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LỜI GIỚI THIỆU 
 

         Công Đồng Vatican II đã cho thấy phụng vụ (x. HCPV số 
10) là đỉnh cao quy hướng cho mọi hoạt động của Hội Thánh, 
đồng thời là nguồn mạch cho tất cả sức mạnh của Hội Thánh. 
Nói thế, vì những hành vi phụng vụ đều nhắm vào việc làm cho 
toàn thể dân thánh, Nhiệm Thể Chúa Kitô, trở nên gắn bó chặt 
chẽ với nhau và với Thiên Chúa, nhờ đó, các Kitô hữu có thể hội 
họp với nhau hầu ca tụng Chúa giữa lòng Hội Thánh, tham dự 
hy lễ và ăn uống với nhau nơi bàn tiệc của Người. 

         Như thế, phụng vụ của Hội Thánh Công giáo là hoạt động, 
và chính hoạt động này làm cho các thành viên trở thành dân 
thánh qua lời đọc, âm nhạc, hành động, dấu chỉ,…Khi các tín 
hữu cử hành bí tích hay á bí tích là họ nỗ lực thể hiện sự hiệp 
nhất với Thiên Chúa, với các thánh trên trời và những người 
khác, và như vậy, đem lại niềm vui và ơn cứu độ. 

         Vì là hoạt động của Hội Thánh, nên các hành vi cần phải 
được tổ chức và quy định theo những gì mà Hội Thánh mong 
muốn. Hay nói khác đi, những cử chỉ và hành vi trong phụng vụ 
phải nói lên được tâm tình và tất cả ý nghĩa chiều sâu của nền 
phụng tự Kitô giáo, nền phụng tự có tính tâm linh, như Đức Kitô 
diễn tả, là lối thời phượng trong Thần Khí và chân lý, nghĩa là 
sự thờ phượng của con người được Thánh Thần tác động. Vì 
thế, Hội Thánh Chúa Kitô có sứ mạng tổ chức phụng vụ và quy 
định các dấu chỉ và hành vi, để diễn tả các thực tại thiêng 
thánh. 

         Tập sách là những giải đáp cụ thể do một giáo sư có thẩm 
quyền biên soạn, và được anh Giuse Nguyễn Trọng Đa chuyển 
dịch, sẽ giúp chúng ta có được những hành vi, tâm tình đúng 
đắn hơn khi cử hành phụng vụ. Ước mong bản dịch này sẽ giúp 
các anh chị em tín hữu, nhất là các thừa tác viên, sống phụng vụ 
cách trọn hảo trong từng cử chỉ và nghi thức. 

 
 

                         Linh mục Giuse NGUYỄN CAO LUẬT OP 
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TÂM TÌNH TRI ÂN 

         Sau hai cuốn sách dịch “Giải đáp thắc mắc phụng vụ”, 
tập 1 và 2 được xuất bản năm 2013 và năm 2014, và được 
bạn đọc chân thành yêu thương đón nhận, tôi tiếp tục dịch 
các giải đáp khác, mỗi tuần một bài mới, từ bản tiếng Anh 
và đăng trên trang Vietcatholic. Nay tôi góp nhặt các bài 
này làm thành cuốn “Giải đáp thắc mắc phụng vụ, tập 3”, 
và cho ra mắt bạn đọc hôm nay.  

        Để có bản dịch hoàn chỉnh, tôi đã trích dẫn các bản 
dịch Việt ngữ về Kinh Thánh, Sách Giáo lý Hội Thánh 
Công giáo, Công đồng Vatican II, Giáo luật, các văn kiện 
Tòa Thánh...trong bài của mình. Do đó, tôi có lời cám ơn 
sâu sắc và chân thành đến Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; 
Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ; Giáo Hoàng 
Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt; Nhóm các linh mục Nguyễn 
Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức 
Vinh; Linh mục Nguyễn Chí Cần (Giáo phận Nha Trang), 
..là dịch giả của các văn kiện trên. 

         Đặc biệt tôi cám ơn Linh mục Trần Công Nghị, anh 
Nguyễn Long Thao, anh Đặng Minh An, và Ban Biên tập 
của trang Vietcatholic, đã nâng đỡ và tạo mọi điều kiện 
trong việc tôi cộng tác với Ban. 

         Tôi cũng chân tình tri ân Tỉnh Dòng Phanxicô Việt 
Nam, cám ơn Cựu Học viên GHHV Thánh Piô X Đà lạt, 
Linh mục Anphong Nguyễn Công Minh OFM, anh em Cựu 
Phan Sinh, bạn bè thân hữu và gia đình thân thương của 
tôi, đã tích cực khuyến khích tôi nhiều trong công việc phục 
vụ hữu ích này. 

         Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công vô cùng cho 
Quý vị. 

                                                                   Trân trọng,   
         Giuse NGUYỄN TRỌNG ĐA 
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TỔNG QUÁT 

 
1. Hội thánh và sự ra đời của phụng vụ 

 
Hỏi: Liệu việc Chúa Kitô thiết lập các bí tích cũng có nghĩa sự 
ra đời của phụng vụ không? Chúng ta có thể nói rằng Hội 
Thánh bắt đầu với Chúa Giêsu Kitô không? Liệu phụng vụ có 
nguồn gốc trong Chúa Kitô không? Đâu là nguồn của lịch sử 
phụng vụ, thưa cha? - A. T., Yaoundé, Cameroon. 

Đáp: Câu hỏi này, bằng tiếng Pháp, có lẽ sẽ đòi hỏi nhiều 
cuốn sách để trả lời đầy đủ. Tôi sẽ nhất thiết đi vào các điều cốt 
yếu và việc này phải là ngắn gọn súc tích. 

Với câu hỏi đầu tiên, chúng tôi có thể nói là “có”, việc Chúa 
Kitô thiết lập các bí tích cũng có nghĩa sự ra đời của phụng vụ 
Kitô giáo, bởi vì các bí tích là nòng cốt của phụng vụ. 

Đúng là Tân Ước không tiết lộ hầu hết các yếu tố nghi thức 
của các bí tích, và chúng thường phát triển sau thời đó. Nhưng 
mỗi bí tích, vì nó là một sự kéo dài của sự Nhập Thể theo một 
hệ thống dấu hiệu, là nhất thiết phụng vụ trong bản chất. 

Chúng tôi cũng có thể khẳng định với sự chắc chắn trọn vẹn 
rằng Hội Thánh bắt đầu với Chúa Giêsu Kitô. Các câu như Chúa 
Giêsu rao giảng Nước Trời còn Thánh Phaolô (hoặc Hoàng đế 
Constantine) thành lập Hội Thánh đã nhiều lần được chứng 
minh là sai lầm, dựa trên những thành kiến, hoặc học thuật kém 
cỏi. Thật không may, tôi không thể thảo luận vấn đề này ở đây. 
Độc giả có thể tìm thấy câu trả lời ban đầu tốt cho các câu hỏi 
trong các trang web hộ giáo phổ thông như Catholic Answers,  
hoặc tìm đọc các khảo luận chuyên sâu như cuốn “Essay on the 
Development of Christian Doctrine” (tiểu luận về sự phát triển 
học thuyết Kitô giáo) của Chân phước John Henry Newman 
năm 1845.  
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Từ những gì chúng tôi đã nói ở trên về các bí tích, chúng tôi 
cũng có thể nói “có” cho câu hỏi, vốn cho rằng phụng vụ bắt đầu 
với Đức Kitô. Nhưng tuyên bố này phải được làm sáng tỏ hơn. 
Đức Kitô là nguồn gốc của phụng vụ trên nhiều cấp độ. Ở cấp 
độ sâu xa nhất, Đức Kitô là nguồn gốc của phụng vụ vì phụng 
vụ là cơ bản sự tham gia của chúng ta, và nhờ, với và trong Đức 
Kitô, như là các thành viên của nhiệm thể của Ngài, trong sự thờ 
phượng mà Đức Kitô như là linh mục thượng phẩm dâng lên 
cho Chúa Cha trên trời. Ở cấp độ này, vốn là quan trọng nhất, 
không có phụng vụ mà không có Chúa Kitô và Hội Thánh. 
Ở cấp độ của các yếu tố nghi thức bên ngoài của phụng vụ, 
Chúa Kitô thiết lập các yếu tố cần thiết trong khi thiết lập các bí 
tích, và trong việc đưa ra các mẫu nhất định chẳng hạn như khi 
Ngài chúc lành cho trẻ em, và ban cho chúng tôi Kinh Lạy Cha, 
nhưng bản thân Ngài không đưa ra các hướng dẫn chi tiết về cấu 
trúc của phụng vụ. Điều này cũng là hợp lý, vì Ngài còn là đối 
tượng của sự phụng thờ, và Hội Thánh cần có thời gian để tiêu 
hóa và chuyển hóa trong việc cầu nguyện mầu nhiệm lớn nhất 
của sự hiện hữu của Ngài. Hội Thánh do Ngài thành lập sẽ phải 
phát triển và tăng trưởng trong nhiều nền văn hóa mới, trong khi 
vẫn bám rễ vào thời gian khi Ngôi Lời Nhập Thể đi vào giữa 
chúng ta. Đây là lý do tại sao có các yếu tố có thể thay đổi như 
ngôn ngữ và nghi thức, và các yếu tố không thể thay đổi như 
việc sử dụng bánh và rượu trong Thánh Lễ, vốn gắn bó mật thiết 
với Chúa Kitô. 

Các nguồn lịch sử của phụng vụ là rất nhiều và phức tạp. 
Trong số các nguồn quan trọng nhất, có các yếu tố Do Thái. 
Như Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo cho biết trong số 1096: 
"Phụng vụ Do thái và Phụng Vụ Kitô giáo. Chúng ta sẽ hiểu rõ 
hơn một số khía cạnh của Phụng Vụ Kitô Giáo, nếu hiểu biết 
nhiều hơn về đức tin và đời sống tôn giáo của dân Do Thái như 
họ vẫn tin và sống cho đến ngày nay. Ðối với người Do Thái 
cũng như với Kitô hữu, Kinh Thánh là phần cốt yếu của Phụng 
Vụ để: công bố Lời Chúa, đáp lại Lời Chúa, ca ngợi Thiên Chúa 
và cầu nguyện cho người sống cũng như kẻ chết, kêu cầu lòng 
thương xót Chúa. Cấu trúc phần Phụng Vụ Lời Chúa trong 
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thánh lễ bắt nguồn từ kinh nguyện Do Thái. Kinh nguyện theo 
các giờ Phụng Vụ, cũng như những bản văn và công thức Phụng 
Vụ khác, kể cả lời cầu nguyện trang trọng nhất là Kinh Lạy Cha, 
cũng tương ứng với tập quán Do Thái. Các kinh Tạ Ơn trong 
thánh lễ cũng khởi hứng từ những mẫu mực của truyền thống 
Do Thái. Ðặc biệt trong các đại lễ của Năm Phụng Vụ, như lễ 
Phục Sinh. Chúng ta vẫn thấy rõ những điểm giống nhau giữa 
Phụng Vụ Do thái và Phụng Vụ Kitô giáo. Người Do Thái và 
Kitô hữu cùng mừng lễ Vượt Qua; đối với người Do Thái, cuộc 
Vượt Qua đã xẩy ra trong lịch sử nhưng vẫn hướng về tương lai 
cho đến ngày Ðấng Mê-si-a đến; đối với Kitô hữu, cuộc Vượt 
Qua đã hoàn tất khi Ðức Kitô chịu chết và sống lại, nhưng 
chúng ta vẫn chờ đợi ngày hoàn tất chung cuộc" (Bản dịch Việt 
ngữ của Ban Giáo lý Tổng Giáo phận Sài Gòn). 

Các nguồn khác có thể được tìm thấy trong Tân Ước, mặc 
dù chúng không là các mô tả chi tiết. Ngoài các sách Tin Mừng, 
phần còn lại của Tân Ước cho thấy một số yếu tố của một sự thờ 
phượng Kitô giáo riêng biệt. 

Nhiều lần sách Công vụ Tông đồ đề cập đến "việc bẻ bánh" 
như một cái gì đó độc quyền cho  cộng đoàn Kitô hữu. Các tác 
phẩm của Thánh Phaolô và sách Khải Huyền chứa đựng các thí 
dụ của nhiều thánh ca Kitô giáo thời đầu, việc nhóm hội vào 
ngày Chúa nhật và thậm chí cả tên "Ngày của Chúa" (Kh 1:10). 
Các văn bản này cho thấy rằng rất sớm sau khi Chúa Lên Trời, 
cộng đồng Kitô giáo đã bắt đầu phát triển một cấu trúc cơ bản 
của việc cầu nguyện, để thực hiện các lệnh của Chúa Kitô là 
"Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy" (Lc 22:19) 
và "vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, 
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho 
anh em"(Mt 28:19, 20). Họ cũng cho rằng lệnh của Đức Kitô là 
Kitô hữu "cầu nguyện không ngừng.  Hãy tạ ơn trong mọi hoàn 
cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn 
trong Đức Kitô Giêsu" (1 Tx 5:17, 18, các câu Kinh Thánh: theo 
bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng 
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Vụ). Điều này sẽ dẫn đến các hình thức, chẳng hạn Các Giờ 
Kinh Phụng Vụ. 

Tất cả các điều này có nghĩa rằng thật là khá tự nhiên khi 
các cộng đồng Kitô giáo phát triển các cấu trúc cầu nguyện khác 
nhau trong một cách hữu cơ, và có thể thích ứng với các hình 
thức bên ngoài của việc thờ tự, khi Hội Thánh tăng trưởng về số 
lượng và chính xác hơn trong việc nối kết đức tin của mình vào 
Đức Kitô, thông qua cả các định nghĩa Công đồng và biểu thức 
thờ phượng. 

Các tài liệu là khan hiếm từ các thế hệ tiếp ngay sau các 
tông đồ, nhưng chúng cho thấy sự liên tục trong sự phát triển 
của các nghi thức cấu trúc và việc cầu nguyện. 

Trong số các văn bản, văn bản quan trọng nhất thường được 
xem là "Didache", hoặc Lời giảng dạy của Mười Hai Tông Đồ. 
Tác phẩm này ngắn gọn, viết khoảng năm 100, có nhiều lời cầu 
nguyện và sự mô tả của phép Rửa tội. Các tác phẩm khác của 
các Giáo Phụ (một số người trong số họ là đệ tử của các tông 
đồ), như thánh Inhaxiô thành Antiôkia và thánh Polycarp, đã 
nêu ra các chỉ dẫn về cơ cấu phẩm trật của Hội Thánh và cấu 
trúc của việc cầu nguyện phụng vụ. 

Một tài liệu quan trọng từ thế hệ tiếp theo là cuốn "Biện 
giải" (Apology, viết khoảng năm 155-157) của thánh Justin, vốn 
chứa đựng sự mô tả đầu tiên của Thánh Lễ trong một hình thức, 
vốn là cơ bản giống như Thánh lễ của chúng ta ngày nay. Trong 
số các bản văn được viết sớm nhất, là bản văn trong cái gọi là 
"Truyền thống Tông đồ" được gán cho tác giả (có thể không 
chính xác) là thánh Hippolytus thành Rôma (năm 215). Trong 
công trình này, chúng ta tìm thấy các công thức cho lễ truyền 
chức, và một văn bản vốn tạo nên cơ sở của Kinh Nguyện 
Thánh Thể II của Sách Lễ Rôma hiện nay. 

 
Trong các thế kỷ sau đó, việc sản xuất các bản văn phụng 

vụ vẫn tiếp tục, và phần lớn các văn bản chính của phụng vụ 
trong tất cả các nghi thức phụng vụ và gia đình đã được sản xuất 
từ thế kỷ IV đến thế kỷ VII. Các bản văn phụng vụ Latinh lâu 
đời nhất là vào khoảng năm 350, và các bản thảo lâu đời nhất 



 12 

còn tồn tại là từ khoảng năm 450 đến năm 500, mặc dù có nhiều 
cuộc tranh luận về vấn đề này giữa các học giả. 

Từ tất cả các điều trên, chúng ta có thể kết luận rằng phụng 
vụ bắt đầu với Chúa Kitô và kết thúc trong Chúa Kitô. Sự phát 
triển trong các hình thức phụng vụ và phong cách khác nhau 
luôn bắt nguồn trong Mặc Khải, và phát triển cách hữu cơ từ 
mầu nhiệm Vượt qua của Ngôi Lời Nhập Thể. (Zenit.org 12-4-
2016) 

2. Phụ nữ được vinh thăng hồng y không? 
 

Hỏi: Tôi hiểu rằng về mặt kỹ thuật bất cứ ai, thậm chí là một 
phụ nữ, có thể được vinh thăng Hồng Y, bởi vì một Hồng Y 
không buộc là một Giám mục hay linh mục. Xin cha làm rõ điều 
này. Thứ hai là, Đức Thánh Cha cũng là Giám mục Rôma. Ở 
Mumbai, Đức Hồng Y cũng được gọi là "Tổng Giám Mục", chứ 
không là Giám mục của Bombay. Tại sao vậy, thưa cha? - R. C., 
Mumbai, Ấn Độ. 

Đáp: Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải phân biệt các câu hỏi 
khác nhau. Trước tiên, một phụ nữ có thể được vinh thăng Hồng 
Y không? Thứ hai là, phụ nữ có thể được tham gia vào việc bầu 
cử Giáo hoàng không? Cuối cùng, sự khác biệt giữa tổng giáo 
phận và giáo phận là gì? 

Để trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi có thể nói rằng câu trả lời là 
không. 

Đúng là chức Hồng Y là một tước hiệu, chứ không là một 
chức thánh. Tuy nhiên cũng đúng là ngay từ ban đầu của sứ vụ, 
các Hồng Y đã được kết hợp với bậc giáo sĩ. 

Các Hồng Y được chia thành ba đẳng – đẳng giám mục, 
đẳng linh mục và đẳng phó tế - mặc dù gần như tất cả các vị là 
thực sự Giám mục. Điều này là bởi vì trong thời gian đầu của 
Hội Thánh, cuộc bầu cử Giám mục Rôma đã được giới hạn cho 
các Giám mục của các giáo phận chung quanh Giáo Phận Rôma: 
Albano, Sabina-Poggio Mirteto, Porto Santa Ruffina, Velletri-
Segni, Frascati, Palestrina và Ostia, vốn không còn là một giáo 
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phận hoạt động và thường do vị đứng đầu Hồng Y Đoàn nắm 
giữ. 

Ngoài các giáo phận này, còn có thêm các linh mục quan 
trọng nhất của giáo phận Rôma và các phó tế, thường là rất ít 
vào thời cổ và có trách nhiệm quản trị giáo phận. Sự phân bổ 
này vẫn được phản ánh trong sự phân bố các Hồng Y, trong đó 
có sáu Hồng Y Giám mục, 160 Hồng Y linh mục và 39 Hồng Y 
phó tế. 

Theo dòng thời gian, tước Hồng Y được ban rộng rãi ban 
cho các Giám mục của các giáo phận khác, và các vị làm việc 
trong Giáo Triều Rôma. Tuy nhiên, sự kết nối với hàng giáo sĩ 
Rôma luôn được duy trì, bằng cách ban cho mỗi Hồng Y một 
nhà thờ tước hiệu, mà ngài có thể được nói là linh mục quản xứ 
danh dự hay phó tế danh dự. 

Đúng là tước hiệu Hồng Y đã thỉnh thoảng được ban cho 
các vị không có chức linh mục, nhưng nói cho đúng, không 
được ban cho người không là giáo sĩ. Khi ấy, người đàn ông này 
gia nhập chính thức vào hàng giáo sĩ theo luật (và buộc sống độc 
thân) bằng cách nhận phép cắt tóc, và đây là một yêu cầu tối 
thiểu để được tấn phong Hồng Y. Thật không may, một số vị đã 
cư xử giống như hoàng tử hơn là giáo sĩ, và ít có ý định tiến tới 
chức linh mục. 

Tuy nhiên, có nhiều vị tỏ ra xuất sắc. Quốc vụ khanh của 
Đức Thánh Cha Piô VII. Hổng y Ercole Consalvi (1757-1824), 
mãi là một phó tế, và đã là Hồng Y một năm trước khi được bổ 
nhiệm làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Người ta nói rằng trên 
đường đi lưu vong, Napoleon Bonaparte đã nhận xét rằng Đức 
Hồng Y Consalvi, người không phải là một linh mục, đã là hơn 
một linh mục so với nhiều linh mục khác. 

Kể từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, tất cả các 
Hồng Y phải là Giám mục, nhưng Đức Giáo Hoàng có thể và 
thường ban một biệt lệ cho yêu cầu này, nếu yêu cầu đụng đến 
một vị được vinh thăng Hồng Y. Nói chung, tước Hồng Y như 
thế chỉ được ban cho một số linh mục, khi các vị đã hơn 80 tuổi. 
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Vì vậy, bởi vì trong lịch sử tước Hồng Y gắn liền với bậc 
giáo sĩ, tôi cần nói rằng đây là một cản trở cho phụ nữ để được 
tấn phong Hồng Y. 

Điều này không có nghĩa là phụ nữ không có vai trò gì. Phụ 
nữ được tham gia một cách nào đó trong cuộc bầu cử Giám mục 
trong thời cổ đại, khi cuộc bầu cử này đã được thực hiện bởi các 
tín hữu nhóm họp lại. Chính hệ thống bầu cử này đã chọn thánh 
Ambrôxiô làm Giám mục. Nhưng nó cũng có thể gây các chia rẽ 
sâu sắc, và bị lèo lái bởi các thế lực chính trị. Cuối cùng hệ 
thống bầu cử ấy đã bị hủy bỏ. 

Trong một số thời kỳ, mà thế quyền có ảnh hưởng mạnh 
trong việc bổ nhiệm Giám mục, một số nữ hoàng, chẳng hạn 
Isabella ở Castile (1451-1504), đã có vai trò không nhỏ trong 
việc lựa chọn Giám mục, mặc dù cuối cùng việc bổ nhiệm Giám 
mục là thuộc quyền của Giáo Hoàng. 

Việc bầu cử Đức Giáo Hoàng bởi Hồng Y đoàn không phải 
là luật Chúa; và Hồng Y đoàn đã có quyền tương đối độc quyền 
trong việc bầu cử Giáo hoàng từ năm 1059. Tuy nhiên, nó được 
bắt nguồn từ truyền thống rất cổ xưa của sự hiệp thông giữa các 
Hội Thánh lân cận, vốn dần dần được điều chỉnh theo thời gian, 
để phản ánh tình hình hiện tại của Hội Thánh hoàn vũ. 

Tuy nhiên, theo giả thuyết mà nói, theo một hệ thống hoàn 
toàn mới của việc bầu Giáo Hoàng, có lẽ rằng phụ nữ cũng có 
thể tham gia. 

Cuối cùng, không là hoàn toàn đúng khi nói rằng Đức Giáo 
Hoàng cũng là Giám mục Rôma. Chính xác hơn phải nói rằng 
Giám mục Rôma là Đức Giáo Hoàng theo thực tế. Không thể có 
một Giáo hoàng không phải là Giám mục Rôma, mặc dù đã có 
các thời điểm khi Giáo Hoàng không cư trú trong thành phố. 
Qui chế độc đáo của Giáo phận Roma có nghĩa rằng nó không 
phải chính thức là một tổng giáo phận. 

Không đi sâu vào chi tiết, tôi xin nói rằng một tổng giáo 
phận thường là một giáo phận quan trọng nhất và lâu đời nhất 
trong một giáo tỉnh, mà trong đó các giáo phận khác đã được tạo 
ra từ lãnh thổ lấy từ giáo phận gốc. Đức Tổng Giám Mục có các 
nhiệm vụ và trách nhiệm nhất định đối với các giáo phận khác 
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của giáo tỉnh, mặc dù ngài không có bất cứ thực quyền nào trên 
họ. (Zenit.org 27-1-2015) 

3. Các linh mục được phép để râu không? 
 

Hỏi: Tôi nghe nói Hội Thánh cấm các linh mục để râu. Tôi nghĩ 
rằng điều này được viết thành luật, nhưng các linh mục dòng 
Phanxicô nhánh Lúp Vuông (Capuchin) để râu, và một số linh 
mục giáo phận để râu. Như thế, họ không đi ngược lại với kỷ 
luật Hội Thánh sao? Tôi cũng thấy một số trích dẫn từ các Giáo 
phụ ca ngợi vẻ đẹp của bộ râu. "Râu cho thấy các nhân đức 
rộng lượng, mạnh mẽ, tích cực. .. để khi chúng ta giải thích về 
người ấy, chúng ta bói: “ông ấy là người có râu”, thánh Âu-tinh 
nói. Vì vậy, đôi khi tôi khó hiểu và thắc mắc về điều này. Cần có 
một định nghĩa rõ ràng của kỷ luật Hội Thánh về việc để râu. 
Thưa cha, con xin lỗi vì hỏi một câu không quá quan trọng 
trong đức tin chúng ta, nhưng nó có tác động lên ơn gọi của bạn 
trẻ, khi họ thích hay không thích để râu! - P. B., Iringa, 
Tanzania 

Đáp: Trước hết, hiện nay trong Giáo luật không có điều nào 
cấm để râu, do đó độc giả cứ yên tâm về tính hợp lệ của thói 
quen này. 

Về luật địa phương, một số dòng tu khuyên tu sĩ của mình 
hoặc cạo râu hoặc trái lại phải để râu. 

Trong một số Hội Thánh Công Giáo Đông phương, các linh 
mục được yêu cầu để râu theo tập tục. Bộ Giáo Luật năm 1917 
(136.1) đã yêu cầu các giáo sĩ có một kiểu tóc đơn giản (mà 
không cấm để râu), nhưng nhiều Giám mục qui định luật 
nghiêm ngặt hơn. Bộ Giáo luật năm 1983 chỉ đề cập đến y phục 
giáo sĩ và không nói gì về tóc hay râu. 

Trong khi đó, trong Kitô giáo Đông phương, giáo sĩ thường 
xuyên để râu như là một dấu hiệu của nam tính và vì các lý do 
thiêng liêng khác, khác với tập tục được phát triển bên Hội 
Thánh Latinh. Một trong các điều luật sớm nhất về đề tài này là 
một sắc lệnh vào khoảng năm 503 ở Carthage hay ở miền Nam 
nước Pháp. Sắc lệnh này cấm các giáo sĩ cho phép râu và tóc 
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mọc tự do. Sắc lệnh không là một việc cấm hoàn toàn, nhưng 
cấm để râu và tóc quá dài. 

Các hình thức luật lệ như thế này vẫn còn có hiệu lực trong 
suốt thời Trung Cổ, thậm chí đôi khi một vài giáo sĩ có thể bị vạ 
tuyệt thông, hay một vài giáo sĩ bị bề trên buộc phải cắt bớt tóc 
hay râu. 

Tuy nhiên, khái niệm "nuôi dưỡng bộ râu" (barbam nutrire), 
được sử dụng trong luật lệ, không có nghĩa chặt chẽ và rõ ràng, 
và trong các thế kỷ XVI và XVII, nó được coi là phù hợp với 
một bộ râu ngắn và sau đó với nguyên cả bộ râu dài. 

Vì thế, chúng ta có thể thấy qua hình vẽ một số Giáo hoàng 
và Giám mục để râu. Vị đầu tiên là Giáo hoàng Julius II, người 
để râu một thời gian như là một dấu hiệu mang tang cho việc 
mất thành phố Bologna trong năm 1511-1512. Sau đó Giáo 
hoàng Clement VI đã theo gương ngài và để râu, trong khi Giáo 
hoàng tạm trú tại Castel Sant'Angelo lúc Rôma bị cướp phá vào 
năm 1527, nhưng không giống như Giáo Hoàng Julius, Giáo 
hoàng Clement vẫn để râu đến hết đời ngài. Trong 180 năm sau 
đó, cho đến hết triều đại của Giáo hoàng Innocent XII năm 
1700, tất cả các Giáo hoàng đều để râu. Và kể từ sau đó, không 
Giáo hoàng nào để râu nữa. 

Nhiều vị thánh lớn của thời kỳ này cũng để râu. Trong số 
các vị, có thánh Inhaxiô Loyola, thánh Phanxicô Salêxiô và 
thánh Philip Neri, người được cho là đã từng cạo một bên bộ râu 
của mình để được người dân chế nhạo và làm nhục. 

Nhưng không phải mọi người đồng ý với xu hướng mới 
này. Năm 1576, thánh Carôlô Borromeo đã viết một lá thư mục 
vụ cho hàng giáo sĩ của mình về tầm quan trọng của việc cạo 
râu. Ngài không thành công lắm. Nhưng cuối cùng kỷ luật cũ 
quay trở lại, và từ cuối thế kỷ XVII cho đến gần đây, các giáo sĩ 
Công Giáo nghi lễ Latinh, với một số ngoại lệ như các tu sĩ 
dòng Phanxicô nhánh Lúp Vuông (Capuchin), là không để râu. 

Có nhiều lý do được đưa ra theo thời gian để biện minh cho 
tập tục Latinh - một số là khá sáng tạo, một số là thực tế và một 
số là khổ chế. 
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Ví dụ, Durandus nói rằng "chiều dài của tóc và râu là tượng 
trưng cho nhiều tội lỗi. Do đó các giáo sĩ được chỉ thị phải cạo 
râu của họ; vì việc cạo râu, vốn được cho là được nuôi dưỡng 
bởi chất dịch thừa của dạ dày, chứng tỏ rằng chúng ta phải cắt 
bỏ các thói xấu và tội lỗi, vốn là sự tăng trưởng thừa trong 
chúng ta. Do đó, chúng ta cạo râu, để chúng ta có thể được thanh 
luyện bằng tính ngây thơ và khiêm nhường, và để chúng ta nên 
giống như các thiên thần, là những vị luôn có sức thanh xuân 
của tuổi trẻ" (Rationale, II, lib. XXXII). 

Một lý do thực tế là để tránh cho râu ở trên môi trên cản trở 
việc uống Máu Thánh với sự tôn kính. Đồng thời, không ai cho 
thấy rằng các tu sĩ, mà luật cho phép để râu như dấu hiệu của sự 
sám hối, là ít cung kính hơn cách nào đó.  

Trong số các lý do khổ chế, có lý do xem bộ râu như một sự 
nhượng bộ cho sự phù phiếm và khoe khoang. Điều này có thể 
là đặc biệt đúng trong thời gian và không gian, nơi mà một bộ 
râu được chăm chút và ria mép là đỉnh cao của mốt, và sự chăm 
sóc râu đòi hỏi thời gian và sự quan tâm nhiều. Do đó, việc các 
giáo sĩ né tránh mốt của thời điểm là một dấu hiệu của sự khổ 
chế và tính chất không trần tục. 

Trong các thời điểm khác, chẳng hạn trong xã hội phương 
Tây hiện nay, nơi mà sự hiện diện hoặc thiếu lông mặt là cơ bản 
một vấn đề của sự lựa chọn cá nhân và không được quyết định 
bởi mốt, hình như có rất ít sự phản đối với các linh mục để râu. 

Trong các xã hội khác, điều này có thể là khác hơn, và 
người ta cần tuân theo cho phù hợp. 

Như vậy, mặc dù luật không còn tồn tại, các giáo sĩ có thể 
để râu. Nguyên tắc đàng sau luật đó – tức là các giáo sĩ nên 
đứng đắn trong sự phô diễn dáng vẻ cá nhân, trong khi lảng 
tránh sự phù phiếm và mốt của thời điểm - vẫn còn đúng. 
(Zenit.org 13-1-2015) 

4. kinh mân côi và các việc khác kính đức mẹ 
 
Hỏi 1: Xin cha cho con biết các ngày trong tuần được ấn 

định cho việc đọc mỗi năm sự của kinh Mân Côi, và một sự sắp 
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xếp như thế là cứng ngắt biết bao. Liệu có thay đổi được không 
khi chúng tôi muốn? - M. R., Hong Kong. 

Hỏi 2: Liệu việc lần chuỗi Mân Côi là cách duy nhất để 
kính Đức Mẹ Maria không? Thưa cha, đâu là các cách khác để 
làm việc kính Đức Mẹ? - C. M., Nairobi, Kenya 

Đáp: Bởi vì tháng Mười hàng năm là tháng Mân côi, thật là 
thích hợp để trả lời hôm nay các câu hỏi này. 

