON OF HANDS AND PRAYER OF ORDINATION
IMPOSICIÓN DE MANOS Y ORACIÓN DE ORDENACIÓN
ĐẶT TAY VÀ LỜI NGUYỆN PHONG CHỨC
안수와 서품 기도

VENI CREATOR SPIRITUS Gregorian Chant

VESTING OF NEWLY ORDAINED w VESTIDURA DE LOS RECIEN ORDENADOS
MẶC PHẨM PHỤC CHO CÁC TÂN PHÓ TẾ w 수품자 착복 예식 

CHRIST BEFORE US Suo Gân
arr. Janèt Sullivan Whitaker 

HANDING ON OF THE BOOK OF GOSPELS
ENTREGA DEL LIBRO DE LOS EVANGELIOS
TRAO SÁCH PHÚC ÂM
복음서 수여

EXCHANGE OF FRATERNAL KISS w INTERCAMBIO DEL BESO FRATERNAL
TRAO HÔN TÌNH HUYNH ĐỆ w 평화의 인사



Liturgy of the Eucharist
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA w PHỤNG VỤ THÁNH THỂ w 성찬 전례

PREPARATION OF THE ALTAR w PREPARACIÓN DEL ALTAR
CHUẨN BỊ BÀN THỜ w 제대 준비

SERVANT SONG Jeffery Honore

EUCHARISTIC ACCLAMATIONS w ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS
TUNG HÔ THÁNH THỂ w 성찬 환호송

SANCTUS Community Mass
Richard Proulx

MYSTERY OF FAITH Community Mass
Richard Proulx



AMEN Community Mass
Richard Proulx

AGNUS DEI Mass VIII 
Missa de angelis



COMMUNION PROCESSION | PROCESIÓN DE LA COMUNIÓN
CA HIỆP LỄ | 성체 성가

THAT ALL MAY BE ONE IN CHRIST Ricky Manalo, CSP 



Concluding Rites
RITO DE CONCLUSIÓN w NGHI THỨC KẾT LỄ w 마침 예식

RECESSIONAL HYMN | HIMNO DE SALIDA
CA KẾT LỄ | 파견 성가

O GOD, BEYOND ALL PRAISING Thaxted
arr. Richard Proulx

POSTLUDE

FUGUE IN C-MAJOR Dietrich Buxtehude 
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