Sau khi thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố tông 
thư "Rosarium Virginis Mariae", chu kỳ suy niệm các mầu 
nhiệm kinh Mân Côi là như sau: 

-Năm sự vui: thứ hai và thứ bảy 
-Năm sự sáng: Thứ năm 
-Năm sự thương: thứ ba và thứ sáu 
-Năm sự mừng: thứ tư và Chúa Nhật. 
Sự phân phối này là theo thói quen và không đặt ra qui định 

nào, và do đó dành sự rộng rãi tùy chọn theo sự sùng mộ của cá 
nhân đối với Đức Mẹ. Cũng có thói quen đọc các mầu nhiệm 
nào thích hợp với ngày lễ tương ứng nhất. Thí dụ, nếu lễ Truyền 
tin rơi vào một ngày thứ sáu, việc suy ngắm theo năm sự vui 
trong ngày này là thích hợp hơn là đọc năm sự thương. 

Tương tự như vậy, có thể có các lý do tốt để không tuân 
theo chu kỳ gợi ý. Chẳng hạn, trong thời gian tĩnh tâm hoặc linh 
thao, các mầu nhiệm Mân Côi có thể đọc tùy theo chủ đề tĩnh 
tâm của mỗi ngày. Cũng có thể có lý do riêng tư giúp cá nhân 
chọn thay đổi chu kỳ. 

Không cần phải nói, người ta cũng có thể cầu nguyện nhiều 
hơn năm sự trong một ngày, hoặc cầu nguyện toàn bộ hai mươi 
sự cũng được. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mặc dù bận 
nhiều công việc hàng ngày, vẫn cầu nguyện toàn bộ hai mươi sự 
mỗi ngày. Trong trường hợp này, người ta khuyên nên đọc liên 
tục ít nhất năm sự được qui định cho ngày ấy, để hưởng ân xá đi 
kèm việc lần chuỗi Mân côi. 

Sách Ân xá nói: 
"Một đại xá được ban, nếu việc lần chuỗi Mân Côi được 

thực hiện trong một nhà thờ, một nhà nguyện công khai, chung 
trong gia đình, một cộng đoàn tu sĩ, hoặc đoàn thể Công Giáo 
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hay các hiệp hội đạo đức; một tiểu xá được ban trong các trường 
hợp khác”. 

Nếu nhiều hơn năm mầu nhiệm được đọc, chúng có thể 
được thực hiện một hoặc hai chục kinh vào một lúc. 

Mặc dù kinh Mân Côi là kinh tuyệt vời kính Chúa Kitô và 
Đức Mẹ Maria, và là kinh được các Giáo Hoàng khuyến khích 
đọc nhiều nhất qua nhiều thế kỷ, cũng có các cách thức khác 
kính Đức Trinh Nữ Maria. 

Sách Ân Xá cũng đưa ra nhiều gợi ý khác nhau, được Hội 
Thánh chấp thuận chính thức bằng cách ban đại xá hoặc tiểu xá 
đi kèm với các kinh đọc ấy. 

Trong số các kinh này, có: kinh Magnificat (Linh hồn tôi 
ngợi khen Đức Chúa); kinh Truyền tin Angelus hoặc kinh 
Regina Caeli (Lạy Nữ Vương Thiên đàng); và các kinh "Mary 
Mother of Grace” (Lạy Mẹ Mria đầy ơn phúc), kinh 
“Memorare” (Kinh hãy nhớ) của thánh Bênađô, kinh "Salve 
Regina" (Kính chào Đức Nữ Vương), kinh "Sancta Maria 
Sucurre Miseris" (Thánh Maria), và kinh "Sub Tuum 
Praesidium" (Kinh Trông cậy). Kinh cuối này có lẽ là kinh cổ 
nhất tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa”. 

Một đại xá, tương tự như được ban khi lần chuỗi Mân Côi, 
cũng được ban bởi thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho 
những ai đọc kinh hoặc tham dự việc đọc thánh thi Akathist (gọi 
như thế vì khi hát thanh thi này, người ta đứng) trong truyền 
thống Byzantine, một trong các bài thơ đẹp nhất diễn tả tình 
thương với Đức Mẹ. 

Lẽ tất nhiên, có nhiều kinh và thánh thi hợp pháp khác dành 
cho việc kính Đức Mẹ, để cổ vũ sự sùng kính và tôn vinh Đức 
Mẹ, và tạo cảm hứng cho người ta bắt chước các nhân đức của 
Mẹ - đây là sự tôn vinh lớn nhất mà chúng ta có thể dâng lên 
Đức Mẹ. (Zenit.org 21-10-2014) 

5. Thừa tác viên giáo dân mang dây vai chéo của 
phó tế được không? 

 
Hỏi: Tại Việt Nam, thừa tác viên cho rước lễ mang dây vai chéo 
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của phó tế, như cha có thể thấy trong tấm ảnh đính kèm đây. 
Thưa cha, như vậy có đúng không? - N. T., Việt Nam. 
Đáp: Độc giả của chúng tôi gửi câu hỏi, kèm theo ảnh chụp một 
người đàn ông đang cho Rước lễ, trong khi mang một dây vai 
chéo trông rất giống với dây vai chéo của phó tế, bên ngoài bộ 
đồ veste và cà vạt của ông. Trong tấm ảnh, cũng có một thừa tác 
viên ngoại thường thứ hai mang dây vai chéo tương tự (người 
dịch: vì cha không đăng ảnh vào bài này, nên chúng ta không 
thấy dây vai ấy là như thế nào!). 

Dựa vào tấm ảnh này, tôi không thể khẳng định liệu đó là sự 
thực hành của toàn quốc gia, hay của một giáo phận, hay của 
một giáo xứ duy nhất. Do đó, tôi chỉ giới hạn câu trả lời của tôi 
vào những gì có trong tấm ảnh, mà không nêu ra giả thiết nào 
cho việc mở rộng sự thực hành ấy. 

Về việc này, huấn thị "Redemptionis Sacramentum" của 
Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ban hành ngày 25-3-
2004, nói như sau về việc sử dụng các “phụ tá mục vụ giáo 
dân”: 

“147. Tuy nhiên, nơi nào nhu cầu của Hội Thánh đòi hỏi, vì 
thiếu thừa tác viên có chức thánh, người giáo dân có thể thay thế 
trong một số chức vụ phụng vụ, theo các quy định của giáo luật. 
Các tín hữu này, được gọi và được cử để thi hành một số chức 
vụ được xác định, ít nhiều quan trọng, được ơn Chúa nâng đỡ. 
Ngày nay nhiều giáo dân đã và đang phục vụ một cách quảng 
đại, nhất là trong các xứ truyền giáo, nơi Hội Thánh còn ít được 
truyền bá hay đang trong hoàn cảnh bị bắt bớ, cũng trong những 
miền khác trên hoàn cầu bị bị tác động vì thiếu linh mục và phó 
tế. 

“149. Nhiều giáo dân, được biết dưới danh hiệu là người 
“phụ tá mục vụ”, rất gần đây, đã được cử đến một số giáo phận 
đã được phúc âm rất xa xưa; không thể chối cãi là họ rất đông đã 
làm việc vì lợi ích của Hội Thánh, tạo điều kiện dễ dàng cho 
hành động mục vụ của Giám Mục, các linh mục và phó tế. Tuy 
nhiên, phải cảnh giác rằng hình dạng của một chức năng như thế 
không quá đồng dạng với sứ vụ mục vụ của các giáo sĩ. Nói 
cách khác, phải chăm chú theo dõi đừng để các “phụ tá mục vụ” 
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đảm nhận những chức năng thuộc riêng sứ vụ của các thừa tác 
viên có chức thánh. 

“150. Sinh hoạt của người phụ tá mục vụ phải nhằm mục 
đích tạo điều kiện dễ dàng cho sứ vụ của các linh mục và phó tế, 
nhằm gợi lên các ơn gọi làm linh mục và phó tế, và, trong mỗi 
cộng đoàn, nhằm hăng hái huấn luyện, theo các quy tắc của giáo 
luật, các giáo dân đảm nhận nhiều chức vụ phụng vụ khác nhau 
theo những đặc sủng khác nhau. 

“151. Trong việc cử hành phụng vụ, người ta chỉ phải nhờ 
đến các thừa tác viên ngoại thường trong trường hợp thật cần 
thiết. Quả nhiên, sự trợ giúp này không được dự liệu để đảm bảo 
cho người giáo dân tham dự đầy đủ hơn, nhưng, tự bản tính, nó 
là bổ sung và tạm thời. Tuy nhiên, dù cần nhờ đến các thừa tác 
viên ngoại thường phục vụ, cần phải gia tăng lời cầu nguyện đặc 
biệt và khẩn thiết, để Chúa nhanh chóng gửi một linh mục đến 
để phục vụ cộng đoàn và gợi lên nhiều ơn gọi cho Chức Thánh. 

“152. Lại nữa, những chức vụ như thế, hoàn toàn có tính 
cách bổ sung, không được làm cớ để làm phai lạt chính sứ vụ 
của các linh mục, đến nỗi các vị này lúc bấy giờ chểnh mảng 
không lo cử hành Thánh Lễ cho dân chúng được ủy thác cho 
mình, không tự mình chăm sóc bệnh nhân, và tự mình chăm lo 
rửa tội cho các trẻ em, không chứng hôn phối và cử hành an táng 
theo nghi lễ Kitô-giáo, đó là những lãnh vực thuộc quyền trước 
hết của sứ vụ của các linh mục, với sự trợ giúp của các phó tế. 
Vì thế, trong các giáo xứ, các linh mục phải theo dõi không bao 
giờ trao đổi một cách không phân biệt các chức vụ của nghĩa vụ 
mục vụ của mình với chức vụ của các phó tế hoặc của giáo dân, 
để tránh mọi sự lẫn lộn về chức năng đặc thù của mỗi người. 

“153. Vả lại, người giáo dân không bao giờ cho phép đảm 
trách các chức vụ của phó tế hay linh mục, và mặc những y phục 
dành riêng cho các ngài, kể cả những y phục tương tự” (Bản 
dịch Việt ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). 

Do đó, việc mang dây vai chéo tương tự như dây vai chéo 
của của phó tế trong bức ảnh trên chắc chắn vi phạm qui định 
trong số 153. 
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Đồng thời, trong Thánh Lễ, nếu có thể được, chứ không bắt 
buộc, một thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ có thể mặc 
chiếc áo chùng trắng (alba), hoặc một y phục khác được chấp 
thuận, miễn là nó không giống với y phục của linh mục hay phó 
tế. 

Điều này là phù hợp với Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma 
(GIRM), số 339: "Thầy giúp lễ, đọc sách, và các người giúp 
giáo dân khác có thể mặc áo alba hay áo nào khác, được Hội 
Ðồng Giám Mục chấp thuận hợp pháp cho từng miền” (Bản 
dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, 
Giáo phận Nha Trang). 

Việc này là có thể được, bởi vì trong Thánh lễ, áo chùng 
trắng được xem là y phục phụng vụ cơ bản cho tất cả các thừa 
tác viên phụng vụ, chứ không chỉ dành riêng cho thừa tác viên 
có chức thánh mà thôi. 

Tuy nhiên, tình hình sẽ là khác đi, khi một thừa tác viên 
ngoại thường cho Rước lễ được yêu cầu hành động một mình 
ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này, các phê phán của huấn 
thị "Redemptionis Sacramentum", số 153, sẽ được áp dụng. 
(Zenit.org 21-4-2015) 

 
6. Nói thêm về việc thừa tác viên giáo dân mang 

dây vai giống phó tế 
 

Hỏi:Sau bài trả lời ngày 21-4 của tôi về việc thừa tác viên ngoại 
thường cho rước lễ mang lễ phục giống như dây stola của phó 
tế, một bạn đọc ở Singapore viết: 

“Tôi có thể giúp làm sáng tỏ rằng việc này là thông thường 
không những ở Việt Nam, mà còn nhiều nơi khác ở châu Á nữa. 
Lẽ đương nhiên cha trả lời đúng rằng các thừa tác viên giáo 
dân không nên mang bất cứ lễ phục nào, vốn có thể làm mờ sự 
phân biệt giữa thừa tác viên có chức thánh và thừa tác viên giáo 
dân. Nhưng tôi có thể gợi ý rằng đó không phải là một dây stola 
chính thống của phó tế mà thừa tác viên giáo dân ở Việt Nam 
mang trên y phục của họ, nhưng đúng hơn, đó là một dây vai 
chéo bình thường để cho thấy vai trò của họ như là thừa tác 
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viên cho rước lễ trong thánh lễ. Chúng tôi cũng có thói tục ấy 
tại Tổng Giáo Phận Singapore, nơi mà nhiều giáo xứ nhận biết 
thừa tác viên giáo dân bằng cách nhìn thấy họ mang dây vai 
chéo màu trắng. Cũng một cách như vậy, các nhân viên nhà thờ 
mang dây chéo màu khác nhau để tự nhận dạng trong thi hành 
chức vụ của mình. Cách đây nhiều năm, khi thừa tác viên giáo 
dân bắt đầu làm việc tại Singapore, họ được yêu cầu mang áo 
choàng trắng ở một số giáo xứ. Nhưng việc này gây lẫn lộn cho 
một số người rằng họ có liên hệ cách nào đó với phận vụ linh 
mục. Và hiện nay, áo choàng trắng được thay bằng một dây vai 
trắng đơn giản – vốn bị một số người cho là dây stola của phó tế 
- nhưng thật ra là không phải như nhau. Tôi hy vọng cha có thể 
hiểu thêm theo lời tôi nói”.  

Đáp: Tôi có thể nói rằng, việc mang một dây vai trong 
Thành lễ, để cho thấy vai trò của một thừa tác viên ngoại thường 
cho rước lễ là một chọn lựa hợp pháp cho Giám mục, để xác 
định vai trò và không gây nhầm lẫn.  

Tuy nhiên, trong bức ảnh gửi cho tôi từ Việt Nam, thừa tác 
viên đang hướng dẫn phụng vụ Rước lễ khi vắng linh mục, và 
dây vai chéo trông rất giống với dây Stola của phó tế. Nên có 
cách thức thiết kế dây vai như thế nào để có thể tránh mọi nhầm 
lẫn.  

Hỏi: Một bạn đọc ở Oxford, Anh, hỏi:“Thỉnh thoảng người 
ta thấy một linh mục mang lễ phục phó tế và giúp lễ như phó tế 
trong hình thức bình thường (đặc biệt, tôi đã thấy như thế trong 
phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh – hoặc thậm chí với các Giám 
mục, như khi các Hồng Y phó tế phụ giúp lễ trong Thánh lễ có 
Đức Thánh Cha). Thưa cha, việc này có thích hợp không? 

Đáp: Trong hình thức bình thường, không có dịp lễ nào mà 
trong đó một linh mục mang lễ phục như phó tế. Nếu ba linh 
mục hát bài Thương Khó trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, họ 
dùng áo lễ đỏ, hoặc áo chùng trắng và dây stola. Trường hợp 
này là khác với các Giám mục, vì Giám mục có thể mang áo lễ 
phó tế bên trong áo lễ của các ngài, trong các dịp trọng thể, 
chẳng hạn lễ truyền chức. 



 24 

Hỏi: Cuối cùng một bạn đọc ở bang Indiana, Hoa Kỳ, hỏi: 
Tại giáo xứ chúng con, thỉnh thoảng chúng con có Thánh lễ với 
một linh mục và hai phó tế, và cả ba vị mang lễ phục như nhau. 
Điều này gây lẫn lộn. Cả ba vị đều không mang stola phó tế, 
nhưng đều mang lễ phục đầy đủ. Điều này được phép không, và 
làm thế nào giáo dân nhận biết ai là linh mục và ai là phó tế, 
thưa cha? 

Đáp: Tôi có thể gợi ý với độc giả này rằng lần sau bạn nên 
nhìn kỹ vào lễ phục của phó tế. Có thể rằng các phó tế ấy mang 
áo lễ phó tế với lối thiết kế tương tự như áo lễ của linh mục. Áo 
lễ phó tế khác với áo lễ linh mục là áo phó tế có ống tay ngắn 
hơn và có hai đai rủ xuống ở mặt trước và mặt sau. (Zenit.org 
12-5-2015) 

 
7. Ưu tiên trong các kinh chiều 
 

Hỏi: Tôi là một người Dòng Ba Cát-Minh OCDS, phụ trách 
phụng vụ cho cộng đoàn của tôi. Tôi cần cha giúp làm sáng tỏ 
về Kinh Chiều trong cộng đoàn. Khi lễ Thánh Têrêsa thành 
Avila hay Thánh Gioan Thánh Giá rơi vào ngày thứ Hai, thì 
trong Kinh chiều Chúa Nhật, liệu chúng tôi đọc kinh chiều 2 của 
ngày Chúa Nhật hay đọc Kinh Chiều 1 của lễ thánh Dòng chúng 
tôi? Cộng đoàn chúng tôi lấy bổn mạng là thánh Giuse. Vấn đề 
như thế cũng xảy ra cho ngày lễ của Ngài. Ngoài ra, giáo xứ 
của tôi có thánh bổn mạng là lễ Nữ Vương các thánh Nam Nữ. 
Trong Kinh Chiều ngày 21-8, liệu chúng tôi đọc Kinh Chiều cho 
thánh Giáo hoàng Piô X, hay đọc Kinh Chiều 1 cho lễ Nữ 
Vương các thánh Nam Nữ mừng ngày 22-8? Thưa cha, chúng 
tôi muốn đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ cho đúng, và cũng để 
huấn luyện cho các thỉnh sinh dòng Cát-Minh nữa. - C. F., Ville 
Platte, bang Louisiana, Hoa Kỳ. 

Đáp: Câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc vào bậc của lễ 
mừng trong lịch phụng vụ của gia đình Cát-Minh. 

Điều này là chưa rõ ràng, vì một số lịch của Cát-Minh ghi 
bậc của lễ của Thánh Têrêsa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá 
là lễ trọng, trong khi các lịch khác lại ghi là lễ kính. 
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Cũng có thể có sự khác biệt giữa các Dòng khác nhau của 
Cát-Minh, khi một lễ là lễ trọng cho các cộng đoàn đan sĩ và 
Dòng kín, nhưng lại là lễ kính cho Dòng Ba Cát-Minh. 

Lịch phổ quát có các quy định sau đây cho các sự trùng hợp 
như vậy trong Dẫn nhập cho Các Giờ Kinh Phụng Vụ: 

"59. Ưu tiên trong các ngày phụng vụ liên quan đến việc cử 
hành chỉ được ấn định bởi Bảng các Ngày Phụng vụ dưới đây. 

"60. Nếu nhiều lễ rơi vào cùng một ngày, lễ nào có bậc cao 
nhất trong Bảng các Ngày Phụng vụ được tuân giữ. Nhưng một 
lễ trọng, khi bị cản trở bởi một ngày phụng vụ được ưu tiên hơn, 
được chuyển sang ngày gần nhất không được liệt kê trong các số 
1-8 trong bảng thứ tự ưu tiên; luật của số 5 vẫn còn hiệu lực. 
Các lễ khác được bỏ qua trong năm đó. 

"61. Nếu trong cùng một ngày, có việc đọc Kinh Chiều của 
ngày lễ hôm ấy và Kinh Chiều 1 của ngày hôm sau, Kinh Chiều 
của ngày lễ với bậc cao hơn trong Bảng các Ngày Phụng vụ sẽ 
được ưu tiên; trong trường hợp hai ngày có cùng bậc ngang 
nhau, Kinh Chiều của ngày hôm ấy sẽ được ưu tiên". 

Chúng tôi xin trích dẫn một vài số trong Bảng các Ngày 
Phụng vụ có liên quan đến câu trả lời của chúng tôi như sau: 

"2. Lễ Giáng sinh, Lễ Chúa Hiển Linh. Lễ Thăng Thiên và 
Lễ Hiện Xuống. Các Chúa Nhật của Mùa Vọng, Mùa Chay và 
mùa Phục Sinh. 

"3. Lễ trọng của Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, và các vị thánh 
được liệt kê trong lịch chung. 

"4. Các Lễ trọng riêng, cụ thể là: 
"a. Lễ trọng thánh bổn mạng của khu vực, nghĩa là thành 

phố hoặc quốc gia. 
"b. Lễ trọng cung hiến của một nhà thờ đặc biệt và kỷ niệm 

cung hiến nhà thờ ấy. 
"c. Lễ trọng tước hiệu, hoặc vị sáng lập, hoặc thánh bổn 

mạng của một Dòng tu hay Tu hội 
"5. Lễ kính Chúa trong lịch chung. 
"6. Các Chúa Nhật của mùa Giáng sinh và các Chúa Nhật 

mùa thường niên. 
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"7. Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria và các thánh trong lịch 
chung. 

"8. Lễ kính riêng, cụ thể là: 
"a. Lễ kính thánh bổn mạng của giáo phận. 
"b. Lễ kính kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa. 
"c. Lễ kính vị thánh bổn mạng chính của một vùng hoặc 

tỉnh, hoặc một lãnh thổ, hoặc một khu vực rộng lớn hơn. 
"d. Lễ kính tước hiệu, vị sáng lập, hoặc thánh bổn mạng 

chính của một Dòng tu hoặc một Tỉnh Dòng, mà không ảnh 
hưởng đến các chỉ dẫn trong số 4. 

"e. Các lễ kính khác riêng cho một nhà thờ. 
"f. Các lễ kính khác được liệt kê trong lịch của một giáo 

phận hoặc của một Dòng tu hay tu hội. 
"9. Các ngày trong tuần của Mùa Vọng từ 17-12 đến 24-12, 

và cả tuần Bát nhật Giáng Sinh. Các ngày trong tuần của Mùa 
Chay". 

Vì vậy, nếu một lễ của Dòng tu, chẳng hạn lễ thánh Gioan 
Thánh Giá (ngày 14-12), có bậc lễ trọng, nó vẫn ở bậc lễ thấp 
hơn một Chúa Nhật của Mùa Vọng, như xảy ra trong năm nay 
(2014); nếu nó rơi vào ngày Chúa Nhật, nó được dời qua ngày 
thứ Hai kế đó. 

Các nguyên tắc chung có nghĩa rằng Kinh chiều của ngày 
Chúa Nhật sẽ là Kinh chiều của Chúa Nhật mùa Vọng, vì nó có 
bậc cao hơn. 

Tuy nhiên, như một số (nhưng không phải tất cả) lịch Cát-
Minh mà tôi đã xem xét cho thấy, việc đọc Kinh Chiều 1 của lễ 
thánh Gioan Thánh Giá giả định rằng điều này là do một đặc 
quyền riêng hoặc chung, được ban cho Dòng, để dành ưu tiên 
cho việc mừng lễ riêng. 

Ở nơi nào lịch Cát-Minh xếp lễ thánh Gioan Thánh Giá như 
là một lễ kính thay vì lễ trọng, người ta không đọc Kinh Chiều 1 
của lễ này, bởi vì lễ của Chúa có Kinh Chiều 1, và Kinh chiều 
ấy chỉ được sử dụng khi nó là ưu tiên hơn một Chúa Nhật mùa 
Thường niên. 

Các ngày lễ, như lễ thánh Gioan Thánh Giá, không được 
chuyển qua ngày khác, nhưng là được bỏ qua trong năm ấy. 
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Vì vậy, người đặt câu hỏi trên đây nên kiểm tra thứ hạng 
của các ngày lễ, theo lịch Cát-Minh của đất nước, và tuân theo 
các quy tắc chung của sự ưu tiên. 

Trong một số trường hợp, có thể có quy định riêng liên 
quan đến việc dời ngày lễ, do Hội đồng Giám mục công bố, và 
các qui định này cũng cần được cứu xét. (Zenit.org 25-11-2014) 

 
8. Kinh nhật tụng với chu kỳ 2 năm đọc sách các 

giáo phụ 
 

Hỏi: Tôi và một bạn học đã thảo luận về các hình thức khác 
nhau của Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Cả hai chúng tôi đọc sách 
Các Giờ Kinh hàng ngày bằng tiếng Tây Ban Nha (phiên bản đã 
được Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha phê duyệt) để giúp 
chúng tôi học thêm về ngôn ngữ. Kinh nhật tụng này sử dụng 
sách các bài đọc Thánh Kinh trong hai năm. Tuy nhiên, thời 
gian gần đây tôi đã xem sách bài đọc Giáo phụ trong hai năm, 
bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cả hai đều tốt. Thưa cha, 
liệu một linh mục, hoặc bất cứ ai buộc đọc Các Giờ Kinh Phụng 
Vụ, vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình nếu người ấy bắt 
đầu sử dụng chu kỳ hai năm đọc sách các Giáo phụ không, bởi 
vì tôi được nghe rằng điều này không hề được chấp thuận bởi 
bất cứ Hội Đồng Giám mục nào? - J. G., Bethlehem, 
Pennsylvania, Hoa Kỳ. 

Đáp: Bạn thân mến, thật ra không có câu trả lời rõ ràng cho 
câu hỏi này. 

Tông hiến Laudis Canticum (Bài ca chúc tụng Thiên Chúa) 
đưa ra các qui tắc phổ quát liên quan đến bài đọc thay thế như 
sau: 

"145. Các bài đọc Kinh thánh chia làm hai chu kỳ: một chu 
kỳ trong sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ chỉ gồm một năm, và 
một chu kỳ trong phần phụ lục có thể sử dụng tự do gồm hai 
năm, cũng như các bài đọc theo chu kỳ trong thánh lễ ngày 
thường mùa Thường Niên. 

"146. Đã sắp xếp một cách gọn ghẽ chu kỳ hai năm, để năm 
nào cũng có thể đọc hầu hết các sách Kinh Thánh, hoặc trong 
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thánh lễ hoặc trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Những bài nào dài 
hay khó hiểu không thể để trong thánh lễ được thì xếp vào Các 
Giờ Kinh Phụng vụ. Nhưng Tân Ước thì năm nào cũng đọc hết, 
một phần trong thánh lễ, một phần trong Các Giờ Kinh Phụng 
Vụ. Còn các sách Cựu Ước thì đã chọn những đoạn nào quan 
trọng hơn cả, để giúp hiểu lịch sử cứu độ và nuôi dưỡng lòng 
đạo đức [...] 

"159. Theo truyền thống trong Hội Thánh Rôma, thì trong 
giờ Kinh Sách, sau bài Kinh Thánh, có một bài đọc sách các 
Giáo phụ hay các văn sĩ của Hội thánh, kèm theo câu Xướng 
Đáp, trừ khi phải đọc bài về hạnh các thánh (xem số 228 và 
239). 

"160. Bài này, có thể dùng trong những bản văn lấy trong 
sách các Giáo phụ, các thánh tiến sĩ và các văn sĩ khác của Hội 
Thánh Đông phương cũng như Tây phương, nhưng phải dành ưu 
tiên cho các Giáo phụ nào có uy tín đặc biệt trong Hội Thánh. 

"161. Ngoài các bài đọc dành cho mỗi ngày trong sách Các 
Giờ Kinh Phụng Vụ, lại có một cuốn các bài đọc tùy nghi, trong 
đó có rất nhiều bài có thể giúp người đọc kinh nhật tụng hưởng 
nhờ kho tàng truyền thống phong phú của Hội thánh. Mỗi người 
được tự ý lựa chọn bài đọc thứ hai, hoặc trong sách Các Giờ 
Kinh Phụng Vụ, hoặc trong sách các bài đọc được tùy ý lựa 
chọn. 

"162. Hơn nữa, Hội Đồng Giám Mục có thể soạn những bài 
thích hợp với truyền thống và tinh thần của địa phương thuộc 
quyền mình coi sóc, và điền thêm vào cuốn các bài đọc được tùy 
ý lựa chọn như là phần phụ lục. Những bản văn này mượn trong 
các tác phẩm của những nhà văn Công Giáo nổi tiếng về đạo lý 
và đời sống thánh thiện. 

"163. Tác dụng cốt yếu của bài đọc là làm cho ta suy niệm 
Lời Chúa đúng như Hội Thánh đã nhận được và truyền lại cho ta 
theo truyền thống. Quả vậy, Hội thánh thấy cần phải lấy Lời 
Chúa soi sáng cho tín hữu một cách chắc chắn, để “giữ vững lối 
giải thích theo đường hướng ngôn sứ và tông truyền, như Hội 
Thánh Công Giáo đã đề ra làm qui tắc”. 
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"164. Nhờ ân cần và siêng năng đọc các văn kiện mà truyền 
thống chung của Hội Thánh trình bày, người đọc đi tới chỗ 
nghiền ngẫm sâu sắc hơn và do đấy nếm cảm được hương vị 
ngọt ngào và sống động của Kinh thánh. Quả vậy, những bản 
văn của các Giáo phụ minh chứng cho thấy Hội Thánh, hiền thê 
của Ngôi Lời nhập thể trung thành với ý định và tinh thần của 
Đấng Phu Quân mình, đã từng nghiền ngẫm Lời Chúa từ đời 
này qua đời khác, và hằng nỗ lực để đạt tới một tri thức sâu sắc 
hơn về Kinh thánh. 

“165. Đọc bản văn của các giáo phụ cũng giúp người Kitô 
hữu hiểu ý các mùa và lễ phụng vụ. Ngoài ra việc đó còn mở lối 
cho họ đạt tới kho tàng thiêng liêng vô giá, một gia sản vô cùng 
quý báu của Hội Thánh, đồng thời cung cấp cho họ một nền tảng 
xây dựng đời sống thiêng liêng vững chắc và một thức ăn phong 
phú nuôi dưỡng lòng đạo đức. Các nhà giảng thuyết Lời Chúa, 
nếu hàng ngày chuyên cần, sẽ tìm được ở đó những mẫu giảng 
đặc sắc. 

"248. Giờ Kinh Sách bao giờ cũng đọc bài Kinh Thánh theo 
tuần lễ chỉ định. Khi đọc kinh nhật tụng cũng phải nhớ lời của 
Hội thánh là ‘trong khoảng thời gian mấy năm nhất định phải 
đọc cho giáo dân phần Kinh Thánh quan trọng hơn cả’. 

"Vì thế, Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa 
Phục Sinh, không được bỏ đứt quãng các bài Kinh Thánh dành 
cho giờ Kinh Sách. Mùa Thường Niên, khi có lý do chính đáng 
như tĩnh tâm, hội học về mục vụ, cầu nguyện cho Hội Thánh 
được hiệp nhất và những trường hợp tương tự, thì một ngày nào 
đó, hay nhiều ngày liên tiếp, có thể chọn những bài Kinh Thánh 
trong số những bài khác hay dành cho các ngày khác. 

"249. Nếu gặp lễ trọng, lễ kính hay lễ nào đặc biệt mà phải 
gián đoạn các bài đọc liên tiếp, thì trong tuần lễ đó được phép 
đọc thêm các phần đã bỏ, hay tùy ý lựa chọn. 

"250. Giờ Kinh Sách, thay vì đọc bài thứ hai ngày hôm đó, 
thì khi có lý do chính đáng, có thể chọn một bài khác thuộc cùng 
một mùa. Có thể tìm bài đọc trong sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ 
hay trong sách các bài đọc được tùy ý lựa chọn (số 161). Ngoài 
ra các ngày Mùa Thường Niên, và ngay cả trong Mùa Vọng, 
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Mùa Giáng sinh, Mùa Chay và Mùa Phục sinh, có thể tùy nghi 
đọc gần như liên tục tác phẩm của một giáo phụ nào hợp với 
tinh thần Kinh Thánh và Phụng Vụ” (Bản dịch Việt ngữ của 
Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ). 

Đáng tiếc là các bản văn thay thế được đề cập trong các số 
145, 146 và 161 vẫn chưa được công bố chính thức. Một danh 
sách các bản văn Thánh Kinh thay thế đã được cung cấp bởi 
Thánh Bộ Phượng tự, và điều này tạo cơ sở cho chu kỳ thứ hai 
của các văn bản Thánh Kinh được tìm thấy trong phiên bản châu 
Mỹ Latinh của kinh Nhật tụng. 

Đối với cuốn sách tùy chọn cho các bản văn của các Giáo 
phụ, cách đây vài năm, vị thư ký của Thánh Bộ Phượng Tự đã 
gửi một báo cáo cho các Giám mục thành viên, vốn sau này đã 
được xuất bản một phần trong báo Notitiae chính thức. Chủ yếu 
ngài giải thích rằng dự án này đã gặp trở ngại do việc thay đổi 
các người phụ trách, nên có nhiều dự án song song, nhưng 
không dự án nào hoàn thành cả. Thánh Bộ cố gắng thiết lập một 
dự án duy nhất và một bộ tiêu chuẩn duy nhất, nhưng công việc 
không tránh khỏi sự chậm trễ do thiếu người làm. Đã có nhiều 
sự tiến triển, nhưng dự án chưa hoàn thành. 

Trong khi đó, có lẽ nhờ tín hiệu từ các tùy chọn được đưa ra 
trong số 250, nhiều nhóm cá nhân, tổ chức và thậm chí cả các tu 
viện, đã đề xuất các chu kỳ tùy chọn của các bài đọc Giáo phụ. 
Các bài này chưa được chính thức phê duyệt, nhưng có thể được 
sử dụng như là một nguồn, miễn là chúng đáp ứng các điều kiện 
của các số 160, 163-165 và 250. 

Tại Ý, một sách có chu kỳ hai năm đã được xuất bản vào 
năm 1997 với tên gọi "L'ora dell'Ascolto" (Giờ đọc Sách). Cuốn 
sách này là kết quả của một tổ chức gọi là Liên minh Đan tu vì 
Phụng Vụ. Trong khi chính thức được nhắm tới các tu viện và 
đan viện, nó cũng đã được chấp nhận bởi nhiều giáo sĩ và giáo 
dân. Nó có lợi thế là đã được sự phê duyệt của Tòa Thánh cho 
việc sử dụng trong các đan viện. (Zenit.org 3-12-2014) 

 
9. Nếu việc đạo đức thứ sáu đầu tháng rơi vào 

thứ sáu tuần thánh, thì tính sao? 
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Hỏi: Tôi đang cố gắng hết sức để hoàn tất tham dự 9 Thánh 

Lễ cho việc đạo đức 9 Thứ Sáu đầu tháng. Tháng Tư tới sẽ là 
tháng thứ tám của tôi, nhưng không có Thánh lễ vào ngày thứ 
sáu đầu tháng ấy – vì đó là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Tôi sẽ 
tham gia nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh và rước lễ. Điều này có 
ảnh hưởng đến việc đạo đức của tôi không? Liệu nó được tính là 
Thứ Sáu đầu tháng số 8, hay thứ Sáu đầu tháng Năm mới là số 
8, hoặc liệu thứ Sáu đầu tháng Năm sẽ trở thành số 1 chăng, vì 
không có Thánh Lễ của thứ Sáu đầu tháng trong tháng Tư? - M. 
W. 

Đáp: Bạn đọc này của chúng tôi chắc là đang nhắc tới lời 
hứa cuối cùng trong 12 lời hứa của Thánh Tâm Chúa với Thánh 
nữ Marguerite Marie Alacoque (1647-1690). 12 lời hứa là như 
sau: 

”1. Cha sẽ ban cho các kẻ tôn sùng Thánh Tâm Cha tất cả 
những ơn cần thiết theo đấng bậc. 

2. Cha sẽ ban cho gia đình các con được bằng an.  
3. Cha sẽ an ủi con trong cơn gian khổ. 
4. Trái Tim Cha là nơi náu ẩn trọn đời cho các con, nhất là 

trong giờ các con lâm tử. 
5. Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc con làm. 
6. Kẻ có tội sẽ gặp nơi Trái Tim Cha một biển cả thương 

xót bao la. 
7. Các linh hồn khô khan sẽ trở nên sốt sắng. 
8. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến tới đỉnh trọn lành. 
9. Cha sẽ chúc lành cho các gia đình có trưng bày và tôn 

kính ảnh Thánh Tâm Cha. 
10. Cha sẽ ban cho các linh mục tài lay chuyển các tấm lòng 

chai đá nhất. 
11. Tên kẻ truyền bá sự sùng kính Thánh Tâm sẽ được khắc 

vào Trái Tim Cha, không hề bị phai mờ. 
12. Bởi lòng lân tuất quá bội của Thánh Tâm, Cha hứa rằng 

tình yêu toàn năng của Thánh Tâm sẽ ân ban cho các kẻ rước lễ 
liên tiếp chín thứ Sáu đầu tháng, được ơn ăn năn trong giờ sau 
hết, không phải chết thất nghĩa cùng Cha, lại được lãnh nhận các 
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bí tích vì Thánh Tâm Cha sẽ nên nơi náu ẩn vững vàng trong giờ 
ấy”. (Bản dịch Việt ngữ của Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh 
Gioang, Tổng giáo phận Huế). 

Vì lời hứa số 12 đề cập đến việc rước lễ, chứ không nhắc 
đến việc tham dự thánh lễ, tôi nghĩ rằng thật là an toàn để nói 
rằng việc rước lễ trong nghi thức ngày Thứ Sáu tuần Thánh là 
quả đủ, để chu toàn các đòi hỏi của sự thực hành việc đạo đức 
của bạn. Đồng thời, khi tham dự thánh lễ các ngày thứ Sáu đầu 
tháng khác, bạn cần rước lễ nếu có thể được. 

Theo việc đạo đức này, thứ Sáu đầu tháng của mỗi tháng 
được chính Chúa Giêsu chỉ định để tín hữu tôn thờ Thánh Tâm 
Chúa, gia tăng tình yêu của chúng ta đối với Chúa, và đền bù 
các xúc phạm quá khứ và hiện tại của chúng ta đối với tình yêu 
Chúa. 

Đôi khi, danh sách 12 lời hứa là đối tượng của cuộc tranh 
luận nào đó. Trong các bút tích của thánh nữ Marguerite Marie 
Alacoque, không có danh sách 12 lời hứa rõ ràng, nhưng chúng 
nằm rải rác trong các bút tích ấy, trong các hình thức và ngày 
tháng khác nhau. 

Danh sách này được trình bày lần đầu tiên trong một cuốn 
sách nhỏ, được xuất bản ở Pháp vào năm 1863. Năm 1882, ông 
Philip Kemper, một doanh nhân giàu có người Hoa Kỳ gốc Đức 
ở thành phố Dayton, bang Ohio (Hoa Kỳ), đã phổ biến danh 
sách này trên toàn thế giới, in một số lượng rất lớn tờ riêng gồm 
danh sách các lời hứa, với khoảng 238 ngôn ngữ. 

Mặc dù ông Kemper nhận lời chúc lành cho công việc "đạo 
đức" và "hữu ích" này từ Giáo Hoàng Lêô XIII vào năm 1895, 
nhưng không phải mọi người đều hoàn toàn đồng ý. Ví dụ, Đức 
Hồng Y Pháp Adolph Perraud (1828-1906) cho rằng lời hứa 
được in trong tờ riêng là khác với từ ngữ và cách diễn đạt, vốn 
được sử dụng bởi Thánh Marguerite Marie Alacoque, và muốn 
sử dụng các từ ngữ trong bản gốc hơn. Chẳng hạn, trong khi các 
lời hứa được in trong lối phát biểu trực tiếp, thánh nữ 
Marguerite Marie Alacoque luôn luôn dùng lối nói gián tiếp: 
"Chúa đã cho tôi biết rằng Chúa sẽ chúc lành cho các gia đình 
có trưng bày và tôn kính ảnh Thánh Tâm Chúa...” Lối phát biểu 
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trực tiếp cho thấy rằng Chúa Giêsu đọc cho thánh nữ, nhưng 
thường không là như vậy. 

Ngoài ra còn có một số trường hợp mà các từ đã được thay 
đổi. Ví dụ, lời hứa thứ 10 là “Cha sẽ ban cho các linh mục tài 
lay chuyển các tấm lòng chai đá nhất". Trong thư cho linh mục 
Gioan Croiset (khoảng năm 1650-1738), cha linh hướng và 
người viết tiểu sử đầu tiên của thánh nữ, thánh nữ Alacoque đã 
viết: "Thầy chí thánh của con đã cho con biết rằng những ai lao 
nhọc cho việc cứu rỗi các linh hồn sẽ thành công trong công 
việc của họ, và sẽ có tài lay chuyển các tấm lòng chai đá nhất, 
nếu họ có lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa, và nếu họ làm việc 
để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người có lòng sùng kính, và 
thiết lập lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa ở khắp mọi nơi". 

Các lời phê bình dường như không làm thay đổi ý nghĩa cơ 
bản của các lời hứa, đặc biệt là lời hứa thứ 12, như nó xuất hiện 
trong tác phẩm của thánh nữ: "Vào ngày thứ Sáu, khi con rước 
lễ, Chúa nói với người nô lệ không xứng đáng của Chúa, nếu 
con không nhầm rằng: Bởi lòng lân tuất quá bội của Thánh Tâm, 
Cha hứa rằng tình yêu toàn năng của Thánh Tâm sẽ ân ban cho 
các kẻ rước lễ liên tiếp chín thứ Sáu đầu tháng, được ơn ăn năn 
trong giờ sau hết, không phải chết thất nghĩa cùng Cha, lại được 
lãnh nhận các bí tích vì Thánh Tâm Cha sẽ nên nơi náu ẩn vững 
vàng trong giờ ấy". 

Nói chung, các người cổ vũ việc đạo đức này đặt ra các điều 
kiện hoặc đề xuất sau đây, nhằm tránh cho việc thực hành thánh 
thiêng trở thành một cái gì đó tự động hoặc ma thuật: 

(1) Chúa Giêsu yêu cầu rước lễ vào ngày đặc biệt do chính 
Ngài chọn; 

(2) chín ngày thứ Sáu đầu tháng phải là liên tục với nhau; 
(3) tín hữu phải thực hiện việc đạo đức ấy để tôn vinh 

Thánh Tâm Chúa, vốn có nghĩa rằng những ai làm việc đạo đức 
9 thứ Sáu đầu tháng phải thực hành tốt, và phải có lòng yêu mến 
tuyệt vời đối với Chúa chúng ta; 

(4) Chúa Giêsu không nói rằng những ai làm việc đạo đức 9 
thứ Sáu đầu tháng được miễn bất kỳ nghĩa vụ nào của họ, hoặc 
thực hành sự cảnh giác cần thiết để có một đời sống tốt và vượt 
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qua cám dỗ; thay vào đó, Chúa hứa một cách mặc nhiên hồng ân 
dồi dào cho những ai thực hiện việc đạo đức 9 thứ Sáu đầu 
tháng, để giúp họ thực hiện bổn phận và kiên tâm đến cùng; 

(5) sự kiên trì cho việc rước lễ trong 9 thứ Sáu đầu tháng 
liên tiếp giúp tín hữu có thói quen rước lễ, mà Chúa rất mong 
muốn cho chúng ta; 

(6) và sự thực hiện việc đạo đức 9 thứ Sáu đầu tháng là làm 
đẹp lòng Chúa, vì Chúa hứa ân thưởng lớn lao, và mọi người 
Công Giáo cần nỗ lực để thực hiện việc đạo đức 9 thứ Sáu đầu 
tháng như thế. (Zenit.org 17-3-2015) 

 
10. Thừa tác viên khi đọc các giờ kinh phụng vụ 

 
Hỏi 1: Tôi đã đến thăm một chủng viện, và trong Giờ Kinh 
Phụng vụ, linh mục đọc câu giáo đầu khai mạc giờ kinh, - thí 
dụ, "Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con" hoặc "Lạy Chúa Trời, 
xin tới giúp con" - và kết thúc Giờ Kinh bằng việc ban phép 
lành. Chỉ có các chủng sinh đọc các Thánh vịnh và điệp ca 
thánh vịnh. Trong một cộng đoàn tu trì khác, các chủng sinh đọc 
Giờ Kinh cho đến kết thúc, trong khi linh mục không ban phép 
lành. Thưa cha, tại sao linh mục không ban phép lành, trong khi 
ngài là cấp cao nhất trong cộng đoàn? - R. A., Quezon City, 
Philippines 

Hỏi 2: Khi đọc các Giờ Kinh Phụng vụ, liệu cá nhân giáo 
dân có buộc đọc các Giờ Kinh Giữa (Kinh Giờ Ba, Giờ Sáu và 
Giờ Chín) không? - L. M. 

Đáp: Thực sự có nhiều cách phối hợp sự hướng dẫn đọc 
Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần dẫn nhập Các Giờ Kinh Phụng 
Vụ (tức Tông hiến Laudis canticum) đưa ra các chỉ dẫn khá 
chính xác liên quan sự can thiệp tối thiểu của thừa tác viên có 
chức thánh và các thừa tác viên khác: 

"253. Khi cử hành các Giờ Kinh Phụng Vụ, cũng như các 
việc phụng vụ khác, “người có chức thánh hay tín hữu, thường 
lúc thi hành phận vụ, mỗi người chỉ phải làm trọn phần việc của 
mình mà thôi, theo bản tính sự việc và qui luật phụng vụ đòi 
hỏi”.  
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"254. Nếu là chính Giám mục chủ tọa, nhất là tại nhà thờ 
chính tòa, thì sẽ có linh mục đoàn và các người có chức thánh 
bao quanh, và cùng với đông đảo giáo dân tích cực tham dự đầy 
đủ. Còn thường thường, khi cử hành, có giáo dân tham dự, thì 
linh mục hay phó tế chủ tọa, và cũng nên có thừa tác viên hiện 
diện. 

"255. Linh mục hay phó tế chủ tọa có thể mặc áo trắng dài 
hay vắn, và mang dây các phép. Linh mục cũng có thể mặc áo 
choàng. Còn trong những ngày lễ trọng, thì có thể có nhiều linh 
mục mặc áo choàng, và các thầy sáu mặc áo phó tế. 
"256. Nhiệm vụ của linh mục hay phó tế chủ tọa, là đứng ở chỗ 
dành riêng đọc câu giáo đầu khai mạc giờ kinh, xướng kinh 
“Lạy Cha”, đọc lời nguyện kết thúc, chào, chúc lành và giải tán 
dân chúng. 

"257. Linh mục hay thừa tác viên có thể đọc các lời cầu. 
”258. Khi không có linh mục hay phó tế, mà người chủ tọa 

giờ kinh chỉ là một người trong cộng đoàn, thì không vào cung 
thánh, cũng không chào và đọc lời chúc lành cho dân chúng.  

"259. Ai giữ vai trò đọc sách thì đứng ở nơi thích hợp mà 
đọc các bài dài hay vắn. 

"260. Ca xướng viên có nhiệm vụ xướng lên các điệp ca, 
các thánh vịnh và các bài ca khác. Còn việc đọc thánh vịnh, thì 
giữ những điều đã nói ở trên trong các số từ 121 đến 125" (Bản 
dịch Việt ngữ của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Các số từ 121 đến 125 nói như sau: 
"121. Ta nên tùy thể văn hay tùy thánh vịnh dài vắn, tùy 

đọc bằng tiếng Latinh hay tiếng bản quốc và nhất là tùy đọc một 
mình hay nhiều người hoặc có giáo dân tham dự, mà định cách 
đọc thánh vịnh, sao cho người đọc cảm được một cách dễ dàng 
hơn, hương vị thiêng liêng và vẻ đẹp văn chương của các thánh 
vịnh. Không nên dùng thánh vịnh như một số lượng các lời kinh 
để cầu nguyện, mà phải liệu sao cho thay đổi và phải lưu ý đến 
đặc tính riêng của mỗi thánh vịnh.  

"122. Có thể hát hay đọc thánh vịnh một mạch từ đầu đến 
cuối, hay luân phiên đối đáp từng câu hay từng triệt giữa hai bè 
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hay hai bên của cộng đoàn, hoặc theo kiểu xướng đáp, tùy cách 
thức đã được truyền thống và kinh nghiệm chấp nhận. 

"123. Đầu mỗi thánh vịnh, đọc điệp ca như đã nói ở trên 
trong các số từ 113 đến 120 và cuối thánh vịnh, đọc Vinh tụng 
ca. Vinh tụng ca là lời kết thúc xứng hợp vốn được truyền thống 
xưa nay sử dụng. Kinh này làm cho lời cầu nguyện  của Cựu 
Ước có một ý nghĩa ca tụng, quy về Chúa Kitô và Ba Ngôi 
Thiên Chúa. Sau thánh vịnh, có thể tùy ý lặp lại điệp ca.  

"124. Thánh vịnh nào quá dài thường chia làm nhiều đoạn, 
như có ghi sẵn. Việc phân chia đó cho thấy rõ mỗi giờ kinh đều 
gồm ba thánh vịnh hoặc ba đoạn thánh vịnh, nhưng ý nghĩa của 
mỗi thánh vịnh vẫn không thay đổi.  

"Nên giữ cách phân chia đó, nhất là khi cử hành chung bằng 
tiếng Latinh, và thêm Vinh tụng ca vào cuối mỗi đoạn.  

"Nhưng, được phép đọc theo lối cổ truyền hay ngừng lại đôi 
chút giữa các phần trong cùng một thánh vịnh, hoặc đọc cả 
thánh vịnh cùng với điệp ca luôn một lúc từ đầu đến cuối.  

"125. Ngoài ra, tùy thể văn, có thể chia thánh vịnh thành 
nhiều triệt, để sau mỗi triệt có thể lặp lại điệp ca, nhất là khi hát 
bằng tiếng bản xứ. Trong trường hợp này, chỉ cần đọc Vinh tụng 
ca ở cuối thánh vịnh” (Bản dịch, như trên) 

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi số 1 là thông thường linh 
mục hay phó tế chủ tọa sẽ chúc lành và giải tán cộng đoàn. 

Tuy nhiên, trước hết trong một chủng viện, có thể xảy ra 
rằng có một lý do tốt để bỏ qua lời chúc lành sau cùng và giải 
tán cộng đoàn, trong khi có thể sử dụng một sự kết thúc tùy 
chọn. Lịch ngày của chủng viện thường bắt đầu bằng Giờ Kinh 
Sáng, sau đó các chủng sinh ở lại trong nhà nguyện để cầu 
nguyện riêng cho đến Thánh Lễ. Trong các trường hợp như vậy, 
có thể là không thích hợp cho việc linh mục chúc lành và giải 
tán cộng đoàn, bởi vì thật ra cộng đoàn còn ở lại, tham dự Thánh 
lễ và được chúc lành cùng giải tán cuối Thánh lễ nữa. 

Đúng là có khả năng rằng Thánh Lễ được kết hợp với Giờ 
Kinh Sáng và Giờ Kinh Chiều,  nhưng điều này nên được tiên 
liệu thỉnh thoảng diễn ra, chứ đừng theo một cơ sở hàng ngày 
hoặc thường xuyên. 
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Về câu hỏi thứ hai, chúng tôi có thể trả lời rằng vì đối với 
một giáo dân, việc đọc bất cứ Giờ Kinh Phụng Vụ nào là một sự 
tùy chọn, chứ không là bắt buộc, nên người ấy có thể chọn hoặc 
bỏ qua Giờ Kinh Giữa, hoặc đọc một trong ba Giờ Kinh Giữa, 
hoặc đọc  cả ba Giờ Kinh Giữa cũng được.  

Nếu một giáo dân làm lời khấn riêng tư, hoặc một hình thức 
cam kết cá nhân nào đó, chẳng hạn gia nhập một Dòng Ba hoặc 
một phong trào thiêng liêng, thì người ấy tuân giữ nghĩa vụ 
thiêng liêng được chọn một cách tự do, theo tập tục của Dòng 
Ba hoặc phong trào ấy. (Zenit.org 26-5-2015). 

 
11. Ai chủ tọa giờ kinh? 

 
Hỏi: Sau khi chúng tôi trả lời ngày 26-5 về các thừa tác viên khi 
đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ, một bạn đọc hỏi: "Trong khung 
cảnh một chủng viện, nếu người chủ sự giờ kinh là một chủng 
sinh, nhưng một linh mục hiện diện ở đó, việc đọc câu giáo đầu 
khai mạc Giờ Kinh và kết thúc Giờ Kinh là thuộc về chủng sinh 
chủ sự hay vị linh mục? Tương tự như vậy, với giờ Kinh Tối, khi 
đọc: “Lạy Chúa Trời, xin tới giúp chúng con...’?” 

Đáp: Như chúng ta đã thấy trong câu trả lời trước của 
chúng tôi, nếu có mặt một linh mục, và ngài thực sự tham gia 
vào việc đọc chung Giờ Kinh, ngài nên thường chủ sự Giờ Kinh, 
ngay cả trong khung cảnh một chủng viện. Trong trường hợp 
này, câu giáo đầu khai mạc, lời nguyện kết thúc và việc giải tán 
luôn được linh mục đọc hoặc, khi ngài vắng mặt, được một phó 
tế đọc. 

Tuy nhiên, nếu linh mục tình cờ có mặt tại chỗ, và Giờ Kinh 
được các chủng sinh tổ chức luân phiên nhau làm chủ sự (chứ 
không chủ tọa, vì nói cho ngay, chỉ một thừa tác viên có chức 
thánh chủ tọa mà thôi), thì tôi tin rằng không buộc ngưng các 
tập tục bình thường, mặc dầu việc nên mời linh mục chủ tọa là 
tốt hơn. 

Tương tự như vậy, nếu một linh mục là thường hiện diện, 
nhưng có thể được xem như là bị ngăn trở theo luật (thí dụ, ngài 
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có mặt ở đó để sẵn sàng giải tội), thì Giờ Kinh cũng có thể được 
dẫn dắt bởi một chủng sinh. (Zenit.org 9-6-2015) 

 
12. Nến ở các thánh giá xức dầu được thắp những 

dịp nào? 
 

Hỏi: Sự thực hành truyền thống, bây giờ là tùy chọn, về việc đặt 
thánh giá cung hiến và nến sáng, để đánh dấu những nơi mà các 
bức tường nhà thờ được xức dầu trong nghi thức cung hiến, vẫn 
được duy trì ở nhiều nơi. Các chữ đỏ của nghi thức cung hiến 
bao gồm một nghi lễ thắp sáng chúng trong nghi thức này (xem 
Caeremoniale Episcoporum, số 907, Ordo dedicationis 
Ecclesiae et altaris, cap. II, số 72). Tôi không thể tìm thấy chỗ 
nào trong các chữ đỏ kêu gọi hay thậm chí cho phép chúng 
được thắp sáng vào các dịp khác. Ngay cả phần tóm tắt trong 
Nghi thức cung hiến (Ordo dedicationis) về các ngày kỷ niệm 
cung hiến cũng im lặng về điểm này (xem cap. II, số 26-27). Các 
sự thực hành dường như thay đổi từ không bao giờ thắp sáng 
chúng, chỉ thắp sáng chúng vào ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ, 
thắp sáng chúng vào ngày lễ tước hiệu nhà thờ, thắp sáng chúng 
Đêm Vọng Phục Sinh, thắp sáng chúng vào tất cả các lễ trọng, 
thắp sáng chúng mỗi Chúa Nhật, …Xin cha cho biết có nguồn 
sách nào xác định một qui định thẩm quyền về điểm này không? 
- J.S., St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ. 

Đáp: 12 thánh giá cung hiến hoặc đá cung hiến, và nến sáng 
được đề cập bởi độc giả chúng ta thường được đặt trên các bức 
tường của bất kỳ nhà thờ Công Giáo nào đã được cung hiến. Các 
thánh giá này thường bằng đá hoặc một vật liệu bền chắc khác; 
đôi khi chúng được sơn vẽ nữa. Các thánh giá và nến này đánh 
dấu 12 điểm, ở nơi mà bức tường nhà thờ đã được long trọng 
xức dầu và các ngọn nến được thắp sáng lần đầu tiên. Trong các 
nhà thờ xưa, cũng có 12 thánh giá trên bức tường bên ngoài của 
nhà thờ nữa. 

Từ ngữ cung hiến (dedication) nhà thờ hiện nay được ưa 
chuộng hơn từ ngữ thánh hiến (consecration) nhà thờ. Tữ ngữ 
này được mô tả trong Nghi thức Cung Hiến nhà thờ: 
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"Nghi thức Xức Dầu, Xông hương, Dọn bàn thờ (trải 
khăn…) và Thắp đèn Bàn thờ. 

"16. Nghi thức Xức Dầu, Xông hương, Dọn bàn thờ (trải 
khăn…) và Thắp đèn Bàn thờ diễn tả, bằng các dấu hiệu hữu 
hình, một số khía cạnh của công việc vô hình, mà Chúa hoàn 
thành thông qua Hội Thánh trong việc cử hành các mầu nhiệm 
thánh, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. 

"a) Xức dầu bàn thờ và các bức tường của nhà thờ: Việc 
xức dầu thánh làm cho bàn thờ trở nên một biểu tượng của Chúa 
Kitô, Đấng mà trước tất cả các danh hiệu khác, được gọi là 
“Đấng Được Xức Dầu”; vì Chúa Cha xức dầu Người với Thánh 
Thần và đặt Ngưởi làm Linh mục Thượng phẩm, để trên bàn thờ 
thân thể Người, Người có thể hy tế đời mình để cứu độ tất cả. 
Việc xức dầu nhà thờ có nghĩa rằng nó được dùng một cách 
hoàn toàn và luôn mãi cho việc thờ phương Kitô giáo. Phù hợp 
với truyền thống phụng vụ, có mười hai thánh giá được xức dầu, 
hoặc, nơi nào thuận tiện hơn, bốn thánh giá được xức dầu, như 
là một biểu tượng rằng nhà thờ là một hình ảnh của thành thánh 
Giêrusalem. 

"b) Hương được đốt trên bàn thờ để có nghĩa rằng hy lễ của 
Chúa Kitô, diễn ra mãi ở đó trong mầu nhiệm, bay lên Chúa Cha 
như một mùi hương dịu ngọt, và cũng để diễn tả rằng lời cầu 
nguyện của dân chúng là làm hài lòng và được chấp nhận, lên 
tới ngai Thiên Chúa. Việc xông hương lòng nhà thờ cho thấy 
rằng sự cung hiến nhà thờ làm cho nó trở thành nhà cầu nguyện, 
nhưng dân của Thiên Chúa được xông hương trước tiên, bởi vì 
họ là đền thờ sống động, mà trong đó mỗi thành viên là một bàn 
thờ thiêng liêng. 

"c) Việc dọn bàn thờ cho thấy rằng bàn thờ Kitô giáo là bàn 
thờ của hy tế tạ ơn và là bàn của Chúa; xung quanh bàn thờ, các 
linh mục và dân Chúa, bằng một nghi thức như nhau nhưng 
khác nhau về phận vụ, cử hành việc tưởng niệm cái chết và sự 
phục sinh của Chúa Kitô và chia sẻ bữa ăn của Người. Vì lý do 
này, bàn thờ được chuẩn bị như một bàn của bữa tiệc hy tế, và 
được trang trí cho một bữa tiệc. Do đó, việc trải khăn bàn thờ có 
ý nghĩa rõ ràng rằng đó là bàn tiệc của Chúa, mà tại đó dân 
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Chúa vui vẻ gặp gỡ, để được hưởng của ăn thần linh, cụ thể là 
Mình và Máu của Chúa Kitô hy tế.  

"d) Việc thắp sáng bàn thờ, sau đó là thắp sáng nhà thờ, 
nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa Kitô là “ánh sáng soi chiếu mọi 
dân nước”; sự sáng của Người soi chiếu toàn Hội Thánh và qua 
đó, soi chiếu toàn thể gia đình nhân loại”. 

Lời nguyện được sử dụng vào dịp này là: "Xin Chúa dùng 
quyền năng của Người thánh hóa bàn thờ và thánh đường này, 
khi chúng con làm phận sự xức dầu, đề chúng trở nên dấu hiệu 
hữu hình diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh Người” 
(bản dịch của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). 

12 cây nến bắt nguồn từ việc sử dụng biểu tượng của con số 
này trong truyền thống Kinh Thánh. 12 viên đá, được ông Mô-sê 
sử dụng để xây dựng bàn thờ của giao ước, đại diện cho 12 chi 
tộc Ít-ra-en. Có 12 cửa của thành Giêrusalem mới được đề cập 
trong sách Khải Huyền (21, 12-14). Tương tự như vậy, có 12 
thánh tông đồ. Khi chúng ta đọc kinh Tin Kính, chúng ta tuyên 
xưng "Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và 
tông truyền”. Đức tin chúng ta là "tông truyền" vì nó được dựa 
trên những lời dạy của Chúa Giêsu, được trông nom bởi các 
tông đồ, những người thừa kế trực tiếp của các vị là các Giám 
mục của chúng ta, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. 

Nghi thức cung hiến nhà thờ có lẽ bắt nguồn từ thời Hoàng 
đế Constantine (272-337), khi các Kitô hữu được tự do thờ 
phượng Chúa. Trong nhiều thế kỷ, nó bao gồm sự cử hành trọng 
thể lần đầu Hy lễ tạ ơn. Ở giai đoạn sau đó, một nghi thức đặt 
xương thánh được thêm vào. Hạt nhân của nghi thức hiện nay 
với các việc xức dầu khác nhau có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. 

Như độc giả chúng tôi đã đề cập, sự thực hành thay đổi 
khác nhau về thời gian các ngọn nến được thắp sáng Không có 
chỉ định chính thức trong luật hiện nay. Trong các trường hợp 
như vậy, phong tục truyền thống có thể được tuân giữ. Theo 
phong tục này, nến có thể được thắp sáng vào ngày 29-5 khi tất 
cả các nhà thờ mừng chung Lễ cung hiến. Nếu không, chúng có 
thể được thắp sáng để mừng các ngày lễ trọng trong năm của 
Hội Thánh. Đây là một khả năng và không phải là một điều 
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buộc, nhưng có thể là hữu ích để tăng cường sự trọng thể của 
các ngày lễ. (Zenit.org 14-7-2015) 

 
13. Đặt tên các tổng lãnh thiên thần 

 
Hỏi: Tại Philippines, có một lòng sùng mộ ngày càng gia tăng 
cho bảy Tổng Lãnh Thiên Thần với các hình ảnh và tên tương 
ứng cho bốn vị còn lại, ngoài các Tổng Lãnh Thiên Thầ Michael 
(Mi-ca-e), Gabriel (Gáp-ri-en) và Raphael (Ra-pha-en). Tài liệu 
Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ (2001) của 
Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, số 217, mục 2, nói rõ: "Việc 
thực hành đặt tên cho các Thiên Thần không được khuyến khích, 
ngoại trừ trong trường hợp của các Tổng Lãnh Thiên Thần 
Gabriel, Raphael và Michael đã có tên trong Thánh Kinh". Tuy 
nhiên, điều này dường như bị vi phạm rõ ràng khi trong nhiều 
cửa hàng tranh tượng Công Giáo, các hình ảnh, sách kinh dành 
kính riêng cho các vị Uriel, Barachiel, Sealtiel và Judiel đang 
được bán, và các linh mục được xin làm phép các ảnh tượng ấy. 
Hơn nữa, có các nhà tĩnh tâm Công Giáo, trung tâm tâm linh và 
các nghĩa trang Công Giáo được đặt tên theo các vị thiên thần 
ấy, hoặc danh tánh và hình ảnh của các vị ấy là một phần của 
nơi trong nhà thờ dành cho sự sùng mộ của tín hữu. Chúng con 
tự hỏi liệu sự sùng mộ ấy với bảy Tổng Lãnh Thiên Thần cùng 
với tên và hình ảnh của các vị là hợp pháp về giáo lý không, và 
đã được phê duyệt ở cấp huấn quyền Hội Thánh chính thức 
không, bởi vì có nhiều linh mục cổ vũ việc này trong bài giảng 
của các ngài và trong sự sùng mộ ở giáo xứ. - W. F. C., Manila, 
Philippines. 

Đáp: Bản văn chính xác được bạn đọc trên nhắc tới là: 
"Tuy nhiên, sự sùng mộ bình dân đối với các Thiên Thần, 

vốn là hợp pháp và tốt lành, có thể làm phát sinh các lệch lạc có 
thể có: 

"khi, như đôi khi đã xảy ra, các tín hữu thuận theo ý tưởng 
rằng thế giới là đối tượng cho các đấu tranh của bán thần, hoặc 
một cuộc chiến không ngừng giữa thần tốt và thần dữ, hay Thiên 
Thần và ác quỷ, mà trong đó con người ở lại với lòng thương 
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xót của lực lượng mạnh hơn và bất lực với lực lượng ấy; vũ trụ 
luận đó ít có tương quan với tầm nhìn đích thực của Tin Mừng 
về chiến thắng Ma quỷ, vốn đòi hỏi sự cam kết đạo đức, một tùy 
chọn cơ bản cho Tin Mừng, sự khiêm nhường và cầu nguyện; 

"khi các sự kiện hàng ngày của cuộc sống, vốn không có 
hoặc ít có tương quan với sự tiến bộ dần dà của chúng ta trên 
hành trình tiến về Chúa Kitô, được đọc cách sơ sài hoặc cách 
đơn giản, thậm chí như trẻ con, để gán mọi thất bại cho Ma quỷ 
và mọi thành công cho các Thiên Thần hộ thủ. Việc thực hành 
đặt tên cho các Thiên Thần không được khuyến khích, ngoại trừ 
trong trường hợp của các Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, 
Raphael và Michael đã có tên trong Thánh Kinh”. 

Truyền thống Công Giáo Rôma thường không đề cập đến 
tên của bảy Tổng Lãnh Thiên Thần hay thậm chí nhấn mạnh 
nhiều đến con số bảy này. Đúng là Tobia 12,15 đề cập đến bảy 
thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức 
Chúa, và Khải Huyền 8,2 đề cập đến bảy thiên thần đứng chầu 
trước nhan Thiên Chúa, nhưng các văn bản này đã không ảnh 
hưởng đến đạo Công Giáo Latinh nhiều. Mặt khác, đã có sự 
sùng mộ liên tục và tuyệt vời đối với ba Tổng Lãnh Thiên Thần 
được nêu tên trong Thánh Kinh, đó là Michael, Gabriel và 
Raphael, cũng như các thiên thần hộ thủ. 

Tuy nhiên, một số nhánh của Chính thống giáo Đông 
phương sùng mộ bảy Tổng Lãnh Thiên Thần, mặc dù nhiều chỉ 
nhánh chỉ nêu thêm tên Uriel như một Tổng Lãnh Thiên Thần 
có tên. Truyền thống Anh giáo cũng có lời nguyện với Uriel như 
một Tổng Lãnh Thiên Thần thứ tư. 

Các nguồn của các tên khác là tác phẩm Do Thái ngụy thư, 
vốn không tạo nên một phần của Kinh Thánh. Các tên này được 
tìm thấy trong Sách 1 Enoch và một danh sách khác trong cái 
gọi là Sách 2 (hoặc Sách 4) Esdras. Các danh sách này không 
luôn đồng ý với nhau, mặc dù tên Uriel là tương đối ổn định. 
Các tên khác gồm có Raguel, Sariel, Jeremiel, Jehudiel, 
Barachiel, Gabuthelon, Beburos, Zebuleon, Aker và 
Arphugitonos. Một số các tên này có thể là biến thái trong cách 
đọc cùng một tên, nhưng các tên khác là như nhau cho một số 
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sách. Các sách trên và các sách tương tự được viết bởi nhà văn 
Do Thái trong giai đoạn giữa Cựu Ước và Tân Ước, hoặc thậm 
chí sau nhiều phần của Tân Ước đã được viết, sau cuộc tàn phá 
thành Giêrusalem vào năm 70. 

Các tên tương tự được đề cập bởi Pseudo-Dionysius (cuối 
thế kỷ thứ năm đến đầu thế kỷ thứ sáu) và Thánh Giáo Hoàng 
Grêgôriô I (540-604). 

Đối với việc đặt tên các Thiên Thần, Hội Thánh Latinh đã 
luôn cảnh giác phần nào. Trong một nghị hội hoặc công đồng tổ 
chức tại Rôma năm 745, Thánh Giáo Hoàng Zachary đã tìm 
cách kiềm chế một xu hướng tôn sùng các Thiên Thần, và cấm 
sử dụng các tên không được tìm thấy trong Kinh Thánh. 

Một bản văn miêu tả nghị hội (hoặc công đồng) này được 
ghi lại trong Tập XII của bộ "Annali Ecclesiastici" của Đức 
Hồng Y Cesare Baronio (xuất bản năm 1607). Bản văn đáng chú 
ý và có phần khắc nghiệt này của nghị hội xử lý các lời dạy lạc 
giáo của một linh mục sống ở Đức, tên là Adalbert. Một lời kinh 
do linh mục này sáng tác có câu như sau: 

"Con cầu nguyện và van xin các Ngài, và khẩn cầu các 
Ngài, là thiên thần Uriel, thiên thần Raguel, thiên thần Tubuel, 
thiên thần Michael, thiên thần Adimis, thiên thần Tubuas, thiên 
thần Sabaoth, thiên thần Simuel". 

Bản văn của Baronio nói: "Và khi nghe đọc xong lời kinh 
phạm thượng này, Thánh Giáo hoàng Zachary nói: “Làm thế 
nào, anh em thân mến, anh em trả lời với kinh này?”. Các Giám 
mục thánh và linh mục đáng kính trả lời: “Điều gì khác có thể 
làm thêm, nhưng tất cả những điều đã được đọc trước sự hiện 
diện của chúng con, cần được đốt cháy trong ngọn lửa; và tác 
giả của chúng cần bị vạ tuyệt thông. Bởi vì tám tên của thiên 
thần, mà Adalbert đã nêu ra trong lời kinh của mình, không phải 
là, ngoại trừ Michael, tên của các Thiên thần, nhưng là tên của 
ma quỷ, mà Adalbert đã cầu xin để giúp đỡ cho mình. Nhưng 
chúng ta (như được dạy bởi quyền Tông đồ của Giáo hoàng), và 
như quyền Chúa đã thông truyền, chỉ thừa nhận không hơn ba 
tên thiên thần mà thôi, đó là Michael, Gabriel, và Raphael. Các 
Giáo phụ đã nói như thế. Bởi quyền Chúa, anh em đã nhận biết 
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rằng cuốn sách được gọi là Sách 4 Esdras, trong đó thường nhắc 
đến thiên thần Uriel, bị loại trừ và bị cấm bởi Hội Thánh Rôma". 

Trong bản văn này, học thuyết cơ bản là rõ ràng về việc giới 
hạn cho ba tên Thiên Thần trong Kinh Thánh mà thôi. Ngôn từ 
mạnh mẽ về bản chất ma quỷ khả dĩ của các tên khác nên được 
nhìn trong bối cảnh sự kết án cụ thể đối với thuyết của Adalbert, 
chứ không phải như một tuyên bố tuyệt đối. Điều chưa rõ là 
không biết tài liệu được viết khi nào, và rất có thể nó được viết 
ra nhiều năm sau khi nghị hội diễn ra. Bốn mươi bốn năm sau, 
năm 789, tại Công đồng Aix-la-Chapelle, các nghị phụ cũng lên 
án việc đặt tên cho các Thiên Thần. 

Có rất ít giáo huấn chính thức liên quan đến điểm này. Năm 
1992, một sắc lệnh của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin đã cấm bàn 
thảo hoặc sử dụng tên của các Thiên Thần, nhưng sắc lệnh này 
chủ yếu liên quan với việc được cho là mặc khải tư cho một 
người, chứ không liên quan trực tiếp đến trường hợp của chúng 
ta. Tuy nhiên, nó có thể góp phần vào việc Tài liệu Hướng dẫn 
về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ không đồng ý việc đặt tên 
cho các Thiên thần nói chung. 

Mặt khác, mặc dù có sự miễn cưỡng tổng thể về phía Hội 
Thánh, thỉnh thoảng có bức tranh với hình ảnh của bảy Thiên 
Thần, như một bức bích họa ở nhà thờ Đức Bà của các Thiên 
Thần tại Rôma vẽ Đức Mẹ đứng giữa bảy Thiên Thần. Sự cho 
phép cũng đã được ban năm 1720 để cung hiến một nhà thờ ở 
Đức, mà trong đó mỗi vị trong bảy Thiên Thần có một bàn thờ 
riêng. 

Về giáo lý, không có gì nhiều được đọc trong các sự chấp 
thuận như vậy. Theo các nguyên tắc được chấp nhận chung về 
giải thích thần học, sự chấp thuận của Hội Thánh cho một phụng 
vụ hay một lễ, dựa vào truyền thống ngoài Kinh Thánh hay giai 
thoại, không thể được sử dụng như bằng chứng cho tính xác 
thực lịch sử của chúng. Hội Thánh chỉ thừa nhận một truyền 
thống tôn giáo đặc biệt, vốn có thể có một số lợi ích thiêng liêng 
cho các tín hữu. 

Trong ý nghĩa này, việc sử dụng tên từ các nguồn ngụy thư 
không bị cấm tự chính nó. Chẳng hạn Hội Thánh đã lấy tên của 
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ba vị đạo sĩ, tên của cha mẹ Đức Maria, và lễ Đức Bà dâng mình 
vào đền thánh từ các nguồn ngụy thư. Sự thực hành này không 
có nghĩa rằng Hội Thánh ban sự khả tín lịch sử cho các sách ấy, 
nhưng chỉ khẳng định rằng chúng phản ánh một truyền thống lâu 
đời. 

Vì vậy, thí dụ, vô số hình ảnh và các nhà thờ được cung 
hiến cho việc Đức Maria dâng mình vào đền thờ không chứng 
thực sự thật lịch sử của truyền thuyết đạo đức, liên quan đến 
việc Đức Mẹ thực sự sống nhiều năm ở đền thờ, hoặc có một 
nhóm trinh nữ sống trong đền thờ Giêrusalem. Ngày lễ khẳng 
định sự thật cơ bản của việc Đức Maria tận hiến cho Chúa ngay 
từ thuở đầu đời sống của Ngài, vốn được phản ánh trong các Tin 
Mừng ngụy thư được viết nhiều thế kỷ sau thời của Chúa Kitô. 

Tương tự như vậy, sự việc rằng trong một số dịp hiếm hoi, 
các bức tranh và một nhà thờ đã được cung hiến cho bảy Tổng 
Lãnh Thiên Thần, là không gì khác hơn công nhận một sự sùng 
mộ và truyền thống địa phương. Việc thực hành thiêng liêng áp 
đảo của Hội Thánh Latinh cho thấy sự sùng mộ lớn lao đối với 
ba Tổng Lãnh Thiên Thần, trong khi bỏ qua bốn thiên thần khác 
được đề cập trong sách Tôbia và Khải Huyền. Không có điều gì 
chắc chắn được nói về các đặc điểm, biểu tượng, hoặc sự bảo trợ 
đặc biệt của các Tổng Lãnh Thiên Thần khác được nêu tên. 

Vì vậy, tôi sẽ nói rằng, bởi vì Hội Thánh đã chính thức làm 
nản lòng việc cổ vũ một linh đạo dựa vào việc đặt tên các thiên 
thần khác ngoài ba Tổng Lãnh Thiên Thần đã có tên và thiên 
thần hộ thủ, mọi người Công Giáo Latinh nên kiềm chế không 
làm như vậy, ngay cả khi không bị cấm, nếu nói chặt chẽ như 
thế. Rõ ràng là Hội Thánh Latinh không tin rằng nhiều lợi ích 
thiêng liêng có thể đạt được từ việc đi theo con đường này, và 
cho rằng nó không miễn một số nguy hiểm nào đó. 

Việc thiết lập một biểu tượng cho sự tôn kính chung hoặc 
việc cung hiến một nhà thờ hoặc nhà nguyện cho một thiên thần 
khác với các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và 
Raphael hoặc thiên thần hộ thủ như một tập thể, đòi hỏi sự cho 
phép đặc biệt, và một Giám mục không nên cho phép một cung 
hiến như vậy, hoặc làm phép cho một nhân vật không được công 
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nhận phổ quát là là một thiên thần hay vị thánh trong lịch phụng 
vụ phổ quát hiện tại. 

Điều này áp dụng cho toàn bộ Kitô giáo La tinh. Còn các 
tập tục của Chính thống giáo và Anh giáo là hợp pháp trong bối 
cảnh của các truyền thống thiêng liêng của họ mà thôi. 
(Zenit.org 1-9-2015) 

14. Ghi khắc lưu niệm tên nhà hảo tâm trên vật 
dụng phụng vụ được không? 

 
Hỏi: Một thành viên của hiệp hội chúng con đã tặng cho hội một 
ngọn cờ với hình Chúa Kitô chiến thắng sống lại từ ngôi mộ. Bà 
này thích có lời đề tặng hay tưởng niệm người chồng quá cố của 
bà trên ngọn cờ ấy. Thưa cha, điều này là thích hợp không? - G. 
A., West Vancouver, British Columbia, Canada. 

Đáp: Trong khi hầu như không có qui định chính thức nào 
về lời đề tặng ghi trên các vật dụng phụng vụ và vật trang trí nhà 
thờ, có một truyền thống lâu đời và việc thực hiện như thế theo 
một cảm thức chung. 

Có một tập tục lâu đời là ghi lời đề tặng trên các vật dụng 
phụng vụ như chén thánh và đĩa thánh. Một trong các thí dụ xưa 
nhất còn tồn tại là một chén thánh gọi là chén thánh Tassilo, vốn 
đã được trao tặng cho đan viện Biển Đức ở Kremsmünster năm 
777, bởi công tước Tassilo miền Bavaria và phu nhân Luitpirga. 
Một thí dụ khác là chén thánh Bedia trong thế kỷ X được trao 
tặng bởi hoàng hậu xứ Georgia. Lời khắc, viết bằng chữ Georgia 
cổ, là: “Lạy Mẹ rất Thánh của Chúa, xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ 
dủ lòng thương xót với Bagrat, Vua xứ Abkhazia, và thân mẫu 
ngài là Hoàng thái hậu Gurandukht, người đã dâng tặng chén 
thánh này. Amen". 

Dòng chữ như thế, trừ các chức danh hoàng gia, là khá điển 
hình cho lời đề tặng trong nhiều thế kỷ, và nêu rõ tên của các 
người hiến tặng và xin cầu nguyện. 

Các vật trang trí nhà thờ, vốn có ghi lời đề tặng, là các cửa 
sổ kính màu và ghế ngồi trong nhà thờ. Thường các vật này có 
một tấm bảng bằng đồng thau hoặc một vật liệu bền chắc ghi các 
câu, chẳng hạn "Để tôn vinh Thiên Chúa và tưởng nhớ N., do 
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con cái người này trao tặng”. Các câu khác thường là đơn giản 
hơn, chỉ xin cầu nguyện cho một người hoặc một gia đình, và 
tên người hiến tặng. Các người hảo tâm khác chỉ ghi đơn giản: 
“Xin cầu nguyện cho nhà tài trợ", phó thác sự nghỉ yên trong 
Chúa. Thỉnh thoảng có lời ghi phức tạp hơn, nhưng tập tục Công 
Giáo Rôma có xu hướng ngắn gọn trong loại hình lưu niệm này. 
Trên cửa sổ kính màu, lời lưu niệm thường nằm ở một phần kín 
đáo của khung cửa sổ, vốn không làm mất tập trung vào sứ điệp 
tôn giáo của nhân vật hoặc cảnh trí miêu tả. 

Lời lưu niệm đặt trên các vật làm bằng vải thì ít phổ biến 
hơn, có lẽ vì ý tưởng đằng sau lời lưu niệm như vậy là rằng vật 
lưu niệm phải bền bỉ với thời gian, trong khi các vật bằng vải, 
dù là vải tốt đến mấy chăng nữa, có xu hướng hư nhanh hơn do 
sử dụng nhiều. Nói như thế không có nghĩa là không có vật lưu 
niệm bằng vải. Thí dụ tu viện Anh giáo Westminster, London, 
có một số ngọn cờ rước kiệu được làm thật công phu, vốn có lời 
đề tặng kỷ niệm và đã tồn tại hơn một thế kỷ. Tôi chắc rằng có, 
nhưng tôi không nắm rõ, các thí dụ về các ngọn cờ rước kiệu 
Công Giáo được hiến tặng tương tự như vậy. 

Do đó, để kết luận, trong khi vật lưu niệm bằng vải là không 
mấy phổ biến, tôi không tin rằng có bất cứ điều gì không phù 
hợp, khi ghi lời lưu niệm kín đáo trên ngọn cờ, nếu người hiến 
tặng muốn làm như vậy. (Zenit.org 8-9-2015) 

 
15. Dòng chữ lưu niệm khắc trên chén thánh là 

phải kín đáo 
 
Góp ý: Sau bài trả lời về việc khắc tên nhà hảo tâm trên vật 

dụng phụng vụ (ngày 8-9-2015), một Giám mục đã gợi ý như 
sau: "các dòng chữ khắc trên chén lễ, bình thánh, vv, không 
được ghi ở một chỗ có thể nhìn thấy". 

Đáp: Thưa Đức Cha, hoàn toàn đúng. Tất cả các chữ khắc 
ghi như vậy cần ghi ở mặt dưới của chén thánh, và không được 
nhìn thấy trong khi chén thánh đang được sử dụng trong phụng 
vụ. 
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Có thể có các dòng khắc được hiển thị trên chén thánh và 
bình thánh, nhưng chúng luôn nhắc đến Chúa Kitô và mầu 
nhiệm đang được cử hành. Các chữ khắc như vậy thường được 
lấy từ Kinh thánh hay phụng vụ; thí dụ: "Đây là Chiên Thiên 
Chúa", hay "Bánh Ban Sự Sống" hoặc "Đây là Mầu Nhiệm Đức 
Tin". (Zenit.org 6-10-2015) 

 
16. Phụng vụ lời chúa được thực hiện ra sao ở nơi 

làm việc? 
  

Hỏi: Nơi làm việc Công Giáo của chúng tôi đã bắt đầu thực 
hiện “Phụng vụ Lời Chúa”, vốn bao gồm một kinh mở đầu, đọc 
Kinh Thánh, Thánh Vịnh, Tin Mừng, lời cầu theo ngày, lời 
nguyện theo ngày. Suy nghĩ ban đầu của tôi là rằng Phụng vụ 
Lời Chúa này là luôn luôn một thành phần của một phụng vụ 
khác, và không có một Phụng vụ Lời Chúa riêng, bởi vì nó thiếu 
một số đặc điểm phụng vụ khác. Nếu chúng tôi tập trung nhau vì 
một mong muốn để cầu nguyện chung, Hội Thánh dường như có 
các thực hành thích hợp và lòng mộ đạo khác, vốn đáp ứng nhu 
cầu này, mà không cắt rời Phụng vụ Lời Chúa từ một công việc 
phụng vụ rộng hơn. Thưa cha, liệu có phụng vụ riêng như thế 
không? --M. C., Toronto, Canada.  

Đáp: Tôi sẽ nói rằng một có sự phân biệt trong trật tự. Có 
hai dạng thức mà trong đó việc cử hành Phụng vụ Lời Chúa có 
thể diễn ra. Một là một hình thức phụng vụ chặt chẽ, mà trong 
đó việc cử hành Lời Chúa diễn ra vào ngày Chúa Nhật (hoặc 
hiếm hơn, vào ngày trong tuần) trong các nhà thờ, khi Thánh lễ 
không được cử hành do thiếu linh mục. Trong các lần cử hành 
này, đôi khi có nghi thức Rước lễ.  

Một dạng thức khác, hình như là dạng thức của độc giả trên 
đây, là một việc đạo đức, vốn được cảm hứng bởi phụng vụ, có 
thể sử dụng các kiểu mẫu phụng vụ, nhưng tự thân nó không 
chính thức là một hành vi phụng vụ. Các hành vi đạo đức này 
không nhất thiết được thực hiện trong nhà thờ. 

Nhiều Hội đồng Giám mục và nhiều Giáo phận đã ban hành 
các hướng dẫn, vốn làm cho cụ thể các áp dụng các qui chế tổng 
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quát do Tòa Thánh đã công bố. Thí dụ, Sách nghi thức Canada 
nói như sau về việc cử hành Lời Chúa vào ngày Chúa Nhật:  

“Một việc cử hành thật sự Lời Chúa  
“Nghi thức Canada cho các cử hành ngày Chúa Nhật, vốn 

đã phát triển trong các trường hợp này, không phải là một hình 
thức điều chỉnh của Thánh Lễ, nhưng là một sự cử hành đích 
thực Lời Chúa, với các đặc điểm riêng của nó. Nó có đặc tính 
riêng là việc tôn vinh Lời Chúa, sử dụng đầy đủ các bài đọc của 
ngày Chúa Nhật và Thánh Vịnh, một bài giảng phản ánh Lời 
Chúa, các lời cầu phát sinh từ việc nghe Lời Chúa, và một lời 
nguyện ca ngợi Chúa, vốn thường đến từ Kinh Thánh. Việc cử 
hành Lời Chúa vào ngày Chúa Nhật như thế là thật sự phụng vụ. 
Nó cử hành và làm cho hiện diện hành động cứu độ của Chúa 
Kitô Thủ Lãnh giữa dân Ngài, và ban sức mạnh cho công việc 
của Thân Thể Ngài là Hội Thánh. Tập trung vào ngày mà cả Hội 
Thánh trên khắp thế giới tưởng niệm việc Chúa phục sinh, các 
tín hữu của một cộng đồng cụ thể công bố vinh quang của Chúa 
Cha, thông qua Chúa Con, trong sự thông hiệp của Chúa Thánh 
thần. Hơn nữa, một cộng đoàn nhóm họp để cử hành Lời Chúa, 
luôn cử hành phụng vụ này trong sự hiệp nhất với Hội Thánh 
hoàn vũ. Cộng đoàn chứng tỏ sự tôn kính Lời Chúa, giống như 
sự tôn kính, theo Hội Thánh dạy, đối với Mình Chúa, vì trong cả 
hai trường hợp, chính Chúa Kitô được tôn kính. Trong việc công 
bố và lắng nghe Lời Chúa, Chúa Kitô trở nên thực sự hiện diện 
giữa dân Ngài, vì Hội Thánh dạy rõ ràng rằng Chúa Kitô hiện 
diện trong Lời Chúa khi Kinh Thánh được đọc trong nhà thờ. 
Do đó, thậm chí khi không có việc Rước lễ, sự hiện diện của 
Chúa Kitô được thể hiện trong cả cộng đoàn đang cử hành và 
trong Lời Chúa được công bố”. 

Về khả năng cử hành vào các ngày thường, các Giám mục 
không ủng hộ:  

“Ngày trong tuần  
“Bất chấp có thể có sự xem xét liên quan đến việc thờ 

phượng ngày Chúa Nhật, không gì trong các tài liệu liên quan 
biện minh cho việc áp dụng vào ngày thường các qui định phụng 
vụ, khi vắng linh mục vào ngày Chúa Nhật. Điều này sẽ là 



 50 

trường hợp như nhau cho các khu vực thành thị và nông thôn. 
Thí dụ, Phần Hướng dẫn chỉ nhắm rõ ràng đến tình hình của 
ngày Chúa Nhật, nơi mà người ta thiếu cơ hội để cử hành Ngày 
của Chúa theo đúng phụng vụ. Các qui định cho ngày Chúa 
Nhật của Phần Hướng Dẫn được dựa vào sự giả định của một 
nhu cầu thực tế và nghiêm túc, chứ không phải dựa vào sự thuận 
tiện. Một lần nữa, cần phải nói rằng điều hết sức quan trọng ở 
đây là việc cử hành Lời Chúa không được trình bày, và cũng 
không được xem như là một sự chọn lựa thay thế cho Thánh lễ. 
Vào các ngày trong tuần trong khu vực thành thị, Thánh lễ hàng 
ngày là thường có ở các giáo xứ gần đó. Nếu không, hoặc nếu vì 
lý do nào có nhu cầu để cung cấp một cử hành phụng vụ khác, 
thay vì Thánh lễ vào ngày trong tuần, việc đọc Giờ Kinh Sáng 
và Giờ Kinh Chiều là luôn phù hợp, cho dù là ở thành thị hay 
nông thôn. Thật vậy, việc đọc Các Giờ Kinh Phụng vụ mỗi ngày 
ở giáo xứ là hoàn toàn thích hợp, ngay cả khi Thánh lễ được cử 
hành”.  

Mặc dù các tài liệu này không đề cập đến loại hành vi đạo 
đức mà độc giả của chúng tôi đề cập, các tài liệu ấy cũng rọi ánh 
sáng vào một số khía cạnh của câu hỏi. Văn bản đầu tiên nói rõ 
rằng việc cử hành Lời Chúa có thể diễn ra theo một cách riêng, 
và không chỉ như một phần của việc cử hành phụng vụ khác. 
Văn bản thứ hai cho thấy sự ưa thích việc đọc Các Giờ Kinh 
Phụng Vụ hơn việc cử hành Lời Chúa. 

Điều này không có nghĩa rằng một nhóm tín hữu Công Giáo 
không thể cử hành Lời Chúa trong một buổi lễ riêng tư. Nhưng 
nó nhắc nhở người Công Giáo rằng chúng ta đã có, trong Các 
Giờ Kinh Phụng Vụ, một sự cử hành Lời Chúa đã được phê 
chuẩn đầy đủ, vốn tạo thành một phần không thể thiếu của 
phụng vụ Hội Thánh. Một người Công Giáo, hoặc cá nhân hay 
cùng với các người khác, khi cử hành một phần của Thần Vụ, là 
tham gia cách tích cực vào việc cầu nguyện của toàn thể Hội 
Thánh. 

Tuy nhiên, có một số tài liệu, trước hết là Nghi thức Khai 
Tâm Kitô giáo cho người Trưởng thành (các số 85-89), đề xuất 
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việc cử hành Lời Chúa và đề nghị các kiểu thức cho các nhóm 
khác nhau: 

“Về các cử hành Lời Chúa, vốn được tổ chức đặc biệt vì lợi 
ích của các dự tòng (xem số 82), cấu trúc sau đây (các số 86-89) 
có thể được sử dụng như một kiểu thức: 

“86. Bài hát: Một bài hát phù hợp có thể được cất lên để mở 
đầu việc cử hành. 

“87. Các bài đọc: một hoặc nhiều bài đọc từ Kinh Thánh, 
được lựa chọn liên quan đến sự huấn luyện các dự tòng, được 
công bố bởi một thành viên đã rửa tội của cộng đoàn.  

“88. Bài giảng: Một bài giảng ngắn gọn, giải thích và áp 
dụng các bài đọc vừa đọc. 

“89. Nghi thức kết thúc: Việc cử hành Lời Chúa có thể kết 
thúc với một sự trừ tà nhỏ (số 94) sau bài giảng, hoặc với việc 
chúc lành cho các dự tòng (số 97), hoặc với cả hai việc này 
[...]”. 

Chương trình này rõ ràng giả thiết sự hiện diện của một 
thừa tác viên có chức thánh, để cho một số sự thích ứng có thể 
được thực hiện trong một môi trường làm việc. Chương trình 
được đề cập trong câu hỏi của độc giả trên đây cũng có thể tạo 
thành một phác thảo hợp lệ, và có thể có một số kiểu thức khác 
nữa. 

Tuy nhiên, bản thân tôi muốn khuyên nơi làm việc Công 
Giáo này hãy xem xét để đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ thay cho 
cử hành phụng vụ. (Zenit.org 24-11-2015) 

 
17. Khi nào cất dọn máng cỏ giáng sinh? 

 
Hỏi: Câu hỏi của con là đơn giản nhưng gây ra sự nhầm lẫn đôi 
khi giữa chúng con: Khi nào Máng cỏ trong nhà thờ được cất 
dọn? Nó phải được cất dọn trước lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 
hay sau lễ này? - M. M., Cape Town, Nam Phi. 

Đáp: Câu hỏi này và nhiều câu hỏi tương tự phát sinh hầu 
như mỗi năm trong khoảng thời gian này, vì vậy một số những 
gì chúng ta nói bây giờ đã được công bố trong một số bản văn 
trước đây. Hiện không có nhiều điều có thể được gọi là "huấn 
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quyền" về Máng cỏ Giáng Sinh và truyền thống Giáng Sinh 
khác. Hầu hết các truyền thống đó là tục lệ, và do đó không 
được xác định trong các quy chuẩn chính thức. Bởi vì sự đa 
dạng hợp pháp trong tục lệ vẫn tồn tại, không nhất thiết phải có 
câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này. 

Các tranh vẽ, tranh khảm nổi và phù điêu đã mô tả cảnh 
Giáng Sinh từ thời cổ đại. Có thể rằng một trong các trình bày 
đầu tiên của một máng cỏ là một nhà nguyện được xây dựng bởi 
Đức Giáo Hoàng Sixtus III (432-440), như là sự trình bày hang 
đá Bê lem. Nhà nguyện nhỏ bé này, bây giờ hoàn toàn không 
còn nữa, là phần bổ sung cho Vương Cung Thánh Đường Đức 
Bà Cả, mà việc xây dựng cũng được khởi xướng bởi cùng Giáo 
Hoàng này. Di tích được cho là máng cỏ gốc ban đầu được đặt 
trong nhà nguyện này vào thế kỷ VII, và bây giờ được tìm thấy 
dưới bàn thờ chính của Vương Cung Thánh Đường. 

Tuy nhiên, có một số hướng dẫn chính thức cho thấy suy 
nghĩ của Hội Thánh về chủ đề Máng cỏ. Ở tầm vóc phổ quát, tài 
liệu Hướng dẫn về Lòng Đạo Bình Dân và Phụng Vụ có một số 
chỉ dẫn thích hợp, vốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt 
một Máng cỏ ở nhà và trong nhà thờ trong mùa Giáng Sinh. Do 
đó, số 104 nêu rõ: 

"Máng cỏ: Như được biết rõ, ngoài việc trưng bày Máng cỏ 
trong nhà thờ từ thời cổ đại, tục lệ làm Máng cỏ ở gia đình đã 
được quảng bá rộng rãi từ thế kỷ XIII, chịu ảnh hưởng chắc 
chắn bởi Máng cỏ của thánh Phanxicô Átxidi ở Greccio . Việc 
chuẩn bị Máng cỏ, mà trong đó trẻ em đóng một vai trò quan 
trọng, là dịp để các thành viên trong gia đình tiếp xúc với mầu 
nhiệm Giáng Sinh, khi họ tụ tập cho một khoảnh khắc cầu 
nguyện, hay để đọc các trình thuật Kinh Thánh về việc Chúa 
giáng sinh". 

Việc này được minh chứng qua số 111: 
"Ở Lễ Nửa Đêm, một sự kiện có ý nghĩa phụng vụ lớn và sự 

cộng hưởng mạnh mẽ trong lòng đạo bình dân, việc sau đây có 
thể được làm nổi bật: [...] 

"- vào cuối Thánh Lễ, các tín hữu có thể được mời để hôn 
kính tượng Hài Nhi Giêsu, sau đó tượng được đặt trong một 
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Máng cỏ được dựng lên trong nhà thờ hoặc ở một nơi gần đó". 
Bản dịch tiếng Anh của Sách các Phép (số 1544) có sự làm phép 
cho một hang đá Giáng sinh tại nhà thờ, nhưng cấm đặt hang đá 
trong cung thánh. Luật này không ngăn cấm vị trí của hang đá 
trong khu vực tổng quát của cung thánh (chẳng hạn trên một bàn 
thờ cạnh không còn sử dụng nữa), nhưng không cho phép đặt 
Máng cỏ xung quanh bàn thờ hoặc ở phía trước bàn thờ, ghế chủ 
toạ, bục giảng hoặc nhà tạm. Tôi không tin rằng qui định này sẽ 
loại trừ tục lệ đặt một tượng Hài Nhi Giêsu trong khu vực cung 
thánh. Tục lệ này là khá phổ biến ở nhiều nơi, kể cả Vương 
Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, vì nơi đây tượng Hài Nhi 
Giêsu thường được đặt trên một bệ để sát đất ở phía trước bàn 
thờ chính. Ngoài tượng này, cũng có một hang đá Giáng sinh 
đầy đủ nhân vật ở một nơi khác của nhà thờ, và một hang đá thật 
lớn ở quảng trường bên ngoài. 

Ở tầm vóc quốc gia, một số Hội Đồng Giám Mục đã ban 
hành các hướng dẫn. Thí dụ, Hướng dẫn của Hội Đồng Giám 
Mục Hoa Kỳ về công trình nhà thờ, "Built of Living Stones" 
(Xây dựng các Viên Đá Sống động), đưa ra một số gợi ý hợp lý 
liên quan đến trang trí Mùa Vọng và Mùa Giáng sinh, vốn có thể 
được áp dụng ở khắp nơi. Mời đọc: 

"124. Kế hoạch trang trí theo mùa nên bao gồm các khu vực 
khác ngoài cung thánh. Các trang trí là nhằm thu hút mọi người 
đến với bản chất thực sự của mầu nhiệm đang được cử hành, 
chứ không phải là cùng đích trong chính chúng. Hoa tự nhiên, 
cây cỏ, vòng hoa và rèm vải treo, và các vật theo mùa có thể 
được bố trí để đề cao các điểm nhấn chính của phụng vụ. Bàn 
thờ cần được nhìn rõ ràng và đứng riêng, không có tường bao 
quanh bằng các dãy hoa lớn hoặc Máng cỏ Giáng sinh, và các 
lối đi trong gian hiên, gian giữa, và cung thánh cần để trống cho 
dễ nhìn. 

"128. Các vật như vòng hoa Mùa Vọng, hang đá Giáng 
sinh, và các thiết bị truyền thống theo mùa tương xứng với kích 
thước của không gian và với các đồ nội thất khác có thể củng cố 
lời cầu nguyện và sự hiểu biết của cộng đồng giáo xứ". 
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Giám mục Giáo phận cũng có thể ban hành các hướng dẫn 
địa phương, vốn luôn được thi hành. 

Về câu hỏi khi nào dọn cất Máng cỏ Giáng Sinh, một lần 
nữa tục lệ thay đổi từ nơi này đến nơi khác, và không có qui 
định tuyệt đối. Ở một số nơi, có tục lệ cất dọn Máng cỏ sau lễ 
Hiển Linh. Ở một số nơi khác, và có lẽ là thông thường hơn, sau 
lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, vốn đánh dấu sự kết thúc của mùa 
Giáng Sinh chính thức trong lịch hiện tại. 

Lễ này thường là vào Chúa Nhật sau Lễ Hiển Linh. Tuy 
nhiên, ở các nước mà có sự chuyển lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật 
giữa ngày 2 và ngày 8-1, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa được tổ 
chức vào ngày thứ Hai, ngày 9-1, khi lễ Giáng sinh rơi vào ngày 
Chúa Nhật và lễ Hiển Linh rơi vào ngày 8-1. Trong trường hợp 
này, Mùa Giáng sinh kết thúc vào ngày thứ Hai thay vì ngày 
Chúa Nhật. 

Ở một số nước, người ta vẫn duy trì một số trang trí Giáng 
Sinh cho đến lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh ngày 2-2. 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm Máng cỏ lần cuối 
trên Quảng trường Thánh Phêrô sau khi cử hành Thánh Lễ chiều 
ngày 2-2. Sau chuyến thăm này của Ngài, Máng cỏ Giáng Sinh 
được cất dọn. 

Điều này tương ứng với một tục lệ lâu đời, mà trong đó 
ngày vọng lễ Nến là ngày cất dọn các trang trí Giáng Sinh, đặc 
biệt là những gì làm bằng cây xanh. Truyền thống này được làm 
chứng bởi nhà thơ Robert Herrick (1591-1654) trong hai bài thơ 
của ông, mà một trong đó là bài “Ceremony upon Candelmas 
Eve, nghi thức ngày Vọng lễ Nến": 

"Dọn cất hương thảo, cũng dọn cất cây nguyệt quế và cây 
tầm gửi; Dọn cất cây nhựa ruồi, cây thường xuân, và mọi cây, 
chúng đã trang trí Căn phòng Giáng sinh". 

Ông lấy một chủ đề tương tự như trong các câu thơ đầu của 
bài thơ dài "Ceremonies for Candlemas Eve, các nghi thức cho 
ngày Vọng lễ Nến": 

"Dọn cất hương thảo và cây nguyệt quế, dọn cất cây tầm 
gửi; Thay vì cây nhựa ruồi, hãy trưng hộp xanh hơn (để triển 
lãm). Cất đi cây nhựa ruồi, để cho hộp xanh hơn thống trị, cho 
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đến ngày lễ Phục sinh nhảy múa, Hoặc đêm Vọng Phục sinh sẽ 
tới”. 

Vì vậy, để tránh nguy cơ đẩy mạnh hơn nữa tình trạng nhầm 
lẫn, tôi chỉ có thể nói rằng sự lựa chọn tốt nhất là duy trì những 
gì đã là tục lệ ở địa phương. (Zenit.org 15-12-2015) 

 
18. Mục đích việc mở cửa thánh trong năm thánh 

lòng thương xót 
 
Hỏi: Liệu có thời gian qui định cho việc mở cửa Năm 

Thánh trong Hội Thánh địa phương hoặc trong một giáo phận 
không? Trong giáo phận chúng tôi, Giám mục đã đề cập đến 
Năm Thánh Ngoại Thường của Lòng Thương Xót, nhưng không 
nói đến lịch trình mở Cửa Thánh cho giáo dân. - M., tỉnh Lanao 
del Norte, Philippines.  

Đáp: Thư này gửi đến chúng tôi ngày 9-1, và Giám mục 
giáo phận đã mở Cửa Thánh vào ngày 13-1 trong một nghi lễ 
buổi trưa với sự tham dự của nhiều linh mục và tín hữu. Tôi 
chắc rằng sự việc này đã được công bố trước đó, nhưng dường 
như người đặt câu hỏi ở trên không biết.  

Tuy nhiên, vì câu hỏi tạo cơ hội để giải thích tình hình 
Cửa Thánh trong năm thánh này, tôi xin giải thích luôn.  

Tháng 4-2015, trong Tông sắc thiết lập Năm Thánh Ngoại 
thường của Lòng Thương Xót, Misericordiae Vultus (Dung 
mạo Lòng Thương Xót), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thông 
báo khả năng mở các Cửa Thánh khác ngoài Cửa Thánh 
truyền thống ở Roma:  

"Vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, sẽ mở Cửa Thánh tại 
Nhà Thờ Chánh Tòa Rôma, tức Vương Cung Thánh Đường 
thánh Gioan Latêranô. Vào những tuần tiếp theo, các Cửa Thánh 
tại các Vương Cung Giáo Hoàng Thánh Đường khác sẽ được 
mở ra. Cũng vào chính Chúa Nhật đó, tôi ấn định rằng, nơi mỗi 
Hội Thánh địa phương, có thể mở Cửa Lòng thương xót trong 
suốt Năm Thánh, tại Nhà Thờ Chánh Tòa là Thánh Đường Mẹ 
của tất cả các tín hữu, hoặc tại Nhà thờ Đồng Chánh Tòa,  hoặc 
tại một thánh đường đặc biệt. Thẩm quyền địa phương cũng có 
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thể mở Cửa Lòng Thương Xót tại những Đền Thánh có đông 
khách hành hương, những người khi đến đó sẽ được ơn thánh 
tác động trong tâm hồn và tìm thấy con đường hoán cải. Bởi thế, 
mỗi Hội Thánh địa phương sẽ trực tiếp dự phần để sống Năm 
Thánh này như một tác động ngoại thường của ân sủng và năng 
lực canh tân thiêng liêng. Như thế, Năm Thánh này sẽ được cử 
hành tại Rôma cũng như tại các Hội Thánh địa phương như một 
dấu chỉ hữu hình cho tình hiệp thông toàn cầu của Hội Thánh” 
(Bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc 
HĐGMVN). 

Sau đó, ngày 1-9-2015, trong một thư gửi cho Đức Tổng 
Giám Mục Rino Fisichella 

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Cổ Võ Công Cuộc Tân 
Phúc Âm Hoá, vốn chịu trách nhiệm tổ chức Năm Thánh Lòng 
Thương Xót, Đức Giáo Hoàng mở rộng ý tưởng của việc mở 
Cửa Thánh trong mỗi giáo phận, để tạo cơ hội nhận ơn toàn xá 
cho các linh hồn càng nhiều càng tốt. Đức Giáo Hoàng đã viết:  

"Với cách tiếp cận về Năm Thánh Thương Xót Ngoại 
Thường, tôi muốn tập trung vào một số điểm mà tôi tin là đòi 
hỏi sự chú ý để có thể làm cho việc cử hành Năm Thánh dành 
cho hết mọi người tín hữu một thời khắc đặc biệt của việc gặp 
gỡ với lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực ra là niềm mong 
ước của tôi là Năm Thánh sẽ là một kinh nghiệm sống động về 
sự gần gũi của Chúa Cha, mà sự gần gũi của Ngài là hầu như 
hữu hình, để niềm tin của mọi tín hữu có thể được củng cố và do 
đó mà việc làm chứng trở nên hữu hiệu hơn bao giờ hết. 

“Tư tưởng của tôi trước hết hướng đến hết mọi người tính 
hữu là những người, bất luận là ở trong các Giáo Phận riêng biệt 
hay như là các khách hành hương đến Rôma, sẽ kinh nghiệm 
được ân sủng của Năm Thánh. Tôi mong muốn rằng Ơn Toàn 
Xá Năm Thánh có thể chạm tới mỗi người như là một kinh 
nghiệm đúng đắn về lòng thương xót của Thiên Chúa, sẽ đến để 
gặp gỡ từng người trong Diện Mạo của Chúa Cha là Đấng sẽ 
đón nhận và tha thứ, hoàn toàn quên hết mọi tội lỗi đã được thực 
hiện. Để kinh nghiệm và đạt được Ơn Toàn Xá, người tín hữu 
được mời gọi thực hiện một cuộc hành hương ngắn đến với Cửa 
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Thánh, mở ra mỗi ngày ở tại mọi Nhà Thờ Chính Toà hoặc ở tại 
các nhà thờ được chỉ định bởi Đức Giám Mục Giáo Phận, và tại 
bốn Đền Thờ Đức Thánh Cha ở Rôma, như là một dấu chỉ của 
lòng khao khát thẳm sâu cho một sự hoán cải thực sự. Cũng thế, 
tôi sắp xếp để Ơn Toàn Xá có thể được lãnh nhận ở tại các Đền 
Thờ mà trong đó Cánh Cửa Thương Xót được mở ra và tại các 
nhà thờ mà theo truyền thống được xác định là các Nhà Thờ 
Năm Thánh. Thật là quan trọng để thời khắc này được nối kết, 
trước hết và sau hết, với Bí Tích Hoà Giải và với việc cử hành 
Thánh Thể bằng một sự suy tư về lòng thương xót. Thật là cần 
thiết đi cùng với những việc cử hành này với việc tuyên xưng 
đức tin và bằng việc cầu nguyện cho tôi và cho những ý chỉ mà 
tôi đang cưu mang trong tâm hồn tôi vì thiện ích của Hội Thánh 
và của toàn thế giới. 

“Theo truyền thống, tôi nghĩ về những người mà đối với họ, 
vì nhiều lý do khác nhau, mà không thể bước vào Cửa Thánh, 
đặc biệt là người đau yếu và những người già cả và neo đơn, 
thường bị buộc phải ở nhà. Đối với họ sẽ là một sự trợ giúp lớn 
lao để sống tình trạng bệnh tật và nỗi thống khổ của họ như là 
một kinh nghiệm của sự gần gũi với Thiên Chúa Đấng trong 
mầu nhiệm Khổ Nạn, sự chết và Phục Sinh của Ngài cho thấy 
con đường tín trung vốn sẽ mang lại ý nghĩa cho sự đau đớn và 
cô đơn. Sống bằng niềm tin và niềm hy vọng vui tương trong 
thời khắc thử thách này, lãnh nhận sự hiệp lễ hoặc tham dự 
Thánh Lễ và cầu nguyện cộng đoàn, thậm chí ngang qua nhiều 
cách thế giao tiếp với nhau, sẽ là cách thế lãnh nhận được Ơn 
Toàn Xá Năm Thánh đối với họ. Những tư tưởng của tôi cũng 
hướng đến những người bị giam giữa, mà sự tự do của họ đang 
bị giới hạn. Năm Thánh luôn luôn thiết lập nên một cơ hội cho 
sự ân xá lớn lao, là điều có ý để bao gồm nhiều người, vốn thay 
vì xứng đáng sự trừng phạt, trở nên ý thức về sự bất công mà họ 
đã thực hiện và chân thành mong muốn tái bước vào xã hội và 
thực hiện sự cống hiến chân thành cho xã hội. Chớ gì tất cả họ 
đều được chạm đến theo một cách thế hữu hình bằng lòng 
thương xót của Chúa Cha là Đấng muốn gần gũi với những 
người đang rất cần thiết sự tha thứ của Ngài. Họ có thể đạt được 
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Ơn Toàn Xá ở trong các nhà nguyện của các nhà tù. Chớ gì 
nghĩa cử của việc hướng tư tưởng và việc cầu nguyện của họ 
đến với Chúa Cha mỗi lần họ đi ngang qua ngưỡng cửa của 
buồng giam của họ có ý chỉ đối với họ là một con đường đi 
ngang qua Cửa Thánh, bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa 
có thể biến đổi các tâm hồn, và cũng có thể biến đổi những rào 
cản trở thành một kinh nghiệm của sự tự do. 

“Tôi đã mời gọi Hội Thánh trong Năm Thánh này hãy tái 
khám phá lại sự phong phú đã được bao phủ bởi công việc về 
mặt thiêng liêng và thể lý của lòng thương xót. Kinh nghiệm về 
lòng thương xót, thực ra, trở nên hữu hình trong việc làm chứng 
về những dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. 
Mỗi lần một trong các tín hữu thực hiện cách cá nhân một hoặc 
nhiều hơn các hành động này, thì người ấy sẽ chắc chắn lãnh 
nhận được Ơn Toàn Xá Năm Thánh. Từ đó việc dấn thân để 
sống bằng lòng thương xót để được lãnh nhận ân sủng của sự 
tha thứ trọn vẹn và đầy đủ bởi năng quyền của tình yêu của 
Chúa Cha là Đấng không loại trừ một ai. Ơn Toàn Xá Năm 
Thánh do đó là đầy đủ, là hoa trái của mọi biến cố vốn sẽ được 
cử hành và được kinh nghiệm bằng niềm tin, niềm hy vọng và 
lòng bác ái. 

“Hơn thế nữa, Ơn Toàn Xá Năm Thánh cũng có thể đạt 
được đối với người đã qua đời. Chúng ta gắn liên với họ bằng 
chứng tá của niềm tin và lòng bác ái mà họ đã để lại cho chúng 
ta. Do đó, khi chúng ta nhớ đến họ trong việc cử hành Thánh 
Thể, chúng ta có thể, trong mầu nhiệm cao cả của Sự Hiệp 
Thông Các Thánh, cầu nguyện cho họ, để Diện Mạo đầy xót 
thương của Chúa Cha giải thoát họ khỏi mọi lỗi lầm còn sót lại 
và mạnh mẽ ôm lấy họ vào trong phúc lành không bao giờ cạn 
vơi. (Bản dịch Việt  ngữ của Joseph C. Pham) 

Đức Giáo Hoàng nói: “...tôi đã quyết định, bất luận bất cứ 
điều gì trái lại, trao quyền cho tất cả các linh mục đối với Năm 
Thánh được quyền tha tội phá thai cho những người đã thực thi 
việc phá thai và những người, với một tâm hồn ăn năn, tìm kiếm 
sự tha thứ vì tội ấy….Tôi thiết lập rằng những ai trong Năm 
Thánh Thương Xót này tiếp cận với những vị linh mục của Hội 
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Huynh Đệ Thánh Piô X này để cử hành Bí Tích Hoà Giải sẽ 
được lãnh nhận việc tha thứ các tội lỗi của họ cách hợp lệ và 
hợp pháp”.  

 Ngài còn nói thêm:  
“Sách Nghi lễ Rôma qui định rằng Giám mục giáo phận, 

và các vị ngang quyền với ngài theo Giáo luật, có quyền ban, 
theo công thức được qui định, Phép lành Tòa Thánh với ơn 
toàn xá ba lần / một năm trong các lễ trọng của Giáo phận, và 
dùng nghi thức đặc biệt được chuẩn bị sẵn cho dịp này". 

“Giáo hoàng Phanxicô, nhân dịp Năm Thánh Lòng 
Thương Xót, đã ban phép cho mọi Giám mục trên thế giới có 
thể ban Phép Lành Tòa Thánh với ơn toàn xá trong hai dịp 
khác nữa, đó là: dịp khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót ở 
các Hội Thánh địa phương ngày 13-12-2015, và dịp bế mạc 
Năm Thánh Lòng Thương Xót ở các Hội Thánh địa phương 
ngày 13-11-2016”.  

Về việc hưởng ơn toàn xá, qui định hiện hành nói: 
"Ơn toàn xá chỉ có thể hưởng một lần trong một ngày. Để 

được hưởng ơn toàn xá, các tín hữu phải sống trong tình trạng 
ân sủng: sẵn sàng nội tâm từ bỏ mọi dính bén tới tội, kể cả tội 
nhẹ; xưng thú tội lỗi qua phép Bí tích Giao hòa; rước Mình 
Thánh Chúa (tốt hơn, nên rước lễ khi tham dự Thánh lễ, 
nhưng chỉ cần rước lễ là được hưởng ơn toàn xá); cầu nguyện 
cho Đức Giáo Hoàng và theo ý Đức Giáo Hoàng.  

"Thật là thích hợp, nhưng không cần thiết, rằng việc Xưng 
tội, Rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng diễn ra 
trong cùng một ngày với việc lãnh ơn toàn xá; nhưng chỉ là đủ 
khi các việc trên được thực hiện trong vòng nhiều ngày 
(khoảng 20 ngày), trước hoặc sau việc lành ơn toàn xá. Việc 
cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là tùy cách chọn lựa của 
tín hữu, nhưng nên đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính 
Mừng. Một lần Xưng tội là đủ cho nhiều lần lãnh ơn toàn xá, 
nhưng việc Rước lễ mỗi lần và cầu nguyện mỗi lần theo ý Đức 
Giáo Hoàng là buộc phải có cho mỗi lần hưởng ơn toàn xá".  
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Cũng như thế, trang web của Hội Đồng Giáo Hoàng Về Cổ 
Võ Công Cuộc Tân Phúc Âm Hoá nêu ra một số chỉ dẫn cụ thể 
cho Năm Thánh này: 

"Sau khi bước qua Cửa Thánh hoặc cửa Lòng Thương 
Xót, hoặc đã hoàn thành một trong các điều kiện khác, mà 
theo đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ơn toàn xá (ví dụ, cho 
các bệnh nhân, cho các kẻ bị giam cầm, hoặc cho bất cứ ai 
thực hiện một việc thương xót), ngoài các điều kiện bình 
thường, vốn đòi hỏi một tâm hồn sẵn sàng cho ân sủng mang 
lại hoa trái mong muốn cho nó, các tín hữu nên dừng lại để 
cầu nguyện, nhằm chu toàn các hành động cuối cùng được yêu 
cầu: tuyên xưng đức tin, và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng 
và theo ý Đức Giáo Hoàng. Việc cầu nguyện cho Đức Giáo 
Hoàng và theo ý Đức Giáo Hoàng được thực hiện bằng ít nhất 
đọc một kinh Lạy Cha – kinh mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đọc 
như là con của Chúa Cha – nhưng có thể đọc nhiều hơn nữa. 
Đặc biệt, trong tinh thần của Năm Thánh này, người hành 
hương nên đọc Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót của Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô, và họ kết thúc giờ cầu nguyện với việc 
đọc một lời khẩn cầu Lòng Thương Xót Chúa Giêsu (thí dụ: 
“Lạy Chúa Giêsu, Con tín Thác Vào Chúa”).  

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót của Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô là như sau: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô,  
Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên 

trời,  
và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. 
Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa 

và chúng con sẽ được cứu độ. 
Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Giakêu 
và thánh Mátthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền; 
làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna 
không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo; 
cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, 
và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải. 
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Xin cho chúng con được nghe 
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, 

như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con: 
“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!” 

Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, 
Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài 
trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót: 

Xin làm cho Hội Thánh 
phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này. 
Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển. 

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa 
cũng mặc lấy sự yếu đuối 
để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc, 
xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài 
đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa 
quan tâm, yêu mến và thứ tha. 

Xin sai Thần Khí Chúa đến 
xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, 
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này 
trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con; 
và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới, 
có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo, 
công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức, 
trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa. 

Lạy Chúa Giêsu, 
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót, 

xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin. 
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha 
và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. (Bản dịch Việt ngữ 
trên trang web HĐGMVN) (Zenit.org 19-1-2016) 

 
19. Các chặng đàng thánh giá là phụng vụ không? 

 
Hỏi: Thưa cha, các Chặng Đàng Thánh giá là phụng vụ không, 
và ai là người đủ tiêu chuẩn làm thừa tác viên cho việc đi Đàng 
Thánh giá? - B. A., bang Enugu, Nigeria.  
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Đáp: Các Chặng Đàng Thánh giá là không phụng vụ, 
nhưng là việc đạo đức. 

”Hướng dẫn về lòng Đạo Đức Bình dân” của Tòa Thánh 
năm 2001 cho định nghĩa như sau về việc đạo đức: 

"7. Cụm từ “việc đạo đức” trong Hướng dẫn này đề cập 
đến các biểu hiện công khai hay riêng tư của lòng mộ đạo Kitô 
giáo, và mặc dù không phải là một phần của phụng vụ, việc 
đạo đức được xem là hài hòa với tinh thần, qui định và nhịp 
điệu của phụng vụ. 

Hơn nữa, các việc đạo đức được cảm hứng đến một mức 
độ nào đó bởi phụng vụ, và dẫn Kitô hữu đến với phụng vụ. 
Một số việc đạo đức được thành lập theo lệnh của Tòa Thánh 
hoặc của các giám mục. Nhiều việc đạo đức là một phần của 
di sản thờ tự của các Hội Thánh địa phương hoặc các Dòng tu. 
Các việc đạo đức luôn đề cập đến mặc khải công khai và có 
nền tảng Hội Thánh. Các việc này thường đề cập đến ân sủng 
được Chúa mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô, và phù hợp với 
luật của Hội Thánh, việc đạo đức được thực hiện theo các tập 
tục hoặc sách đã được phê chuẩn”. 

Tiếp đó Hướng dẫn có nói riêng về các Chặng Đàng 
Thánh giá, trong nhiều việc đạo đức khác, trong các số 131-
135:  

"131. Trong tất cả các việc đạo đức liên quan đến tôn thờ 
Thánh giá, không việc nào nổi tiếng hơn nơi các tín hữu cho 
bằng các Chặng Đàng Thánh giá. Qua việc đạo đức này, các 
tín hữu dõi theo cách sốt sắng hành trình trần thế cuối cùng 
của Chúa Kitô: từ núi Ôliu, nơi Chúa ở trong một thửa đất gọi 
là Ghếtsêmani (Mc 14,32), và xao xuyến bồi hồi (x. Lc 22,44), 
đến đồi Canvê nơi Chúa chịu đóng đinh giữa hai tên gian phi 
(x. Lc 23,33), đến khu vườn, nơi Chúa được mai táng trong 
ngôi mộ mới (Ga 19,40-42).  

"Lòng yêu mến của các tín hữu Kitô giáo cho việc đạo 
đức này được chứng thực rộng rãi bởi các Chặng Đàng Thánh 
giá  được dựng lên ở nhiều nhà thờ, đền thánh, tu viện, ở các 
vùng nông thôn, và trên đường lên núi, nơi các chặng gợi 
nhiều liên tưởng.  
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"132. Các Chặng Đàng Thánh giá là một tổng hợp của 
nhiều việc sùng mộ, đã phát sinh kể từ thời Trung cổ: cuộc 
hành hương đến Đất Thánh, trong đó các tín đồ sùng đạo 
viếng thăm các nơi gắn liền với cuộc Khổ Nạn của Chúa; việc 
kính nhớ ba lần Chúa ngã xuống đất do Thánh giá quá nặng; 
kính nhớ hành trình đau khổ của Chúa Kitô, vốn bao gồm việc 
đi từ nhà thờ này đến nhà thờ khác để tưởng niệm cuộc Khổ 
nạn của Chúa Kitô; kính nhớ các chặng của Chúa Kitô, các vị 
trí mà Chúa Kitô đã dừng lại trên hành trình của mình đến đồi 
Canvê, do quân dữ buộc phải làm hoặc do kiệt sức bởi sự mệt 
nhọc, hoặc vì động lòng thương mà đứng lại an ủi các người 
có mặt trong cuộc Khổ Nạn của Ngài.  

"Trong hình thức hiện nay, các Chặng Đàng Thánh giá, 
được cổ vũ rộng rãi bởi thánh Leonardo da Porto Maurizio 
(+1751), được chuẩn y bởi Tòa Thánh và được hưởng ân xá, 
gồm có 14 Chặng Đàng, kể từ giữa thế kỷ XVII. 

"133. Các Chặng Đàng Thánh giá là một hành trình được 
thực hiện trong Chúa Thánh thần, mà ngọn lửa của Chúa đốt 
cháy trong trái tim Chúa Giêsu (x. Lc 12,49-50) và đã đưa 
Ngài đến đồi Canvê. Đây là một hành trình được Hội Thánh 
quý mến, bởi vì nó giữ lại một tưởng niệm sống động về lời 
nói và cử chỉ trong các ngày cuối cùng ở trần thế này của Phu 
Quân và Chúa của Hội Thánh.  

"Trong các Chặng Đàng Thánh giá, nhiều sợi khác nhau 
của lòng mộ đạo Kitô giáo kết hiệp lại: ý tưởng của cuộc sống 
là một cuộc hành trình hoặc hành hương; là một sự chuyển 
tiếp từ đời lưu vong trần thế đến ngôi nhà thật của chúng ta 
trên Thiên đàng; ước muốn sâu xa để thích ứng với cuộc Khổ 
Nạn của Chúa Kitô; nhu cầu noi gương Chúa Kitô, vốn bao 
hàm rằng các môn đồ của Chúa phải đi theo Thầy mình; mang 
thánh giá của mình mỗi ngày (x. Lc 9,23). 

"Các Chặng Đàng Thánh giá là một việc đạo đức đặc biệt 
thích hợp cho Mùa Chay.  

"134. Các điều sau đây có thể cho thấy các gợi ý hữu ích 
cho việc cử hành có kết quả các Chặng Đàng Thánh giá:  
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"-hình thức truyền thống của các Chặng Đàng Thánh giá, 
với mười bốn chặng, là được duy trì như là hìng thức dặc 
trưng của việc đạo đức này; tuy nhiên, thỉnh thoảng, khi tiện 
dịp, một chặng này hoặc chặng khác có thể được thay thể bởi 
một sự phản ảnh về các khía cạnh khác của trình thuật Tin 
Mừng về hành trình lên đồi Canvê, vốn theo truyền thống 
được bao gồm trong các Chặng Đàng Thánh giá;  

"-Các hình thức khác của các Chặng Đàng Thánh giá đã 
được chuẩn thuận bởi Tòa Thánh, hoặc được công khai sử 
dụng bởi Đức Thánh Cha: đây có thể được xem là hình thức 
chính tông của việc đạo đức, và có thể được sử dụng khi thuận 
lợi;  

"-Các Chặng Đàng Thánh giá là một việc đạo đức được 
nối kết với cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô; tuy nhiên, các 
Chặng Đàng Thánh giá nên kết thúc trong một cách thức như 
thế nào, để các tín hữu có một cảm thức hy vọng vào sự phục 
sinh trong đức tin và đức cậy; noi theo gương của các Chặng 
Đàng Thánh giá ở Giêrusalem, vốn kết thúc với một chặng ở 
Anastasis, tức việc cử hành kết thúc với sự tưởng niệm sự 
Phục sinh của Chúa.  

"135. Vô số văn bản tồn tại cho việc cử hành các Chặng 
Đàng Thánh giá. Nhiều văn bản trong số đó đã được biên soạn 
bởi các vị mục tử rất quan tâm đến việc đạo đức này, và xác 
tín với công hiệu tinh thần của nó. Nhiều bản văn cũng được 
cung cấp bởi các tác giả giáo dân, khi họ đã được biết đến 
nhiều nhờ lòng mộ đạo mẫu mực, sự thánh thiện của cuộc 
sống, giáo lý và phẩm chất văn học.  

"Nên nhớ là bất kể các huấn thị nào có thể đã được thiết 
lập bởi các Giám mục trong các vấn đề, sự lựa chọn văn bản 
cho các Chặng Đàng Thánh giá cần quan tâm đến điều kiện 
của những người tham gia trong việc cử hành, và nguyên tắc 
khôn ngoan mục vụ của việc tích hợp cái mới và tính liên tục. 
Luôn nên chọn các văn bản phù hợp với trình thuật Kinh 
Thánh, và được viết theo phong cách đơn giản rõ ràng.  

"Các Chặng Đàng Thánh giá, mà trong đó bài thánh ca, sự 
thinh lặng, cuộc rước và sự suy niệm được tích hợp một cách 
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khôn ngoan và một cách cân đối, đóng góp đáng kể vào sự thu 
thập hoa trái thiêng liêng của việc đạo đức này". 

Đối với việc lãnh ân xá khi thực hiện các Chặng Đàng 
Thánh giá, sách Enchiridion Ân Xá (Bản Mục Lục các Ân 
Xá), số 63.4, cung cấp một số chỉ dẫn thích hợp.  

Các qui định được nêu ra trên đây đòi hỏi rằng: để hưởng 
ơn đại xá, 14 Chặng Đàng Thánh giá phải được thiết lập 
(dựng, đặt) cách hợp pháp. Ảnh hoặc tượng có thể được thêm 
vào là đáng khen ngợi, nhưng là tùy chọn.  

Luật quy định rằng để được hưởng ơn đại xá, cần phải di 
chuyển từ chặng này đến chặng khác, trừ khi cử hành chung, 
đông đảo, khó cho tất cả mọi người di chuyển, thì chỉ cần 
người hướng dẫn đi từ chăng này đến chặng khác là được.   

Enchiridion, số 63.5, còn ban ân xá cho những người, do 
bị cản trở cách hợp pháp, suy niệm hoặc đọc sách thiêng liêng 
về cuộc Khổ Nạn trong khoảng 15 phút. Bất kỳ trở ngại hợp 
pháp nào là cũng đủ, chẳng hạn như không thể tiếp cận hợp lý 
các Chặng Đàng Thánh giá. Vì vậy, thí dụ, bất kỳ việc thực 
hành các Chặng Đàng Thánh giá, vốn di chuyển từ nơi này 
đến nơi khác, và kéo dài lâu hơn 15 phút, sẽ đủ điều kiện để 
hưởng ân xá, cho dù không có chặng hợp pháp. Đây là trường 
hợp trong nhiều trạm ngoài trời, và thực sự là trường hợp của 
Đức Thánh Cha đi đàng Thánh giá ngày thứ Sáu Tuần Thánh 
ở Colosseum. 

Để có được ân xá, người ta phải đi từ chặng này đến 
chặng khác, suy niệm về cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, trong 
đó người ta có thể tự do đưa thêm một số bài đọc, suy ngắm 
hoặc khẩn cầu Chúa. Luật không đòi hỏi rằng người ta cần suy 
niệm về một khía cạnh đặc biệt của mỗi chặng.  

Vì vậy, cả Hướng dẫn và Enchiridion, số 63.6, nói rằng 
các việc đạo đức được phê chuẩn tưởng niệm cuộc Khổ Nạn 
của Chúa, và được chia thành 14 chặng, cũng là đủ điều kiện 
cho ân xá. Do đó một số chương trình mới đã được sử dụng 
trong việc Đức Thánh Cha đi đàng Thánh Giá. Các chặng mới 
thường đã được lấy từ Tin Mừng, nhưng có vẻ không phải là 
một chương trình cố định hoặc chính thức. Trong một dịp, một 
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số “chặng Tin Mừng” mới đã được trộn với các chặng phi-
Kinh Thánh truyền thống của ba lần Chúa ngã xuống đất. Vì 
vậy một linh mục hoặc bất cứ ai khác, muốn chuẩn bị suy gẫm 
về các Chặng Đàng Thánh giá thay thế, có một loạt các khả 
năng để chọn.  

Tuy nhiên, sau khi nói như thế, chương trình phổ biến 
nhất được sử dụng thay thế cho các chặng truyền thống trong 
việc Đức Thánh Cha đi đàng Thánh Giá là như sau: 

1. Chúa xao xuyến bồi hồi trong vườn  
2. Giuđa phản bội và việc bắt giữ của Chúa Giêsu  
3. Chúa Kitô bị lên án bởi Thượng Hội đồng  
4. Chúa Kitô bị Phêrô chối bỏ ba lần  
5. Chúa Kitô bị quan Philatô xét xử 
6. Chúa Kitô bị đánh đòn và đội mão gai 
7. Chúa yếu nhược bởi thánh giá  
8. Chúa Kitô được ông Simon thành Cyrene vác đỡ thánh 

giá  
9. Chúa Kitô an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem 
10. Chúa Kitô chịu đóng đinh  
11. Chúa Kitô hứa Nước Trời cho tên trộm lành  
12. Chúa Kitô trên thập giá; Đức Mẹ; và các môn đệ 
13. Chúa Kitô chết trên Thánh giá  
14. Chúa Kitô được đưa xuống khỏi thánh giá và được 

táng trong ngôi mộ mới. 
Cuối cùng, về người có thể hướng dẫn hoặc đứng đầu việc 

thực hành các Chặng Đàng Thánh giá: nếu có một linh mục 
hoặc phó tế, ngài sẽ hướng dẫn như tục lệ, nhưng nếu không 
có, thì bất cứ ai cũng có thể hướng dẫn các Chặng Đàng Thánh 
giá, mặc dầu dành phần riêng cho linh mục và phó tế thực 
hiện, chẳng hạn ban phép lành cuối việc cử hành. (Zenit.org 
15-3-2016) 
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THÁNH LỄ 
 
  

20. Xin cha giải thích rõ sự biến thể 
 
Hỏi: Con có một câu hỏi về sự biến thể 

(transubstantiation). Con đang cố gắng để hiểu đầy đủ hơn giáo 
huấn Hội Thánh của chúng ta, vốn nói  rằng sau khi truyền 
phép, bản thể (substance) của bánh và rượu không còn tồn tại, 
nhưng các tùy thể (accidents) vẫn còn. Nếu con hiểu nó một 
cách đúng đắn, sau khi truyền phép bản thể của bánh trở nên 
Chúa Giêsu, nhưng các tùy thể của bánh (hương, vị, mùi) vẫn 
còn, đúng không? Con có thể nghĩ rằng gluten trong bánh là 
một chất chính của bánh, nhưng bởi vì nó vẫn còn hiện diện sau 
khi truyền phép, nó có nghĩa là một tùy thể của bánh không? 
Tương tự như vậy, con có thể nghĩ rằng cồn trong rượu là một 
chất chính của rượu, nhưng bởi vì nó vẫn còn hiện diện sau khi 
truyền phép, nó có nghĩa là một tùy thể của rượu không? - C. 
M., Beaverton, Ontario, Canada. 

Đáp: Bạn đọc này của chúng tôi không phải là người đầu 
tiên thắc mắc với các khái niệm về bản thể và tùy thể, đặc biệt là 
liên quan đến phép Thánh Thể. Nhiều Kitô hữu khác, trong đó 
có cả Giám mục và nhà thần học, cũng gặp khó khăn trong việc 
nắm bắt các khái niệm ấy. 

Khó khăn này xuất phát một phần vì các khái niệm dường 
như phái sinh từ siêu hình học của Aristotle. Những ai trong 
chúng ta đã được huấn luyện trong triết học Aristotle Thomas 
đều biết rằng sự tìm kiếm nghiêm ngặt này để hiểu sự thật của 
hữu thể có thể là một công việc đánh thuế. 

Tuy nhiên, bất chấp sự giống nhau của thuật ngữ, thật là cần 
thiết để khẳng định rằng, khi đề cập đến phép Thánh Thể, Hội 
Thánh không sử dụng các thuật ngữ bản thể và tùy thể trong bối 
cảnh triết học của chúng, nhưng theo nghĩa tổng quát và bình 
thường, mà trong đó chúng đã lần đầu tiên được sử dụng từ 
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nhiều thế kỷ trước. Tín điều về sự biến thể không nắm lấy bất kỳ 
lý thuyết triết học nào cách đặc biệt. 

Việc sử dụng sớm nhất của thuật ngữ "bản thể", khi đề cập 
đến phép Thánh Thể, xuất hiện nhiều thế kỷ trước khi có việc 
đưa tư tưởng Aristotle vào thần học trong thế kỷ XIII. Việc sử 
dụng sớm nhất của thuật ngữ này là có từ thế kỷ V hoặc thế kỷ 
VI. Các từ ngữ transubstantiate và transubstantiation (biến thể) 
được tìm thấy ở các thế kỷ XI và XII trong cuộc tranh luận thần 
học. Trong số các sử dụng sớm nhất của các từ ngữ này trong 
huấn quyền là việc tuyên xưng đức tin về sự Hiện diện Thật sự, 
được áp đặt bởi Đức Giáo Hoàng trong năm 1078 đối với một 
nhà thần học tên là Berengarius, vì vị này chủ trương niềm tin 
sai lầm: 

"Tôi tin trong tâm hồn và công khai tuyên xưng rằng bánh 
và rượu được đặt trên bàn thờ, bởi mầu nhiệm của lời nguyện 
thành thiêng và lời của Đấng Cứu Chuộc, là được biến đổi bản 
thể thành thịt và máu thật sự ban sự sống của Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta, và sau khi truyền phép, có sự hiện diện của thân 
xác thật của Chúa Kitô, được sinh ra của Đức Trinh Nữ và hiến 
tế  cho sự cứu rỗi của thế giới, bị treo trên thánh giá và bây giờ 
ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và có sự hiện diện của máu thật của 
Chúa Kitô, chảy ra từ cạnh sườn Ngài. Cả hai hiện diện, không 
chĩ bằng dấu hiệu và hiệu quả của Bí tích, mà còn trong thực tế 
và sự thật của bản tính và bản thể của cả hai nữa" 

Ở đây học thuyết cơ bản về việc biến đổi Thánh Thể được 
xác định rõ ràng, mặc dù các phát triển thần học sau đó sẽ làm 
cho ngôn ngữ thành chính xác hơn. Điểm quan trọng liên quan 
đến câu hỏi của chúng ta về bản thể là rằng từ ngữ không được 
lấy theo nghĩa Aristotle kỹ thuật, nhưng chỉ đơn giản đề cập đến 
thực tại của bánh và rượu là không còn hiện diện, và được hoàn 
toàn thay thế bằng thực tại của Chúa Kitô trong toàn bộ thân xác 
của Ngài. 

Việc sử dụng từ ngữ "tùy thể" đã được giới thiệu sau đó bởi 
các nhà thần học Kinh viện. Một trong các sử dụng đầu tiên của 
từ ngữ “tùy thể” trong huấn quyền là trong Công đồng 
Constance. Trong số rất nhiều các vấn đề khác, Công đồng này 
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lên án năm 1415 học thuyết của John Wycliff. Trong số 45 luận 
đề bị lên án, các luận đề sai lạc về Thánh Thể là: 

"1. Bản thể của bánh, và bản thể của rượu, vẫn còn trong Bí 
tích bàn thờ 

"2. Các tùy thể của bánh sẽ không còn mà không có chủ thể 
của chúng trong Bí tích đã nói. 

"3. Chúa Kitô không hiện diện thực sự và đồng nhất trong 
Bí tích đã nói trong toàn bộ thân thể Ngài". 

Công đồng dùng từ ngữ "tùy thể" về cơ bản bởi vì Wycliff, 
phù hợp với thần học Kinh viện của thời đại, thường sử dụng 
thuật ngữ này. Nó không cấu thành một sự chấp nhận chính thức 
bởi Hội Thánh cho triết học Aristotle. Điều này không có nghĩa 
rằng từ ngữ tùy thể không thể được sử dụng hợp pháp trong thần 
học Thánh Thể. Đúng hơn, nó có nghĩa rằng nó không được sử 
dụng theo nghĩa kỹ thuật của siêu hình học Aristotle. 

Thật vậy, Công đồng chung Trentô (1545-1563) không sử 
dụng từ  ngữ tùy thể  

"Công Ðồng Trentô tóm tắt đức tin công giáo bằng tuyên 
tín: "Ðức Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, đã phán dạy: điều 
Người dâng lên dưới hình bánh, đích thực là Thân Mình Người. 
Hội Thánh luôn luôn xác tín như vậy, và Thánh Công Ðồng một 
lần nữa tuyên bố: nhờ lời truyền phép trên bánh rượu, trọn vẹn 
bản thể bánh biến thành bản thể Mình Thánh Chúa Kitô và trọn 
vẹn bản thể rượu biến thành bản thể Máu Thánh Người; Hội 
Thánh công giáo gọi việc biến đổi một cách đúng đắn và chính 
xác này là biến thể" (Bản dịch Việt ngữ của Ban Giáo lý Tổng 
giáo phận Sài Gòn).  

Do đó, Công đồng Trentô tuyên bố rằng bánh và rượu 
không còn là bánh và rượu nữa, mặc dù những gì chúng ta trực 
tiếp cảm nhận, hình bánh và hình rượu, vẫn là như cũ, nên 
không có sự thay đổi được cảm nhận. 

Khi nói về các species (hình), hoặc tùy thể, Hội Thánh 
không chỉ đề cập đến những gì là hữu hình, vốn có thể được cảm 
nghiệm như là hình dáng bề ngoài của bánh và rượu, chẳng hạn 
mùi, vị, hương, kích cở… Nó còn bao gồm các tác động của 
bánh và rượu trên cơ thể nữa. Vì vậy, một linh mục sử dụng quá 
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nhiều rượu lễ vào buổi sáng sớm có thể sẽ cảm thấy một chút 
choáng váng, và cũng có thể đau bao tử nếu rước nhiều Mình 
thánh. 

Trong việc giải quyết câu hỏi của bạn đọc trên đây, chúng 
tôi có thể nói rằng chúng ta đã thấy rằng thật là không cần thiết 
đi vào một cuộc thảo luận dài về những gì cấu thành bản thể, và 
đâu là các tùy thể của bánh và rượu, vì đây là những vấn đề triết 
học. Tuy nhiên, bởi vì Hội Thánh khẳng định rằng tất cả mọi thứ 
làm thành bánh và rượu đều biến đổi thành Mình và Máu Chúa 
Kitô, do đó, ít nhất là từ quan điểm của thần học Thánh Thể, 
nồng độ cồn của rượu và gluten trong bánh tạo nên một phần 
của các hình hoặc tùy thể. 

Đây là một vấn đề khác biệt, mặc dù có liên quan, với vấn 
đề cái gì tạo thành chất thể thành sự cho bí tích. Chúng tôi đã 
thảo luận chủ đề này trong nhiều dịp liên quan đến bánh có 
gluten thấp, và chất lượng rượu lễ và nước nho ép (mustum) (thí 
dụ, mời đọc bài ngày 14 và 28-9-2004; bài ngày 7-6-2005; bài 
ngày 13 và 27-6-2006; bài ngày 27-1-2009 ). (Zenit.org 19-4-
2016) 

 
21. Nói thêm về sự biến thể 

 
Một số độc giả đã viết thêm thư cho tôi về sự biến thể (xem 

bài ngày 19-4-2016). Một vị là triết gia có trình độ, đã viết để 
giải thích làm thế nào học thuyết của sự biến thể phù hợp với 
triết học của Aristotle. Mặc dù, như tôi đã nói trong bài trả lời 
của tôi là không cần thiết để chọn hệ thống này, tôi tin rằng lời 
giải thích của ông sẽ giúp làm sáng tỏ một số nghi ngờ, được thể 
hiện bởi các độc giả khác, dựa vào sự khó khăn mà nhiều người 
có thể có ngày hôm nay, liên quan đến các từ ngữ như bản thể 
và các tùy thể (accident), vốn đã thay đổi theo thời gian, và có 
thể gây ra sự nhầm lẫn. Xin mời đọc phần viết của triết gia này: 
"Mặc dù tôi thừa nhận rằng việc sử dụng các từ ngữ “bản thể” 
(substance) và “sự biến thể” (transubstantiation) xuất hiện trước 
khi các tác phẩm của Aristotle đến Tây Âu, tôi không nghĩ rằng 
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có điều gì đó cản trở sự hiểu biết của chúng ta về từ ngữ theo 
nghĩa của  Aristotle. 

"Đối với Aristotle, 'bản thể' (hoặc 'ousia' trong từ ngữ Hi 
Lạp gốc của ông) trả lời câu hỏi "Cái gì đó?". Trong thực tế, đôi 
khi trong bản văn của ông, ông chỉ dùng câu hỏi "Cái gì đó?”, 
như là một danh từ ('ho ti esti'). Ông đi vào giải thích rằng bản 
thể, theo câu nói thời danh của ông, là ‘to ti en einai", hoặc đơn 
giản là "bản thể là cái mà nhờ đó vật hiện hữu” (tức là, không 
liên quan đến nó làm gì, hoặc nó có các thuộc tính gì). 

Do đó, cả 'bánh' và 'rượu' dễ dàng đủ điều kiện là các bản 
thể theo nghĩa Aristotle, cũng như hai bản tính của Chúa chúng 
ta. (Bản tính con người đủ điều kiện theo đơn nghĩa; bản tính 
Thiên Chúa, theo loại suy). Bánh mì và rượu nho, thí dụ, cả hai 
trưng bày cái được gọi là “sự hiệp nhất bản thể”: nói cách khác, 
không phần nào có thể được giản lược, nói về mặt khái niệm, 
thành phần cấu thành của nó. Hay nói một cách khác nữa, bạn 
không thể trộn lẫn gluten và tinh bột, và gọi nó là 'bánh mì'; nó 
phải được nghiền từ lúa mì (hoặc một loại ngũ cốc khác), làm 
cho ẩm ướt và nướng, và kết quả của việc nướng là khác biệt về 
chất lượng so với các thành phần đã được trộn lẫn. Tương tự 
như vậy, rượu không được giản lược thành tartaric, malic, axit 
citric, tannin, glycerine và rượu (trong số các hợp chất khác) mà 
làm cho thành rượu. 

"Hãy nhớ rằng Aristotle đã không cố gắng để phát minh ra 
một ý nghĩa mới cho từ ngữ 'ousia' (từ ngữ Kinh viện 'bản thể' 
hoặc 'yếu tính' (essence)), nhưng đúng hơn, ông tìm cách để diễn 
tả ý nghĩa chung (theo cảm thức chung)  trong một cách nghiêm 
ngặt triết học. Dẫu sao, thánh Tôma Aquinas rõ ràng cảm thấy 
rằng 'bản thể' theo Aristotle có thể được sử dụng để hiểu sự biến 
thể (thí dụ, trong S.Th. III, q. 75, a. 4, kết thúc câu trả lời). 

"Vì vậy, để trả lời câu hỏi của người đọc trong ánh sáng 
này, tôi có thể nói rằng gluten, nói theo nghĩa chặt, là không một 
'bản thể' của bánh mì (một ý tưởng như vậy là khá xa lạ với khái 
niệm của Aristotle về bản thể); đúng hơn, nó là một thành phần 
(trong thuật ngữ kỹ thuật, một 'phần không thể thiếu') của bản 
thể đó. Nó là một trong các yếu tố cấu thành, mà trong đó có các 
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thuộc tính của bánh nổi lên, - đặc biệt là 'phẩm chất' của nó: màu 
sắc, hình dáng, mùi, vị, khối lượng, tính chất hóa học, vv. 

"Trong thực tế, cùng với thánh Tôma Aquinas, chúng ta có 
thể đi một bước xa hơn: thánh Tôma nói rằng, trong một bản thể 
vật chất (nghĩa là, không phải thiên thần, và không phải là phần 
thiêng liêng của con người), phần còn lại của các tùy thể (chất 
lượng, địa điểm, thời gian, vv) đều có số lượng (các kích thước 
vật lý), như là 'chủ thể' hay thể nền (substrate) của chúng. Thí 
dụ, màu sắc (một chất lượng) không có ý nghĩa trừ khi nó được 
'nằm' ở đâu đó trong vật có màu sắc. Ít nhất về mặt khái niệm, 
bản thể trước tiên phải có một kích thước vật lý, sau đó một hình 
dạng, và sau đó mới có một màu sắc, sức bền, hương vị, mùi, 
vv. Do đó, các kích thước vật lý ('lượng') phục vụ như là 'hỗ trợ' 
cho tất cả phần còn lại của các tính chất vật lý. 

"Áp dụng mô hình này (mà tôi nghĩ là rất hợp lệ), trong khi 
có tính đến sự hiểu biết của chúng ta về khoa học hiện đại, 
người ta sẽ suy ra rằng các thành phần hóa học của một bản thể 
là thực sự một trong các hình thức tùy thể của nó (mặc dù nó 
không được quan niệm bởi Aristotle hoặc thánh Tôma Aquinas, 
vì họ rõ ràng là không biết gì về hóa học, cơ học lượng tử, vv); 
do đó, thật không phải là đầy đủ để nói rằng rằng Mình Thánh 
được cấu thành theo hóa học bởi gluten và tinh bột (và bất cứ 
hợp chất khác được tìm thấy trong bánh mì). 

"Nếu ai đó dùng iốt cồn và thả một giọt lên một bánh đã 
truyền phép (mà tôi hy vọng không bao giờ có ai làm như thế), 
iốt cồn sẽ chuyển sang màu đen hay màu xanh đen (vì nó phản 
ứng với tinh bột), làm như là tấm bánh chưa được truyền phép 
vậy. 

"Tôi nghi ngờ rằng người đọc đang thực sự nghĩ đến thuật 
ngữ "bản thể", không theo  nghĩa của Aristotle, nhưng theo 
nghĩa hiện đại, vật lý và hóa học - vốn là đồng nghĩa một cách 
tổng quát với các thành phần hóa học hoặc 'chất thể', vốn làm 
thành phần vật lý của vật. Nhưng khái niệm của Aristotle là khá 
khác với điều này, và gần gũi hơn với ý tưởng chung của 'toàn 
bộ vật' hoặc 'toàn bộ đối tượng’. 
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"Nói tóm lại, đối với một người theo thuyết Aristotle, 
gluten, khi nó là một thành phần của một bản thể như bánh mì, 
thực sự là một trong các hình thức tùy thể (nghĩa là một tùy thể) 
của bản thể đó, góp phần vào các tính chất hóa học của nó, vốn 
cũng là các tùy thể. Điều tương tự cũng có thể được nói về rượu 
nho". 

Cách giải thích này của một triết gia làm sáng tỏ một số 
điểm liên quan đến các khái niệm của bản thể và tùy thể, mặc dù 
phải thừa nhận rằng các từ ngữ này, đặc biệt là tùy thể, có thể dễ 
dàng đưa ra khỏi văn mạch và xem như là một cái gì đó ngẫu 
nhiên và không quan trọng. Lời giải thích ở trên đề cập trước 
tiên đến tình trạng của bánh và rượu trước khi truyền phép. Sau 
khi truyền phép, không gì của bánh và rượu còn lại. Tuy nhiên, 
ở đây, chúng ta đang đứng trước một phép lạ. Một độc giả, trích 
dẫn Ludwig Ott, nói một cách chính xác rằng Thiên Chúa là 
nguyên nhân đệ nhất, có thể "duy trì các tùy thể của bánh và 
rượu trong sự hiện diện thật sự của chúng, sau khi bản thể của 
bánh và rượu ngưng lại". Bình thường, điều này là không thể 
được từ một quan điểm triết học, nhưng chúng ta đang đứng 
trước một mầu nhiệm lớn. 

Một độc giả khác đề nghị một phương pháp tiếp cận Kinh 
Thánh, do các từ ngữ là khó. Kinh thánh chắc chắn có thể soi 
sáng cho chúng ta, mặc dù đôi khi sự giải thích đúng đắn các 
bản văn có thể là một câu hỏi hóc búa rồi. Có nhiều lý do tốt tại 
sao huấn quyền thường nại đến các lối diễn tả không Kinh 
Thánh để giải thích đức tin, mặc dù đức tin luôn được bắt nguồn 
từ trong Mặc Khải. 

Cuối cùng, một bạn đọc hỏi: "Nếu Mình Chúa thật và Máu 
Chúa thật ngự trong bánh thánh mà chúng ta rước lễ, con vẫn 
không hoàn toàn hiểu được Đức Giáo Hoàng Biển Đức và Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng, những người tin vào sự 
hiện diện thực sự của Mình Chúa và Máu Chúa Giêsu trong 
bánh thánh mà họ rước lễ, không phải là kẻ ăn thịt người. Tất 
nhiên, con tin điều này, nhưng xin cha giải thích rõ thêm cho 
con". 
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Đây là sai lầm của những người có mặt tại Ca-phác-na-um 
ngày xưa (Ga 6:61), và các Kitô hữu thời ban sơ bị cáo buộc 
thực hiện sự sai lạc này. 

Thực ra, một cách tiếp cận Thánh Kinh có lẽ là cách tốt nhất 
để hiểu điểm đặc biệt này, nhưng chủ đề là quá lớn đối với tôi 
để bàn luận ở đây. Với Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu được 
nền tảng nằm bên dưới các cụm từ như "bánh từ trời", "con 
chiên Vượt Qua" và "Máu của Giao ước" trong liên nhệ với Bí 
Tích Thánh Thể. Nó cũng có nghĩa đào sâu vào các cuốn sách 
như Khải Huyền, với các hình ảnh phụng vụ của nó. Thí dụ, 
trong niềm tin của người Do Thái, khía cạnh quan trọng của việc 
ăn bữa tối Lễ Vượt Qua là sự tham gia vào hy lễ, vốn nhắc lại 
Giao ước bằng cách thực hiện một lễ tưởng niệm. 

Trong một cách tương tự, người Công giáo tin rằng chúng 
ta không tiếp nhận một con cừu chết làm thức ăn thiêng liêng 
cho chúng ta, nhưng là món quà của Chúa Kitô phục sinh vinh 
hiển, Đấng hiến mình cho chúng ta. Việc ăn thịt người bao hàm 
sự chết, còn Thánh Thể là sự sống. Chúa Kitô trở thành lương 
thực cho chúng ta theo các dấu hiệu, mà Ngài đã chọn để tự hiến 
mình, để chúng tôi có thể tham dự vào hy lễ của Ngài. Khi tiếp 
nhận lễ Vượt Qua của Ngài, chúng ta tiếp nhận sự sống của 
Ngài, khi làm như vậy chúng ta nhắc lại giao ước dứt khoát và 
vĩnh cửu, vốn làm cho chúng ta thành dân mới của Thiên Chúa. 
Tôi biết rằng câu trả lời này là gần đúng, nhưng tôi hy vọng rằng 
nó có thể giúp ít nhất là chống lại và loại trừ việc áp dụng ý 
tưởng của việc ăn thịt người vào phép Thánh Thể. (Zenit.org 3-
5-2016) 

22. Cụm từ “đây là mầu nhiệm đức tin” có ý nghĩa 
gì? 

 
Hỏi: Thưa cha, đâu là ý nghĩa của cụm từ "“Đây là mầu nhiệm 
Đức tin” sau Truyền phép? Liệu cụm từ này nhắc đến toàn bộ 
nghi thức Thánh Thể hoặc, như một số người gợi ý rằng qua 
việc làm một cử chỉ hướng tới Mình và Máu Thánh, cụm từ nhắc 
đến sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể? - F. 
M., Turin, Ý. 
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Đáp: Để giải thích điều này, chúng ta phải đặt bản văn này 
trong bối cảnh. 

Trong phụng vụ tiền Công đồng, và do đó cũng trong hình 
thức ngoại thường, các từ ngữ này được tìm thấy trong nghi thức 
làm phép Chén thánh. Xin đọc: 

“Vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu: 
là mầu nhiệm Đức tin: sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được 
tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. 

Mọi người đều thừa nhận rằng cụm từ “Đây là mầu nhiệm 
Đức tin” là không có trong Kinh Thánh, và được bổ sung vào 
công thức Truyền phép trước thế kỷ VI. Một số tác giả nói một 
cách đáng tin cậy rằng cụm từ này đã Đức Thánh Giáo Hoàng 
Lêô Cả (440-461) dùng để chống lại bè rối Manikê, vì bè này 
phủ nhận sự tốt lành của các vật chất. Bằng cách này, Đức 
Thánh Cha nhấn mạnh rằng hồng ân cứu độ đến nhờ việc đổ 
máu thân thể của Chúa Kitô, cũng như nhờ sự tham dự trong 
bánh và rượu được dùng để Truyền phép, vốn làm cho hy lễ của 
Chúa Kitô hiện diện ở đây và ngay bây giờ. 

Cụm từ trên đã được rút khỏi nghi thức Truyền phép, sau 
một loạt cuộc tranh luận lâu dài, bởi các chuyên viên soạn thảo 
nghi thức Thánh lễ mới. Lúc đầu người ta đã không có ý định 
giới thiệu Kinh nguyện Thánh Thể mới, nhưng chỉ đơn giản 
thực hiện một số sửa đổi nhỏ cho Lễ Quy Rôma. Tuy nhiên, các 
chuyên viên, khi họ không làm như thế, đã vội bị kẹt vào các đề 
xuất ngược lại. Sau đó, Đức Thánh Cha Phaolô VI quyết định sẽ 
thôi sử dụng Lễ Quy cũ, khi sự đề nghị soạn thảo các Kinh 
nguyện Thánh Thể được chấp thuận. 

Không Kinh nguyện Thánh Thể mới nào đề xuất cụm từ 
không có nguồn gốc Kinh thánh “Đây là mầu nhiệm Đức tin” 
cả, và các hình thức Truyền phép đều là hơi khác nhau trong các 
Kinh nguyện Thánh Thể. Đức Thánh Cha Phaolô VI một lần 
nữa can thiệp và bắt buộc rằng hình thức Truyền phép phải là 
như nhau trong mọi Kinh nguyện Thánh Thể, và rằng cụm từ 
“Đây là mầu nhiệm Đức tin”, mà sự hiện diện của cụm từ trong 
Lễ Quy đã là linh thiêng trong nhiều thế kỷ, cần được duy trì, 
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không phải trong công thức Truyền phép, nhưng như sự mở đầu 
cho lời tung hô của cộng đoàn. 

Sự tung hô sau Truyền phép là một điều mới mẻ cho nghi lễ 
Rôma, mặc dầu nó là khá phổ biến trong một số nghi lễ xưa 
khác, chẳng hạn như nghi lễ Alexandria. 

Về ý nghĩa của cụm từ, chúng tôi có thể nói như sau. Bối 
cảnh lịch sử có thể có của bè rối Manikê, như được nêu ra ở 
trên, là có ít liên quan cho ngày nay. Tôi tin rằng chìa khóa tốt 
nhất để giải thích ý nghĩa phụng vụ hiện tại của cụm từ đến từ 
các bản văn của việc các tín hữu tung hô: 

“Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 
xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”. 

hoặc: 
“Lạy Chúa , mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 
truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến”. 

hoặc: 
“Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 
của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con” (bản 
dịch Việt ngữ của Uỷ Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam). 

Cả ba lời tung hô cho thấy rằng cụm từ "Đây là mầu nhiệm 
Đức tin” là không giới hạn vào sự Hiện diện Thực sự, nhưng 
đúng hơn là vào toàn thể mầu nhiệm của sự cứu độ nhờ cái chết, 
sự phục sinh và lên trời vinh hiển của Chúa Kitô, vì mầu nhiệm 
này đang hiện diện trong việc cử hành Hy tế Tạ ơn. 

Ở Ireland, các Giám mục nhận được sự phê duyệt cho một 
lựa chọn thứ tư của lời tung hô, đó là "Lạy Chúa của con, lạy 
Thiên Chúa của con”. Thật là một sự tò mò rằng trong một bản 
ghi chép của mình, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã gợi ý rằng lời 
rao truyền đặc biệt này là không thích hợp cho việc tung hô, bởi 
vì trong khi nó thể hiện một chân lý Đức tin, nó dường như tập 
trung sự chú ý chủ yếu vào sự Hiện diện Thực sự, hơn là vào 
toàn bộ Hy tế Tạ ơn. 

Có lẽ nếu người ta quan tâm đến bối cảnh Kinh thánh của 
lời tung hô của thánh Tôma Tông đồ về thần tính của Chúa Kitô, 
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một khi đã chết và phục sinh, thì lời này cũng bao trùm toàn bộ 
mầu nhiệm. (Zenit.org 7-10-2014) 

 
23. Nói thêm về ý nghĩa của "đây là mầu nhiệm 

đức tin" 
 

Hỏi: Sau bài giải đáp của chúng tôi ngày 7-10-2014 về "Đây là 
Mầu nhiệm Đức tin", một độc giả ở New Jersey, Hoa Kỳ, hỏi 
một câu thú vị như sau. 

"Trước khi cha trả lời lần vừa qua, con đã nghĩ rằng con đã 
nhận thức một cách chính xác một sự song song giữa câu "Đây 
là Mầu nhiệm Đức tin" và câu "Đó là Lời Chúa," cả hai đều là 
câu xướng của thừa tác viên, không có cú pháp, nói lên một 
phương thức hiện diện của Chúa trong Thánh Lễ vừa được thực 
hiện, và qua đó cung cấp cho cộng đoàn một cơ hội để tung hô 
Chúa Giêsu. Thưa cha, cả hai thời điểm này có được nghĩ như 
là song song với nhau không?" 

Đáp: Từ lịch sử của câu văn được trình bày trong bài báo 
đó của tôi, tôi không nghĩ rằng có một ý định cố tình để tạo ra 
một sự song song như thế. 

Tương tự như vậy, như tôi đã đề cập đến, câu "Đây là Mầu 
nhiệm Đức tin" không chỉ nhắc đến sự Hiện diện thật trong Bí 
Tích Thánh Thể, nhưng còn là sự Hiện diện của toàn bộ mầu 
nhiệm Vượt qua. 

Một phần khó khăn phát sinh từ việc sử dụng từ ngữ "mầu 
nhiệm". Trong thần học "mầu nhiệm" có nhiều sắc thái của ý 
nghĩa. Một ý nghĩa thông thường là ý nghĩa của một thực tại đức 
tin, vốn vượt ra ngoài khả năng của một sự hiểu biết đầy đủ nơi 
con người, và vì vậy chúng ta nói về mầu nhiệm Ba Ngôi, mầu 
nhiệm Nhập Thể… Trong một số trường hợp, điều này cũng 
được áp dụng cho Bí Tích Thánh Thể, chẳng hạn trước mầu 
nhiệm biến thể (transubstantiation). 

Một ý nghĩa khác là ý nghĩa mà trong đó mầu nhiệm là 
đồng nghĩa trong thực hành với bí tích, và đây là khả năng của ý 
nghĩa trong biểu thức "Đây là Mầu nhiệm Đức tin". Thật vậy, 
trong một bản dịch chính thức tiếng Tây Ban Nha, người ta đọc 
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"Đây là bí tích đức tin chúng ta". Ở đây, biểu thức nói lên toàn 
bộ lịch sử cứu độ, vì đối với Thánh Phaolô, một mầu nhiệm là 
không phải cái gì ẩn giấu, nhưng là cái gì ẩn giấu tới mức nó 
được mặc khải. Mầu nhiệm Chúa Kitô là mặc khải kế hoạch bí 
mật của Chúa Cha để cứu độ chúng ta, qua việc nhập thể, cái 
chết, sự Phục sinh và Lên trời của Chúa Con, đồng thời thực 
hiện kế hoạch cứu độ này. 

Bí tích Thánh Thể, như là mầu nhiệm đức tin, là việc làm 
cho hiện diện toàn bộ kế hoạch cứu độ này, thông qua việc cử 
hành Thánh lễ, vốn làm cho hy tế muôn đời hiện tại ở đây và 
ngay bây giờ. Trong một cách nào đó, mỗi Thánh lễ là thời điểm 
gần đây nhất trong lịch sử cứu độ. 

Do đó, mặc dầu một số độc giả đã nhấn mạnh rằng biểu 
thức "Đây là Mầu nhiệm Đức tin" chủ yếu nói đến sự Hiện diện 
thật, tôi xin phép nói khác hơn. Sự Hiện Diện Thật là một chân 
lý đức tin, nhưng nó không hiện hữu cho chính nó. Chúa Kitô 
hiện diện – Mình, Máu, linh hồn và thiên tính – như là một điều 
kiện cần thiết cho việc thực hiện toàn bộ mầu nhiệm cứu độ, vốn 
là trung tâm của đức tin chúng ta, và mầu nhiệm này hiện diện 
trong mỗi Thánh Lễ. 

Mặc dù sự Hiện diện thật vẫn còn trong mỗi bánh thánh, sau 
khi hy tế đã được hoàn tất, Thánh Lễ được cử hành vì giá trị vô 
biên của nó, chứ không chỉ để có sự Hiện diện thật. 

Nói như thế, tôi không muốn gợi ý rằng lòng tôn sùng sự 
Hiện diện thật nên được làm cho yếu đi. Tôi chỉ đơn giản đề 
nghị rằng thực tại tuyệt vời và cao cả này nên luôn được nhìn 
trong viễn tượng riêng của nó và tương quan không thể tách rời 
khỏi trung tâm thực sự, đó là việc cử hành hy tế đời đời của 
Chúa Kitô. Thật vậy, khi làm như thế, lòng tôn sùng Chúa Kitô 
trong nhà tạm hay trong hào quang được phong phú và củng cố 
thêm thật nhiều. (Zenit.org 21-10-2014)  

 
24. Dùng tên gọi khác cho thánh lễ an táng được 

không? 
 

Hỏi: Tôi thấy có sự gia tăng các chương trình cho Thánh lễ an 
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táng với tiêu đề "Một cử hành Sự Sống", hoặc một cái gì đó 
tương tự, thay cho tiêu đề nghi lễ là "Thánh lễ an táng". Đặc 
biệt, tôi đã biết nhiều gia đình xin bỏ chữ "an táng" trong 
chương trình, thường vì dường như đối với họ là quá khắc khổ. 
Thưa cha, liệu có thể cho phép để đưa cho các nghi thức tang lễ 
(cho dù là trong thời gian quàn, một thánh lễ hoặc nghi thức 
làm phép xác) một tiêu đề thay thế khác, nhằm duy trì các sự 
nhạy cảm của gia đình không? Và cha có thể bình luận gì về đặc 
điểm của sự này chăng?. - J. W., Washington, D.C., Hoa Kỳ 

Đáp: Các tang lễ luôn đòi hỏi sự tiếp xúc mục vụ, và các 
mong muốn của gia đình có thể được xem xét. Tuy nhiên, các 
yêu cầu riêng tư không được làm suy yếu tính chất của tang lễ 
Công Giáo, vốn là nhằm cầu nguyện cho linh hồn người đã qua 
đời, và an ủi thân nhân còn sống trong ánh sáng và sức mạnh 
của đức tin. 

Nếu một yêu cầu của gia đình là không hợp lý, một linh 
mục nên cố gắng để nhẹ nhàng giải thích các lý do và, nếu có 
thể được, sử dụng chúng như một phương tiện để cho thấy làm 
thế nào các chân lý, vốn nằm ở trung tâm của nghi thức Hội 
Thánh, đem lại niềm an ủi, vốn là khách quan hơn và bền vững 
hơn bất kỳ sự tưởng nhớ chóng qua nào. 

Một lựa chọn phổ biến cho Thánh lễ an táng là “Thánh lễ an 
táng Kitô giáo” (Mass of Christian Burial), vốn mô tả đơn thuần 
những gì đang diễn ra. Trong thực tế, điều này về cơ bản là nói 
lễ an táng là gì, vì từ ngữ funeral phái sinh từ từ ngữ latinh funis, 
cái dây, vì nhờ cái dây quan tài được hạ xuống huyệt. 

Có lẽ một số người không muốn nhắc đến thực tế này, 
nhưng các kinh nguyện của Hội Thánh không chùn bước trước 
việc ấy. Di sản tinh thần của Hội Thánh cũng khuyến khích 
người Công Giáo hãy xem thực tại cái chết một cách trong sáng, 
như là một phần của sự phát triển thiêng liêng lành mạnh. 

Tôi có thể hiểu rằng, trong một xã hội đa văn hóa, mà trong 
đó một người Công Giáo đã qua đời có thể có bạn bè từ nhiều 
tín ngưỡng hoặc vô tín ngưỡng, một gia đình có thể mong muốn 
đưa một cái gì đó như là "Một cử hành Sự Sống" vào trong 
chương trình. Điều này có thể được chấp nhận trong một số 
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trường hợp không phụng vụ, chẳng hạn trong thời gian quàn, 
hoặc cuộc tiếp đón, mà ở đó người qua đời được tưởng nhớ và 
ca ngợi bởi bạn bè và người thân. Nhưng nó sẽ là không đúng 
trong bối cảnh của Thánh lễ an táng. 

Một Thánh lễ Công Giáo không phải là một việc phong 
thánh trước, nhưng trên hết là lời cầu nguyện để cầu bầu cho 
linh hồn người đã qua đời. Khi thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II được an táng, Giáo Hoàng tương lai Biển Đức XVI đã gợi ý 
trong bài giảng rằng Giáo Hoàng băng hà đang từ cửa thiên đàng 
nhìn xuống chúng ta. Tuy nhiên trong thánh lễ an táng, cũng 
Hồng Y Joseph Ratzinger cầu nguyện xin cho Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II thoát khỏi mọi quyền lực của bóng tối, xin 
Thiên Chúa nhân lành tha thứ tội lỗi cho Ngài, chấp nhận các 
việc lành của Ngài, và đón nhận Ngài vào nơi đầy an bình và 
ánh sáng, và ban cho Ngài phúc lành của hàng ngũ các thánh. 

Nhiều giáo phận đã công bố các qui định để giải quyết vấn 
đề trên. Như một thí dụ, chúng tôi xin đưa vài trích đoạn từ 
những gì đã ban hành cho Tổng giáo phận Cashel và Emly ở 
Ireland năm 2004. 

Trong phần trình bày chúng, Tổng giáo phận nói: 
"Các hướng dẫn này sẽ giúp chúng ta duy trì bản chất tôn 

giáo thiết yếu của phụng vụ tang lễ của chúng ta, và khuyến 
khích mọi người tập trung vào việc trao phó người qua đời cho 
lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa, và vào việc tạ ơn Chúa 
về các phúc lành mà người qua đời đã đón nhận khi còn sống. 

"[Chúng] sẽ đảm bảo rằng việc cử hành phụng vụ tang lễ là 
một cảm nghiệm trang trọng, cầu nguyện và ủi an, cho những 
người đang thương khóc, và mọi người đang tham dự trong lễ 
tang. Chúng đã được sắp xếp để hỗ trợ các người có phận vụ 
trong lễ tang thực hiện những điều cần thiết cho việc an táng 
Kitô giáo của một tín hữu... Cái chết của một thành viên gia 
đình là một kinh nghiệm đặc biệt buồn và đau đớn. Ngay cả khi 
dự kiến, cái chết của một người thân luôn để lại một cảm giác 
sốc và mất mát. Tuy nhiên, phụng vụ an táng của Hội Thánh là 
một nguồn phong phú của sự ủi an và niềm hy vọng vào thời 
gian khó khăn ấy. 



 81 

"4. Tiếp nhận quan tài tại nhà thờ. Nghi thức này có nghĩa 
là sự chuyển từ lối diễn tả riêng tư của sự đau buồn của tang 
quyến tại nhà, đến sự diễn tả phụng vụ công khai hơn của cộng 
đồng giáo xứ địa phương, trong việc hỗ trợ bằng lời cầu nguyện 
cho người quá cố và tang quyến… 

"5. Thánh lễ An táng. Thánh lễ An táng là sự cử hành phụng 
vụ trung tâm cho người quá cố. Thân nhân và bạn bè được mời 
đón tích cực tham gia vào việc cử hành thánh lễ. Sự tham gia 
tích cực vào Thánh lễ gồm có việc đọc sách Thánh, đọc các lời 
cầu nguyện giáo dân và dâng lễ vật. Tuy nhiên, các người thân 
đau buồn không buộc phải tham gia vào thực thi các việc này 
trong một dịp đau buồn như thế. 

"Lời Chúa…Bài giảng. Bài giảng, do linh mục hoặc phó tế 
giảng, tập trung vào niềm tin của Kitô hữu vào sự sống lại, do 
đó đưa ra niềm hy vọng và ủi an cho thân nhân, bạn hữu và các 
tín hữu nói chung. Trong khi người giảng lễ có thể nhắc đến các 
nỗ lực của người quá cố trong việc sống đời Kitô giáo của mình, 
bài giảng không phải là một điếu văn ca tụng. 
"Lời nguyện giáo dân. Trong lời nguyện giáo dân, cộng đồng 
Kitô hữu kêu cầu Chúa an ủi người quá cố và tỏ lòng thương xót 
người ấy. Các thành viên gia đình và bạn hữu muốn dâng lời 
nguyện riêng, xin hãy hỏi ý kiến của vị chủ lễ, để bảo đảm rằng 
các lời nguyện này là phù hợp với qui định phụng vụ. 

"6. Dâng lễ vật. Phụng vụ mong muốn rằng thân nhân hoặc 
bạn hữu của người quá cố dâng bánh và rượu cho việc cử hành 
Thánh Thể. Thật là không thích hợp vào lúc này để mang lên 
các huy hiệu khác của cuộc đời và quyền lợi của người quá cố. 
Như đã nói trước (xem số 4 ở trên), các biểu tượng này, nếu cần, 
có thề được mang theo vào lúc “tiếp nhận quan tài trong nhà 
thờ”, hoặc trước khi bắt đầu Thánh lễ. 

"7. Âm nhạc và thánh ca. Âm nhạc và thánh ca thích hợp 
nâng cao phụng vụ tang lễ và được khuyến khích. Nhiều giáo xứ 
có ca đoàn và nhạc công sẵn sàng tham gia vào Thánh Lễ an 
táng. Khi lựa chọn bài thánh ca và âm nhạc thích hợp cho phụng 
vụ tang lễ, người thân của người quá cố nên tham khảo với vị 
chủ lễ và/hoặc với ca đoàn hay nhạc công. Điều này là đặc biệt 
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quan trọng, khi các người hát hoặc nhạc công bên ngoài muốn 
thực hiện phần hát trong phụng vụ tang lễ. Các bài hát đời 
không có chỗ trong phụng vụ thánh của Hội Thánh. Thỉnh 
thoảng, âm nhạc thế tục thích hợp, đặc biệt là khí nhạc, có thể 
nâng cao phụng vụ tang lễ. Các phán đoán liên quan đến sự 
thích hợp của âm nhạc cần dành cho vị chủ lễ và/hoặc nhạc công 
đàn organ. 

"10. Diễn từ. Nếu một thân nhân hoặc bạn bè của người quá 
cố muốn đọc bài diễn từ vào dịp lễ an táng, có nhiều sự chọn 
lựa: diễn từ, vốn tóm lược và ca ngợi cuộc đòi và thành quả của 
người quá cố, là thích hợp nhất để đọc tại huyệt mộ sau khi quan 
tài đã được chôn cất. Các sự sắp xếp sau đây cung cấp địa điểm 
cho thân nhân muốn có diễn từ trong nhà thờ: i. diễn từ ngắn, có 
thể đọc vào cuối nghi thức “tiếp nhận quan tài trong nhà thờ”, 
hoặc trước thánh lễ, hoặc ở phần kết thúc việc làm phép xác cuối 
lễ; ii. Các tình cảm, thể hiện trong diễn từ đọc trong nhà thờ, 
phải là hòa hợp với môi trường thánh thiêng của nhà Chúa và 
phụng vụ tang lễ; iii. Vì thế, người đọc diễn từ phải thảo luận 
vấn đề với vị chủ lễ trước; iv. Thật là không thích hợp chút nào 
khi đọc diễn từ trong cử hành Thánh lễ”. 

Các hướng dẫn trên là đại diện của các nguyên tắc phụng vụ 
đúng đắn. Tuy nhiên, mỗi giáo phận sẽ thường có các qui định 
riêng để thích nghi với tập tục đặc biệt của địa phương mình. 
(Zenit.org 30-9-2014) 

 
25. Thánh lễ an táng và thánh lễ cầu hồn khác 

nhau thế nào? 
  

Hỏi: "Liên quan đến Thánh lễ an táng và Thánh lễ cầu hồn, xin 
cha nói rõ về sự khác biệt giữa Thánh lễ an táng và Thánh lễ 
cầu hồn? Trong phần Lễ Quy, đặc biệt trong Mùa Chay và một 
số Lễ trọng, chúng con thấy các qui định nói rằng linh mục 
không được cử hành Thánh lễ cầu hồn, trừ Thánh lễ an táng. 
Liệu các chữ “không được cử hành Thánh lễ cầu hồn” hàm ý 
rằng trong các mùa ấy, các tín hữu không thể xin Lễ giỗ, hoặc 
Thánh lễ cầu hồn cho người thân của họ đã qua đời, trong các 



 83 

Thánh Lễ ngày thường của giáo xứ chăng? Nếu vậy, thưa cha, 
đâu là lý do?" - X., Dublin, Ireland. 

Đáp: Một "Thánh Lễ an táng" thường là Thánh Lễ, mà 
trong đó thi hài của người quá cố hiện diện, và các nghi thức 
như rảy nước thánh, xông hương và làm phép xác có thể được 
cử hành. Trong một số trường hợp, ví dụ, nếu không có sự hiện 
diện của thi hài, Thánh lễ an táng cũng có thể được cử hành, và 
lẽ tất nhiên linh mục bỏ qua các nghi thức, vốn đòi hỏi sự hiện 
diện của thi hài. 

Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM), số 380-381, 
nói: 

"380. Trong các Thánh Lễ cầu cho người qua đời, đứng 
hàng đầu là lễ an táng, được cử hành bất cứ ngày nào, trừ ngày 
lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các 
Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, ngoài ra 
phải giữ tất cả những gì luật buộc phải giữ”.  

“381. Thánh lễ cầu cho người qua đời sau khi được tin báo 
tử, hay lúc mai táng, hay ngày giỗ đầu, có thể được cử hành cả 
trong những ngày sau Bát Nhật Giáng Sinh, các ngày có lễ nhớ 
buộc hoặc những ngày trong tuần không phải thứ Tư Tro hoặc 
Tuần Thánh”.  

"Những lễ cầu cho người qua đời khác, còn gọi là "các lễ 
hằng ngày", có thể được cử hành trong các ngày trong tuần Mùa 
Thường Niên, mà trong những ngày này chỉ có lễ nhớ tự do 
hoặc lễ trong tuần, miễn là thực sự chỉ lễ cho người qua đời” 
(Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí 
Cần, Giáo phận Nha Trang). 

Như thế, Hội Thánh phân biệt ba hạng lễ: Thánh Lễ an táng, 
Thánh lễ cầu cho người qua đời vì các lý do đặc biệt được nêu ra 
tại Điều 381, đoạn 1, và tất cả các Thánh Lễ cầu hồn khác.  
Khả năng cử hành mỗi hạng Thánh lễ này tùy thuộc thật sự vào 
Mùa phụng vụ. Điều này được thực hiện để tôn trọng tầm quan 
trọng của sứ điệp phụng vụ trong các mùa, nhằm cho tính liên 
tục của mùa phụng vụ không bị mất bởi việc cử hành Thánh lễ 
cầu hồn. Dẫu sao, mỗi ngày trong năm là ngày giỗ của một ai 
đó. 



 84 

Vì vậy, tôi xin trả lời cho thắc mắc của độc giả trên đây của 
chúng tôi như sau: thực sự trong các ngày phụng vụ được qui 
định sẵn, các tín hữu không thể xin Thánh lễ cầu hồn, ngoại trừ 
trong các trường hợp dự kiến trong Điều 381, đoạn 1.  

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là linh mục không thể 
làm gì được. 

Chúng ta phải phân biệt giữa việc xin Thánh lễ cầu hồn, và 
việc cử hành một Thánh lễ cầu hồn, với ý cầu nguyện cho một 
linh hồn hay nhiều linh hồn được nghỉ yên muôn đời.  

Bởi vì ý này là cơ bàn ý riêng của linh mục, mặc dù do 
người khác xin, nên hầu như mọi ý lễ có thể được chấp nhận và 
vào bất kỳ ngày nào. 

Ý lễ riêng này không ảnh hưởng đến các công thức của 
Thánh Lễ, vốn tuân theo phụng vụ trong ngày, nhưng nói cho 
đúng là không kém hiệu quả hơn so với Thánh lễ cầu hồn.  

Trong các trường hợp như vậy, mặc dù tên của người qua 
đời không được nhắc đến trong các lời nguyện Thánh lễ, hoặc 
trong Kinh Nguyện Thánh Thể, linh mục có thể nhắc đến tên ấy 
ở đầu Thánh Lễ và/hoặc trong lời nguyện giáo dân. (Zenit.org 
29-10-2014) 
 

26. Các vị đồng tế có bái gối trước khi rước lễ 
không? 

 
Hỏi: Trong một cuộc họp linh mục gần đây, có người hỏi liệu 
các linh mục đồng tế có cần bái gối trước khi cầm Chén thánh 
không, nhất là nếu họ đã rước Mình Thánh Chúa trước rồi. Xin 
cha giải thích cho. - J. F., Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. 

Đáp: Việc rước lễ của các linh mục trong thánh lễ đồng tế 
đã được qui định bởi một số luật cơ bản, nhưng đôi khi vài sự 
thích nghi được thực biện theo hoàn cảnh cụ thể địa phương, 
chẳng hạn không gian chật chội và số lượng đông linh mục. 

Trước hết, chúng ta có thể xem xét các quy tắc cơ bản, như 
được tìm thấy trong Qui chế Tổng quát Sách lễ Rôma (GIRM). 
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"240. Trong khi hát hay đọc "Lạy Chiên Thiên Chúa", các 
phó tế và vài vị đồng tế có thể giúp chủ tế bẻ bánh thánh để cho 
các vị đồng tế và giáo dân rước lễ. 

“241. Khi hoà bánh thánh vào rượu thánh xong, một mình 
chủ tế đọc thầm kinh "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 
hằng sống (Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi)" hay kinh "Lạy 
Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước (Perceptio Corporis et Sanguinis) 
". 

“242. Sau khi đọc xong lời nguyện trước rước lễ, chủ tế bái 
gối, lui ra một chút. Các vị đồng tế từng người một đến giữa bàn 
thờ, quì gối và kính cẩn cầm lầy Mình Thánh Chúa tại bàn thờ, 
và tay phải cầm Mình Thánh, có tay trái đở phía dưới mà lui về 
chỗ của mình. Tuy nhiên, các vị đồng tế có thể đứng tại chỗ và 
nhận lấy Mình Thánh từ đĩa do vị chủ tế hoặc một hay nhiều vị 
đồng tế cầm đi ngang qua trước mặt các ngài, hay, chuyền đĩa 
cho người kế tiếp cho đến người cuối cùng. 

“243. Sau đó, chủ tế cầm lấy Mình Thánh được truyền phép 
trong chính Thánh Lễ ấy, nâng cao lên một chút trên đĩa hay 
trên chén, hướng về giáo dân và nói: "Ðây Chiên Thiên Chúa", 
rồi đọc tiếp cùng với các vị đồng tế và giáo dân: "Lạy Chúa, con 
chẳng đáng (Domine, non sum dignus )". 

“244. Rồi chủ tế hướng về bàn thờ, đọc thầm: "Xin Mình 
Thánh Chúa Kitô gìn giữ con" (Corpus Christi custodiat me ad 
vitam aeternam ) và kính cẩn rước lấy. Các vị đồng tế cũng làm 
như vậy khi các ngài rước lễ. Tiếp theo, chủ tế cho thầy phó tế 
rước lễ. 

“245. Có thể rước Máu Thánh hoặc uống trực tiếp Chén 
thánh, hoặc bằng cách chấm, hoặc bằng thìa, hoặc bằng ống hút. 

“246. Nếu rước Máu Thánh bằng cách uống trực tiếp Chén 
thánh, có thể theo một trong hai cách sau đây: 

a. Chủ tế cầm lấy chén và đọc thầm: "Xin Máu Thánh Chúa 
Kitô gìn giữ con", rồi uống một chút, đoạn trao chén cho phó tế 
hay một vị đồng tế. Sau đó ngài cho giáo dân rước lễ (x. các số 
160-162). 
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Các vị đồng tế, từng người một, hay từng hai người nếu có 
hai chén, tiến đến bàn thờ, quì gối, rước Máu Thánh, lau miệng 
chén và trở về chỗ. 

b. Chủ tế đứng tại giữa bàn thờ rước lấy Máu Thánh. 
Các vị đồng tế có thể rước Máu Thánh tại chỗ mình từ Chén 

thánh do phó tế hay một vị đồng tế đưa tới, hoặc chuyền Chén 
thánh cho nhau. Chén thánh luôn luôn được lau bởi vị vừa uống 
hay bởi người trao chén. Ai đã rước Máu Thánh, thì trở về ghế 
mình. 

“247. Thầy phó tế kính cẩn rước hết tại bàn thờ Máu Thánh 
còn lại, nếu cần thì nhờ vài vị đồng tế giúp đỡ. Sau đó, đem 
Chén thánh về bàn phụ, tại đây chính thầy hay thầy có chức giúp 
lễ tráng, lau và xếp đặt như thường lệ (x. số 183). 

“248. Các vị đồng tế cũng có thể rước Mình Thánh đặt trên 
bàn thờ và liền sau đó, rước Máu Thánh. 

Trong trường hợp này, chủ tế rước lễ dưới hai hình như 
thường lệ (x. số 158), nếu ngài chọn cách thức rước Chén thánh 
nào thì các vị đồng tế khác theo cách ấy. 

Sau khi chủ tế rước lễ, Chén thánh được đặt bên cạnh bàn 
thờ trên một khăn thánh khác. Các vị đồng tế từng người một 
đến giữa bàn thờ, quì gối và rước Mình Thánh, sau đó đi qua 
bên cạnh bàn thờ và rước Máu Thánh, theo nghi thức rước Chén 
thánh đã chọn, như nói trên. 

Việc thầy phó tế rước lễ và tráng chén được thực hiện cùng 
một cách như trên. 

“249. Nếu các vị đồng tế rước bằng cách chấm, thì chủ tế 
rước Mình và Máu Thánh Chúa như thường lệ, tuy nhiên chú ý 
để lại trong chén đủ Máu Thánh cho các vị đồng tế rước. Sau đó, 
thầy phó tế, hay một vị đồng tế, đặt Chén thánh ở giữa bàn thờ 
hay bên cạnh bàn thờ trên một khăn thánh khác, cùng với đĩa 
đựng Mình Thánh. 

Các vị đồng tế, từng người một, tiến đến bàn thờ, quì gối, 
cầm lầy Mình Thánh, nhúng một phần vào chén, rồi cầm đĩa 
hứng dưới miệng, rước lấy Mình Thánh đã nhúng đó, sau đó trở 
về chỗ ngồi lúc đầu lễ. 
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Phó tế cũng rước bằng cách chấm. Một vị đồng tế nói khi 
trao: Mình và Máu Chúa Kitô (Corpus et Sanguis Christi), phó 
tế đáp: A-men. Phó tế rước hết tại bàn thờ Máu Thánh còn lại, 
có thể nhờ vài vị đồng tế giúp, nếu cần, rồi đem Chén thánh đến 
bàn phụ, và chính thầy hay một thầy có chức giúp lễ tráng, lau 
và xếp đặt Chén thánh (Bản dịch Việt ngữ của Lm. Phanxicô 
Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). 

Như vậy, theo số 246, các các vị đồng tế phải bái gối trước 
khi cầm Chén thánh, mặc dầu họ đã rước Mình Thánh Chúa 
trước đó. 

Điều này có nghĩa rằng, trong các trường hợp mà các các vị 
đồng tế cầm Mình Thánh Chúa trước khi vị chủ tế nói: “Đây 
Chiên Thiên Chúa" (số 242) và cũng rước Máu thánh tại bàn 
thờ, họ thực hiện hai bái gối. 

Nhưng không có qui định liệu linh mục thực hiện một bái 
gối, nếu Mình Thánh Chúa và/hoặc Chén thánh được đưa đến 
cho họ tại chỗ không. Trong hầu hết trường hợp, chắc là việc 
đưa Mỉnh Thánh Chúa đến cho các linh mục tại chỗ cũng đòi 
hỏi rằng mỗi linh mục phải bái gối trước khi cầm Mình Thánh 
Chúa. 

Luật chữ đỏ không giải thích lý do cho các lần bái gối trước 
Mình và Máu – trong khi vị chủ tế không bái gối. Tôi liều đoán 
rằng, bởi vì có thể rằng khi các linh mục nhận Mình Thánh, họ 
quên bái gối, nên việc qui định bái gối trước khi cầm Chén 
thánh tại bàn thờ bảo đảm rằng họ có thể làm một cử chỉ hữu 
hình về sự tôn kính và thờ phượng ít là một lần. 

Mặc dầu điều tốt hơn là các vị đồng tế nên tiếp cận Chén 
thánh tại bàn thờ, có nhiều trường hợp mà số vị đồng tế là đông 
còn không gian lại chật, nên việc đến bàn thờ là không tiện và 
chiếm nhiều thời giờ. Thí dụ, ngay cả các đại vương cung thánh 
đường Thánh Phaolô và thánh Gioan Lateranô ở Rôma có bàn 
thờ tương đối nhỏ, nên người ta khó tiếp cận bàn thờ từ cả hai 
phía. 

Do đó, mới có các cách thức khác cho số lượng đông vị 
đồng tế rước lễ. Các thầy phó tế hoặc các vị đồng tế đi từng cặp 
đến với các vị đồng tế khác. Một người cầm Đĩa thánh có Mình 
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Thánh Chúa, một người cầm Chén thánh và khăn thánh. Các các 
vị đồng tế hoặc rước Mình Thánh Chúa trước, rồi cầm Chén 
thánh sau, hoặc là phổ biến hơn trong trường hợp này, họ nhúng 
Mình Thánh vào Chén thánh rồi rước lễ. Trước khi rước lễ, mỗi 
vị đồng tế đọc thầm "Xin Mình Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ 
con...". 

Một trường hợp hiếm gặp là khi không gian giữa các hàng 
của linh mục là quá chật, người ta không thể di chuyển giữa các 
hàng này, chẳng hạn nếu linh mục đứng ở hàng của ca đoàn 
hoặc một nơi sắp xếp kiểu khán đài sân vận động. Khi ấy, mặc 
dầu không được qui định cách nào trong các sách phụng vụ, tôi 
nghĩ rằng các cặp phó tế hoặc cặp đồng tế đứng ở một chỗ cố 
định, để cho các vị đồng tế có thể tiếp cận, bái gối nếu có thể 
được, và cầm Mình Thánh nhúng vào Chén thánh để rước lễ. 
Tôi đã nhận thấy phương pháp này được sử dụng với sự kính 
cẩn tại một số sự kiện lớn. 

Trong trường hợp này, các người cầm Đĩa thánh và Chén 
thánh không nói lời gì. Các vị đồng tế tự mình cầm Mình Thánh 
từ đĩa thánh, chứ không tiếp nhận Mình thánh từ một thừa tác 
viên khác. (Zenit.org 14-10-2014) 

27. Năm 2014, lễ các thánh và lễ các đẳng được cử 
hành đúng ngày không? 

 
Hỏi: Năm nay (2014), Lễ Các Thánh rơi vào ngày thứ Bảy và Lễ 
Các Đẳng rơi vào ngày Chúa Nhật. Thưa cha, như vậy liệu 
thánh lễ của giáo xứ chiều thứ bảy như thường lệ là lễ trọng 
mừng Các Thánh hay lễ cầu cho Các Tín Hữu đã ly trần? - J. Z., 
New York, Hoa Kỳ. 

Đáp: Điều này là tùy thuộc vào đất nước bạn đang sống và 
sự sắp xếp phụng vụ có hiệu lực. 

Đối với nước Hoa Kỳ, Ủy ban Phụng tự thuộc Hội Đồng 
Giám Mục Hoa Kỳ đã có hướng dẫn như sau: 

"Năm 2014, Lễ Các Thánh 1-11 rơi vào ngày thứ Bảy, và lễ 
Các Đẳng rơi vào Chúa Nhật sau đó, ngày 2-11. Ban thư ký của 
Ủy ban Phụng tự muốn làm sáng tỏ tình hình liên quan đến 
Thánh lễ và Kinh Thần vụ trong hai ngày 1 và 2-11 này. Cả hai 
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ngày lễ này đều được xếp ở số 3 của Bảng các ngày Phụng vụ. 
Do đó, vào chiều ngày thứ sáu 31-10, Kinh chiều 1 của lễ Các 
Thánh được đọc. 

“Ngày thứ Bảy, 1-11, cà Kinh Sáng và Kinh Chiều 2 của lễ 
Các Thánh được đọc, mặc dầu vì lý do mục vụ, ở nơi nào có 
thói quen, sau Kinh chiều 2 này, người ta đọc luôn Kinh Chiều 
cho lễ Các Đẳng. Ngày Chúa Nhật, 2-11, các giờ kinh của Chúa 
Nhật 31 mùa Thường Niên được đọc, nhất là trong việc đọc cá 
nhân; tuy nhiên, các giờ kinh của lễ Các Đẳng có thể được sử 
dụng, nếu Kinh Sáng và Kinh Chiều được đọc chung cộng đoàn 
(xem Các Giờ Kinh Phụng vụ, tập IV, ngày 2-11). 

“Chiều tối thứ sáu, 31-10, cử hành lễ trọng Kính các Thánh 
Nam Nữ. Chiều tối thứ Bảy, 1-11, các thánh lễ được dự trù như 
thường lệ đều là lễ cầu cho Các Đẳng. (Nếu mong muốn vì lý do 
mục vụ, một lễ các Thánh Nam Nữ, ngoài lịch được dự trù như 
thường lệ, có thể được cử hành vào chiều thứ Bảy). 

"Vì tại Hoa Kỳ, thứ Bảy thường là ngày dành cho lễ Cưới, 
nên nhớ rằng thánh lễ nghi thức (tức thánh lễ hôn nhân) bị cấm 
cử hành trong ngày lễ Các Thánh (Qui chế Tổng quát Sách Lễ 
Rôma [GIRM], số 372). Trong khi thánh lễ nghi thức cho việc 
cử hành hôn phối bị cấm như thế, có thể cử hành thánh lễ ngày 
với nghi thức hôn nhân và phúc lành hôn phối. Một chọn lựa 
khác là, có thể sử dụng nghi thức hôn phối ngoài Thánh lễ nếu 
việc cử hành hôn phối diễn ra trong ngày này. (Các thánh lễ nghi 
thức cũng bị cấm trong ngày lễ Các Đẳng). Xin nhắc lại, lễ Các 
Thánh Nam Nữ không phải là ngày lễ buộc trong năm nay, theo 
quyết định năm 1992 của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về hủy 
bỏ luật buộc dự lễ, khi ngày 1-11 rơi vào một ngày thứ Bảy hay 
thứ Hai. Vì vậy, thánh lễ an táng có thể được cử hành vào ngày 
này (xem GIRM, số 380)". 

Tuy nhiên, nếu bạn đang sống ở Anh và xứ Wales, khi một 
lễ buộc rơi vào ngày thứ Bảy hoặc thứ Hai, lễ này được dời vào 
ngày Chúa Nhật. Do đó, năm nay Lễ Các Thánh sẽ được cử 
hành vào ngày Chúa Nhật, 2-11, và lễ Các Đẳng được cử hành 
vào ngày thứ Hai, 3-11. 
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Tại Ý và nhiều nước khác, các ngày lễ được giữ đúng ngày, 
và lễ Các Thánh vẫn là một lễ buộc, cho dù nó rơi vào ngày thứ 
Bảy. Vì vậy, các tín hữu tham dự thánh lễ Các Thánh hai lần, 
vào tối thứ Sáu 31-10 và ngày thứ Bảy. 

Lịch phụng vụ đầy đủ nhất của nước Ý, mà tôi có hiện nay, 
cho thấy rằng không cử hành lễ Các Đẳng vào chiều tối thứ Bảy. 
Vào các thứ Bảy khác trong lịch phụng vụ, bao gồm cả giáo 
phận Rôma, lịch nhắc nhở đặc biệt rằng thánh lễ chiều tối thứ 
Bảy được cử hành theo các công thức của ngày hôm sau. Nhưng 
vào thứ Bảy này, 1-11, sự nhắc nhở lại bị bỏ qua. 

Cũng xin nhắc lại, ở nơi nào có thói quen, kinh chiều công 
khai lễ Các Đẳng được đọc, sau khi kinh chiều lễ Các Thánh 
được đọc xong. 

Mặt khác, năm nay, nhiều giáo xứ, chứ không mọi giáo xứ, 
cử hành thánh lễ các Đẳng chiều tối thứ Bảy, trước ngày Chúa 
Nhật, và Đức Thánh Cha dự trù cử hành thánh lễ Các Đẳng tại 
nghĩa trang chính của Rôma vào chiều tối thứ Bảy. 

Tôi đã không thể tìm thấy bất kỳ sự làm sáng tỏ nào từ Hội 
Đồng Giám Mục Ý, như Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã làm 
trên đây. Thật là hữu ích khi làm rõ điểm kỹ thuật này, để cho 
mọi người làm việc với các tiêu chí như nhau. 

Sự khó khăn phát sinh một phần bởi vì lễ Các Đẳng là một 
lễ hơi đặc biệt. Cũng như thứ Tư Lễ Tro, lễ này không có hạng 
cụ thể. Nó không phải là lễ trọng, lễ kính hoặc lễ nhớ, vì nó 
không tôn kính một mầu nhiệm nào của Chúa, hoặc không tôn 
kính một vị thánh nào, tuy nhiên, nó có ưu tiên hơn ngày Chúa 
Nhật và các lễ khác. Vì là lễ Các Đẳng, nên không đọc kinh 
Vinh Danh (Gloria), ngay cả khi lễ rơi vào ngày Chúa Nhật, vì 
Kinh Vinh danh không hề được đọc trong lễ cầu hồn. Bất cứ khi 
nào lễ này rơi vào một Chúa Nhật, Thần vụ là Thần vụ của ngày 
Chúa Nhật, ngoại trừ khi cử hành đọc công khai. 

Trong lịch của thể thức ngoại thường, vấn đề này không 
phát sinh, bởi vì lễ Các Đẳng được dời qua ngày 3-11, khi ngày 
lễ 2-11 là ngày Chúa Nhật. (Zenit.org 29-10-2014) 
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28. Đồng tế với những nét riêng 
 

Hỏi: Đầu năm nay, tôi đến thăm một cộng đoàn tu sĩ tại các 
Quốc gia, và tôi thấy các linh mục đồng tế cao niên và ốm yếu 
chỉ mang dây các phép (stola) bên ngoài áo Dòng của họ để cử 
hành Thánh lễ. Kinh nguyện Thánh Thể, được sử dụng bởi bốn 
hoặc năm vị chủ sự Thánh lễ, thay đổi tùy theo tâm trạng của 
họ. Hầu như họ đọc gần hết các Kinh nguyện Thánh Thể. Tuy 
nhiên, không ai trong số các vị đồng tế có văn bản Kinh nguyện 
Thánh Thể trong tay. Tôi đã nghe nói rằng để cho việc cử hành 
Thánh lễ thành sự, chỉ cần họ đọc lời truyền phép trên bánh và 
rượu là đủ. Tuy nhiên, các lời đọc thay đổi trong các Kinh 
nguyện Thánh Thể khác nhau. Sau khi vị chủ tế Thánh Lễ rước 
Mình và Máu Thánh xong, ngài trao một mảnh Mình Thánh cho 
mỗi một trong hai thầy giúp lễ cho ngài. Sau đó, một thầy giúp 
lễ lấy bình thánh từ nhà tạm ra. Đứng ở một bên, đối diện với 
cộng đoàn, thầy trao Mình Thánh vào tay các linh mục, tu sĩ và 
giáo dân cùng lên rước lễ. Còn thầy giúp lễ kia, đứng ở phía đối 
diện, trao Chén thánh có máu Thánh cho các linh mục, tu sĩ và 
giáo dân đến gần thầy. Thưa cha, con muốn hỏi liệu Thánh lễ 
đồng tế như thế là thành sự và hợp pháp không? - H. H., 
Almaty, Kazakhstan 

Đáp: Có nhiều điều cần được giải quyết ở đây. Có vấn đề 
thành sự, vấn đề các cử chỉ hợp pháp hay bất hợp pháp, và ở một 
khía cạnh khác, có thể có sự lạm dụng nghiêm trọng. Tôi sẽ cố 
gắng phân biệt các việc khác nhau và xem xét chúng cách riêng 
biệt. 
Điều cần thiết là nhớ lại bối cảnh. Hình như đó là một cộng 
đoàn tu sĩ, mà trong đó hầu hết là các linh mục cao tuổi. Bối 
cảnh này có thể thay đổi câu trả lời đối với việc thực hiện một số 
qui định. 

Trước hết, câu hỏi về mang dây các phép bên ngoài áo 
Dòng: huấn thị Redemptionis Sacramentum nói như sau về việc 
này: 

"124. Ngoại trừ vị chủ tế phải luôn luôn mặc áo lễ theo màu 
ấn định, Sách Lễ Rôma cho quyền các linh mục đồng tế trong 
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Thánh Lễ “khỏi mặc áo lễ, mà chỉ mang dây stola trên áo alba”, 
trước một lý do chính đáng, ví dụ như số các vị đồng tế quá 
đông và không có đủ lễ phục. Nhưng mà, nếu người ta có thể 
tiên liệu một trường hợp như thế, phải cố gắng hết sức cho có đủ 
lễ phục. Ngoại trừ vị chủ tế, các vị đồng tế có thể, khi cần, mặc 
áo lễ màu trắng nữa. Về phần còn lại, các ngài phải tuân thủ các 
quy tắc khác của những sách phụng vụ. 

"126. Phải dứt khoát bài trừ lạm dụng sau đây, trái ngược 
với những quy định của các sách phụng vụ : dù chỉ có một người 
tham dự, các thừa tác viên có chức thánh không được phép cử 
hành Thánh Lễ mà không mặc lễ phục phụng vụ, hay chỉ mang 
dây stola trên áo thụng của tu viện, hay trên áo tu sĩ thường, hay 
nữa trên áo thường. Các Đấng Bản Quyền phải sửa chữa trong 
thời gian ngắn nhất những lạm dụng này, và các ngài phải theo 
dõi cung cấp cho tất cả các nhà thờ và các nhà nguyện thuộc 
quyền tài phán của mình, một số lễ phục phụng vụ, may đúng 
quy tắc” (Bản dịch Việt Ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam). 
Mặc dù đây là một qui định nghiêm ngặt, Tòa Thánh có quyền 
ban phép miễn chuẩn vì lý do chính đáng. Chẳng hạn nếu các 
linh mục cao tuổi dễ bị gãy xương hoặc di động hạn chế nên gặp 
khó khăn khi mang áo dài trắng (alba), bề trên có thể xin phép 
chuẩn từ Tòa Thánh cho phép một linh mục đồng tế chỉ mang 
dây các phép, nếu có thể, áo lễ mỏng nhẹ bên ngoài áo Dòng. 
Trong trường hợp này, một hành vi bất hợp pháp trở thành hợp 
pháp. 
Câu hỏi về việc đọc nhiều Kinh nguyện Thánh Thể sẽ không là 
một vấn đề của tính hợp pháp, miễn là các kinh khác nhau được 
sử dụng phù hợp với luật phụng vụ và không theo ý thích hoặc 
tâm trạng của chủ tế. Ba kinh nguyện Thánh Thể đầu tiên có thể 
được sử dụng trong bất kỳ ngày nào, còn Kinh nguyện thứ tư 
được dùng với mức độ hạn chế, và các lời nguyện hòa giải chỉ 
đọc khi thích hợp, chẳng hạn trong Mùa Chay hoặc trong một 
Thánh Lễ có chủ đề thống hối. 

Còn các Kinh nguyện Thánh Thể cho các nhu cầu khác 
nhau chỉ có thể được sử dụng khi một Thánh Lễ cho các nhu cầu 
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khác nhau được cử hành, và do đó chủ yếu là giới hạn cho các 
ngày trong tuần của mùa thường niên. Kinh nguyện Thánh Thể 
cho trẻ em là không được phép trong bối cảnh trên. 

Trong tất cả lời nguyện trên, lời truyền phép là y như nhau, 
mặc dù đoạn mở đầu có thay đổi. Không có Kinh nguyện Thánh 
Thể nào đã được phê duyệt bằng tiếng Anh, mà trong đó lời 
truyền phép là khác nhau. 

Vừa là đúng vừa là sai khi cho rằng các linh mục đồng tế 
chỉ cần đọc chung lời truyền phép là đủ. Quả là đúng vì Thánh 
Lễ đã là thành sự. Nhưng quả là sai vì Thánh lễ cũng là bất hợp 
pháp. Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM) nói rõ ràng 
rằng các lời truyền phép là chưa đủ cho một vị đồng tế: 

"218. Những phần mà các vị đồng tế cùng đọc, và nhất là 
mọi người buộc phải đọc các lời truyền phép, thì phải đọc nhỏ 
tiếng, để cho giọng của chủ tế được nghe rõ ràng. Bằng cách ấy, 
giáo dân mới lãnh hội bản văn dễ dàng hơn. 

Những phần mà mọi vị đồng tế cùng đọc, mà có ghi dấu 
nhạc trong Sách Lễ, thì nên hát” (Bản dịch Việt Ngữ của Linh 
mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, giáo phận Nha Trang) 
Số sau đây của Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma mô tả một 
cách cẩn thận các việc đọc này cho mỗi Kinh Nguyện Thánh 
Thể. Chúng tôi xin tự giới hạn để chỉ nói những gì liên quan đến 
Lễ Quy Rôma: 

"222. Từ kinh "Lạy Cha, xin thánh hóa" cho đến kinh "Lạy 
Cha, là Thiên Chúa toàn năng" (A "Quam oblationem" usque ad 
"Supplices"), chỉ một mình chủ tế làm các cử chỉ, tất cả các vị 
đồng tế cùng đọc chung, theo cách sau đây: 

a. Kinh "Lạy Cha, xin thánh hoá", hai tay giơ về phía lễ 
phẩm; 

b. Các kinh "Tối hôm trước ngày" (Qui pridie), "Cùng một 
thể thức ấy" (Simili modo): chắp tay; 

c. Các lời của Chúa: tay phải, nếu thấy tiện, giơ về phía 
bánh và chén; mắt nhìn bánh thánh và chén khi nâng lên cho 
xem thấy và sau đó, thì cúi mình sâu; 

d. Các kinh "Vì vậy, lạy Cha" (Unde et memores) và "Xin 
Cha đoái nhìn" (Supre quae): dang tay; 
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e. Kinh "Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng": cúi mình và 
chắp tay cho đến câu "tại bàn thờ này", rồi đứng thẳng lên và 
làm dấu khi đọc câu "tất cả chúng con được đầy tràn ơn phúc 
bởi trời" (Bản dịch như trên). 

Nguyên tắc này có tầm quan trọng như vậy mà các hướng 
dẫn Redemptionis Sacramentum nói rằng nếu một linh mục 
không thể đọc chúng do khó khăn về ngôn ngữ, ông nên tránh 
đồng tế: 

"113. Khi Thánh Lễ được nhiều linh mục đồng tế, Kinh 
Nguyện Thánh Thể phải được đọc trong ngôn ngữ mà tất cả các 
linh mục và dân chúng hiện diện trong buổi cử hành đều biết. 
Có thể xảy ra trường hợp, trong số các linh mục hiện diện, có vị 
không biết ngôn ngữ được dùng khi cử hành và không thể đọc 
các phần Kinh Nguyện Thánh Thể, dành riêng cho mình. Trong 
trường hợp này, các ngài không đồng tế, nhưng tốt hơn các ngài 
chỉ tham dự cử hành và mặc áo dành vào cung thánh, theo quy 
định” (Bản dịch Việt Ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam) 

Vì bác ái mục vụ, tôi nghĩ rằng sẽ là tốt hơn, khi không chỉ 
cung cấp cho các linh mục cao niên bản văn in sẵn, mà còn đừng 
đưa thêm gánh nặng cho các ngài với nhiều Kinh nguyện Thánh 
Thể khác nhau nữa. 

Cuối cùng, đúng là một sự lạm dụng nghiêm trọng, khi để 
cho các linh mục đồng tế rước Mình Thánh Chúa được lấy từ 
nhà tạm. Một lần nữa huấn thị Redemptionis Sacramentum là rõ 
ràng: 
3. VIỆC RƯỚC LỄ CỦA LINH MỤC 

7. Mỗi khi linh mục cử hành Thánh Lễ, ngài phải rước lễ tại 
bàn thờ, vào lúc do Sách Lễ ấn định. Ngược lại, các vị đồng tế 
phải rước lễ trước khi đi trao Mình Thánh Chúa. Linh mục chủ 
tế hay đồng tế không bao giờ đợi dân chúng rước lễ xong để 
mình mới rước lễ. 
98. Việc các linh mục đồng tế rước lễ phải diễn tiến theo các 
quy tắc được các sách phụng vụ ấn định, bằng cách luôn luôn sử 
dụng những bánh lễ được truyền phép trong chính cử hành 
Thánh Lễ ; vả lại, tất cả các vị đồng tế phải luôn luôn rước lễ 
dưới hai hình. Phải lưu ý rằng, khi linh mục hoặc phó tế trao 
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mình thánh hay chén thánh cho các vị đồng tế, ngài không nói 
gì, nghĩa là không có đọc những lời : “Mình Thánh Chúa Kitô” 
hay “Máu Thánh Chúa Kitô”. (Bản dịch như trên). 

Nếu có thể được, xin người đặt câu hỏi cho chúng tôi hãy 
trình bày câu chuyện với Giám mục sở tại và bề trên thượng cấp 
của cộng đoàn tu sĩ, nơi thánh lễ đồng tế như trên đã diễn ra. 
(Zenit.org 18-11-2014) 

29. Có xông hương cho vòng hoa mùa vọng 
không? 
Hỏi: Khi linh mục xông hương đầu Thánh lễ, liệu ngài có xông 
hương cho Vòng Hoa Mùa Vọng theo cung cách xông hương 
cho Nến Phục Sinh trong Mùa Phục Sinh không? Còn về Máng 
Cỏ Giáng Sinh (trong mùa Giáng Sinh) thì sao, có được xông 
hương không? - T. D., Leuven, Bỉ. 

Đáp: Các quy định liên quan việc xông hương được tìm 
thấy chủ yếu trong Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma và Sách 
Lễ Nghi Giám mục. Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma nói: 
"Việc xông hương 

“276. Xông hương diễn tả lòng tôn kính và cầu nguyện, như 
Thánh Kinh đã nói (x. Tv 140,2; Kh 8,3). 

“Ðược tuỳ ý xông hương trong bất cứ hình thức Thánh Lễ 
nào: 

“a. Khi đi rước tiến vào; 
“b. Ðầu lễ, xông hương thánh giá và bàn thờ; 
“c. Khi rước và công bố Tin Mừng; 
“d. Sau khi đặt bánh và chén rượu trên bàn thờ, xông hương 

lễ phẩm, thánh giá và bàn thờ, cũng như vị tư tế và giáo dân; 
“e. Khi nâng bánh thánh và chén sau truyền phép. 
“277. Khi bỏ hương vào bình hương, vị tư tế làm dấu thánh 

giá chúc lành mà không đọc gì. 
“Trước và sau khi xông hương, cúi sâu chào những người 

hay những vật được xông hương, ngoại trừ bàn thờ và lễ phẩm 
dùng cho hy tế Thánh Lễ. 

“Phải xông hương ba lần: Thánh Thể, di tích Thánh Giá và 
ảnh Chúa được trưng bày cho tôn kính công khai, lễ phẩm dùng 
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cho hy tế Thánh Lễ, thánh giá bàn thờ, sách Tin Mừng, nến phục 
sinh, vị tư tế và giáo dân. 

“Xông hương hai lần các di tích và ảnh các Thánh được 
trưng bày cho tôn kính công khai, và chỉ lúc đầu cuộc cử hành, 
khi xông hương bàn thờ. 

“Bàn thờ được xông hương bằng những cái lắc bình hương 
theo cách thức sau đây: 

“a. Nếu bàn thờ tách biệt vách tường, vị tư tế đi vòng chung 
quanh bàn thờ mà xông; 

“b. Nếu bàn thờ dính liền với vách tường, vị tư tế xông 
hương phía phải, rồi phía trái; 

“Nếu thánh giá đặt phía trên bàn thờ hay tại bàn thờ, thì 
xông hương thánh giá trước khi xông bàn thờ; trong những 
trường hợp khác, xông thánh giá khi đi ngang qua. 

“Vị tư tế xông hương lễ phẩm ba lần trước khi xông thánh 
giá và bàn thờ, hoặc xông theo hình thánh giá trên các lễ phẩm" 
(Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí 
Cần, Giáo Phận Nha Trang). 

Mặc dầu có một nghi thức làm phép cho Vòng hoa Mùa 
Vọng trong Sách Các Phép ở Hoa Kỳ, Sách này không nói gì 
đền việc xông hương cho Vòng hoa ấy. Việc làm phép này là 
riêng cho Hội Thánh Hoa Kỳ, chứ không có trong Sách Các 
Phép ở các nước khác, chẳng hạn nước Ý. 

Do đó, phải kết luận rằng Vòng hoa Mùa Vọng không được 
xông hương theo cung cách như xông hương cho Nến Phục sinh. 
Vòng hoa này không là một thánh tích, cũng không là một tượng 
ảnh, nó chỉ là một sự diễn tả lòng đạo đức bình dân hơn là một 
đồ vật phụng vụ tự thân. 

Cây Nến Phục sinh nhận được sự tôn kính đặc biệt, bởi vì 
nó là một biểu tượng truyền thống và cổ xưa của Chúa Kitô 
phục sinh. Người ta có thể lập luận rằng, trong một cách thức 
nào đó Vòng hoa Mùa Vọng là một biểu tượng của Chúa Kitô 
đang đến, nhưng chúng ta thấy nó là một tập tục tương đối mới, 
và tập tục này là không hiện diện trong Hội Thánh phổ quát. 
Việc Vòng hoa này không được xông hương không làm giảm 
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bớt trong bất kỳ cách nào tính hữu ích của Vòng hoa, trong việc 
nuôi dưỡng một tinh thần chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh. 

Một Máng cỏ Giáng sinh, hoặc ít nhất một tượng của Chúa 
Giêsu Hài Đồng, đặt trong cung thánh có thể đưa vào loại 
“tượng ảnh của các thánh được trưng bày cho tôn kính công 
khai”, như được nói trong số 277, và do đó được xông hương. 

Tuy nhiên, nên nhớ rằng nhiều hướng dẫn của Hội Thánh 
khuyên không dựng Máng cỏ Giáng Sinh trong cung thánh, và 
trên hết, nó không bao giờ có thể nên là một trở ngại cho việc cử 
hành phụng vụ trang nghiêm. Thí dụ, Hội Đồng Giám Mục Hoa 
Kỳ nói trong tài liệu "Xây dựng các Viên Đá Sống động” (Built 
of Living Stones): 

"§ 124 § Kế hoạch trang trí mùa lễ nên thực hiện ở các khu 
vực khác ngoài cung thánh. Các trang trí là nhằm lôi kéo tín hữu 
đến với bản chất đích thực của các mầu nhiệm được cử hành, 
hơn là trở thành mục đích trong chính chúng. Hoa tự nhiên, cây 
cỏ, vòng hoa và các dây treo, và các đồ vật theo mùa có thể 
được sắp xếp và trưng bày, để đẩy mạnh các điểm tập trung 
phụng vụ. Bàn thờ nên để trống rõ ràng và không trang hoàng 
gì, không chưng cụm hoa lớn hoặc Máng cỏ Giáng Sinh quanh 
bàn thờ, và các đường đi ở hiên vào nhà thờ, lối giữa nhà thờ và 
cung thánh cần được để trống". 

Nếu Máng cỏ Giáng Sinh, như là phổ biến trong nhiều nhà 
thờ, được dựng ở ngoài khu vực cung thánh, linh mục không cần 
rời cung thánh để xông hương cho Máng cỏ. (Zenit.org 9-12-
2014) 

 
30. Có thể thay chuông bằng nhạc cụ khác trong mùa 
vọng không? 

  
Hỏi: Thưa cha, con muốn tìm xem trong việc cử hành Thánh lễ, 
nhất là trong mùa Vọng, liệu việc rung chuông có bị cấm khi 
truyền phép, như được làm trong suốt mùa Thường Niên không. 
Con nhận thấy rằng trong mùa Vọng, chuông không được sử 
dụng. Nhưng đồng thời, các thanh gổ tròn dài được đánh vào 
nhau để thay thế tiếng chuông khi truyền phép. Liệu sự thay thế 
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này là được phép không? Nếu có, tại sao không tiếp tục dùng 
chuông, vì các thanh gỗ này cũng gây "tiếng ồn" không kém 
tiếng chuông bình thường. Có điều khoản Giáo luật nào nói về 
việc thay thế này không? Con cũng biết là không được sử dụng 
các nhạc cụ trong Mùa này. Liệu đây có phải là sự thực hành 
trong cả Hội Thánh phổ quát không? - E. C., Kabwe, Zambia 

Đáp: Về việc sử dụng đại quản cầm và các nhạc cụ khác 
trong Mùa Vọng, chúng tôi xin nhắc lại một phần chúng tôi đã 
viết trong một câu trả lời cách đây 10 năm:  

"Có nhiều tài liệu liên quan đến chủ đề này. Huấn thị về âm 
nhạc trong phụng vụ thánh “Musicam Sacram” (ngày 5-3-1967 
của Thánh Bộ Nghi lễ) giải quyết vấn đề về đại quản cầm và các 
nhạc cụ khác trong các số 62-67. Xin trích dẫn: 

"62. Các nhạc khí có thể rất hữu ích trong các buổi cử hành 
lễ nghi phụng vụ, hoặc đệm theo tiếng hát, hoặc chơi riêng một 
mình. 

Trong Hội Thánh La-tinh, đại quản cầm có ống rất được 
quý chuộng và được coi như nhạc khí cổ truyền mà âm thanh có 
thể tăng thêm vẻ huy hoàng kỳ diệu cho những nghi lễ của Hội 
Thánh, và có sức mãnh liệt nâng các tâm hồn  lên cùng Thiên 
Chúa và lên trời. 

Còn những nhạc khí khác, thì tùy theo sự xét đoán và chấp 
thuận của thẩm quyền địa phương, có thể được dùng trong việc 
thờ phượng, tùy như chúng thích hợp hay có thể thích hợp được 
để dùng vào việc thánh với công dụng thiêng thánh, hay hợp với 
vẻ trang trọng của đền thờ, và thực sự giúp cho các tín hữu sốt 
sắng hơn.  

“63. Muốn thừa nhận và sử dụng các nhạc khí, phải để ý 
đến nét đặc sắc và tập quán của mỗi dân tộc. Những nhạc khí 
nào, mà theo ý kiến chung, và cách sử dụng thông thường, chỉ 
hợp với nhạc đời, thì phải loại trừ ra khỏi lễ nghi phụng vụ và 
các việc đạo đức thánh thiện. 

“Mọi nhạc khí được thừa nhận trong việc thờ phượng phải 
sử dụng thế nào cho hợp với các đòi hỏi của lễ nghi phụng vụ, 
và làm cho việc thờ phượng nên tốt đẹp cũng như giúp các tín 
hữu thêm lòng đạo đức. 
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“64. Nên dùng nhạc khí để đệm theo tiéng hát hầu giữ cho 
giọng khỏi xuống, và giúp cho cộng đoàn tham dự dễ dàng hơn, 
cũng như hợp nhất với nhau mật thiết hơn. Nhưng âm thanh của 
các nhạc khí không bao giờ được lấn tiếng hát, và làm cho bản 
văn trở nên khó hiểu. Mọi nhạc khí đều phải im tiếng khi linh 
mục hay thừa tác viên đọc cao giọng một bản văn được dành 
riêng cho các vị ấy. 

“65. Trong các lễ hát hoặc lễ đọc, có thể dùng đại quản cầm 
hoặc một nhạc khí nào khác đã được chính thức thừa nhận để 
đệm theo tiếng hát của ca đoàn và giáo dân. Có thể độc tấu nhạc 
trước khi linh mục tới bàn thờ, lúc dâng lễ vật, trong khi rước lễ 
và lúc cuối lễ. Có thể áp dụng cùng một quy tắc đó, thích nghi 
cho hợp trong các buổi cử hành thiêng thánh khác. 

“66. Không được phép độc tấu các nhạc khí đó trong Mùa 
Vọng và Mùa Chay, trong Tuần Tam Nhật Vượt qua, và trong 
giờ Kinh Lễ cầu hồn. 

“67. Mong sao các nhạc công đại quản cầm và các nhạc khí 
khác, chẳng những sử dụng thành thạo nhạc khí, mà còn hiểu 
biết sâu sắc tinh thần phụng vụ, để khi thi hành nhiệm vụ, dù 
chơi theo ngẫu hứng, họ vẫn làm cho buổi cử hành thêm phong 
phú theo bản tính thực của mỗi yếu tố và làm cho tín hữu say 
sưa tham dự” (Bản dịch Việt ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam). 

Do đó, theo tài liệu này, không được phép độc tấu đại quản 
cầm trong Mùa Vọng.  

Tuy nhiên, trong khi các tiêu chí trên vẫn còn hiệu lực, 
dường như có một sự nới rộng nhỏ để cho phép độc tấu đại quản 
cầm trong Mùa Vọng, trong Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 
năm 2001, vốn trích dẫn các qui chế được đưa ra trong Sách Lễ 
nghi Giám Mục năm 1984. 

Số 313 nói: “Trong Mùa Vọng được phép đánh phong cầm 
và các nhạc cụ khác cách vừa phải, phù hợp với đặc tính của 
mùa này, nhưng đừng đi trước niềm vui trọn vẹn của lễ Chúa 
Giáng Sinh. 

“Trong Mùa Chay tiếng phong cầm và các nhạc cụ khác chỉ 
để giúp hát mà thôi, trừ Chúa Nhật Laetare (IV Mùa Chay), lễ 
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trọng và lễ kính” (Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô 
Xavier Nguyễn Chí Cần, giáo phận Nha Trang). 

Như vậy, việc cấm rõ ràng độc tấu đại quản cầm, được tìm 
thấy trong huấn thị "Musicam Sacram", được giới hạn trong 
Mùa Chay, trong khi trong mùa Vọng, bây giờ có thể độc tấu đại 
quản cầm, miễn là “một cách vừa phải, phù hợp với đặc tính của 
mùa này”.  

Đúng là không phải Sách Lễ Nghi Giám Mục, và cũng 
không phải Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) số 66, 
đã minh nhiên cấm hoặc xóa bỏ luật trước đó. 

Tuy nhiên, bởi vì các tài liệu Hội Thánh thường trích dẫn 
chính xác các tài liệu trước đó, các thay đổi nhỏ trong việc nhấn 
mạnh thường có ý nghĩa, và có thể phản ánh một sự tiến hóa 
trong qui chế, ngay cả khi luật trước đó không được bãi bỏ cách 
đặc biệt. Vì vậy tôi nghĩ rằng đây là một sự thay đổi rõ ràng về 
sự nhấn mạnh đối với tài liệu trước đó, bởi vì việc không nhắc 
đến sự sử dụng đại quản cầm để giúp hát trong mùa Vọng chắc 
chắn không phải là ngẫu nhiên. 

Lý do có thể cho việc này là rằng Mùa Vọng không còn 
chính thức được kể vào các mùa thống hối. 

Theo Sách Lễ Nghi Giám Mục, số 41, trong Mùa Vọng 
được phép đánh phong cầm và các nhạc cụ khác cách vừa phải, 
phù hợp với đặc tính của mùa này, nhưng đừng đi trước niềm 
vui trọn vẹn của lễ Chúa Giáng Sinh. 

Chắc chắn, Mùa Vọng có các yếu tố giống với mùa Chay 
sám hối (lễ phục màu tím, bỏ kinh Vinh Danh (Gloria),…). 
Chúng được biện minh bởi sự tập chú của Mùa Vọng vào việc 
chuẩn bị tinh thần cho Chúa Kitô đến, bằng cách nhắc lại các 
mầu nhiệm của lịch sử cứu độ, cũng như các ám chỉ cánh chung 
của phụng vụ với “bốn sự sau”: sự chết, sự phán xét, thiên đàng 
và hỏa ngục. 

Theo số 39 của Phần Giới thiệu lịch phụng vụ Rôma: “Mùa 
Vọng có hai đặc điểm: là một mùa để chuẩn bị Lễ Chúa Giáng 
Sinh khi việc Chúa Kitô đến lần đầu với chúng ta được tưởng 
nhớ; là một mùa khi sự tưởng nhớ này hướng tâm trí và con tim 
để chờ đợi việc Chúa Kitô đến lần thứ hai vào lúc tận cùng thời 
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gian. Do đó Mùa Vọng là một khoảng thời gian cho sự chờ đợi 
sốt sắng và vui mừng”. 

Mùa Vọng, được phát triển trong Nghi Lễ Rôma vào thế kỷ 
thứ sáu và luôn chứa đựng hai yếu tố này, mặc dù đôi khi một 
yếu tố được nhấn mạnh nhiều hơn yếu tố kia, cho đến khi mùa 
đạt đến nhiều hay ít hình thức hiện tại của nó. 

Việc dùng các thanh gỗ gõ ra tiếng để thay thế cho chuông 
trong mùa Vọng dường như là một tập tục địa phương, và không 
được quy định trong luật phụng vụ. Chỉ có một số dịp  khi luật 
phổ quát tiên liệu việc dùng các thanh trắc được gõ thay tiếng 
chuông khi truyền phép, sau kinh Vinh Danh cho Thánh Lễ Tiệc 
ly ngày Thứ Năm Tuần Thánh, sau đó không được rung chuông 
nữa cho đến kinh Vinh Danh của Đêm Vọng Phục Sinh. 

Tại một số nơi, việc dùng các thanh trắc được tập tục địa 
phương cho mở rộng trọn mùa Chay, và cũng xuất hiện ở đây 
trong mùa Vọng nữa. Không có lý do phụng vụ tốt để duy trì sự 
thay thế này, và chuông có thể được rung trong suốt Mùa Vọng. 
Tuy nhiên, nếu tập tục đã có từ lâu và có qui chế của một tập tục 
pháp lý, nó cũng có thể được tiếp tục thực hiện. (Zenit.org 16-
12-2014) 

 
31. Tại sao linh mục không dang tay khi chào cộng 
đoàn trước bài tin mừng? 

 
Hỏi: Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin ghi lại lời góp ý của 
một bạn đọc ở Washington, D.C., Hoa Kỳ. Bạn đọc này đã bổ 
sung và làm rõ một điểm mà tôi thực hiện trong bài viết về các 
cử chỉ trước bài Tin Mừng. 

"Cha kính mến, trong bài viết của cha trên Zenit ngày 26-8-
2014, cha đã có cuộc thảo luận tốt liên quan đến việc làm dấu 
kép trước bài Tin Mừng. Cha đã nói rằng sự đưa thêm, vào Qui 
chế Tổng quát Sách lễ Rôma (GIRM) năm 2002, việc các tín hữu 
làm dấu kép trước bài Tin Mừng là một điểm mới của ấn bản 
thứ ba của Sách lễ Rôma. Điều này là đúng vì Qui chế Tổng 
quát Sách lễ Rôma có nói như thế, nhưng lý do tại sao nó được 
đưa vào Qui chế Tổng quát Sách lễ Rôma trong ấn bản thứ ba 
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của Sách lễ Rôma, là bởi vì trước đó nó đã được vào Sách Lễ 
nghi Giám mục (Caeremoniale Episcoporum), số 74. Xin đọc: 

"Thầy Phó tế đứng ở giảng đài, quay mặt về phía dân 
chúng, tay chắp, chào dân chúng xong, thầy lấy ngón cái tay 
phải ghi dấu Thánh Giá vào sách ở chỗ đầu bài Tin Mừng thầy 
sắp đọc, rồi ghi dấu Thánh Giá vào mình ở trán, ở miệng và 
ngực, miệng đọc: “Tin Mừng Chúa Gêsu Kitô theo thánh...». 
Giám Mục và mọi người cũng ghi dấu Thánh Giá trên mình như 
vậy ở trán, ở miệng và ở ngực. Sau đó, ít nhất trong Thánh Lễ 
đại triều, thầy Phó tế xông hương Tin Mừng ba lần, tức là ở 
giữa, ở bên trái và ở bên phải. Đoạn thầy đọc Tin Mừng cho đến 
hết» (bản dịch Việt ngữ của Ủy ban phụng tự thuộc Hội Đồng 
Giám mục Việt Nam). 

Một bạn đọc ở Dublin, Ireland, hỏi: "Cũng trong các cử chỉ 
ở bài Tin Mừng, tại sao phó tế hay linh mục (nếu không có phó 
tế ở đó) trước khi đọc Tin Mừng, không dang tay của mình khi 
đọc lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”, như ngài làm trong 
các phần khác của Thánh lễ? Hình như thật là tự nhiên để dang 
tay như vậy!". 

Đáp: Như đã thấy trong lời trích trên đây từ Sách Lễ nghi 
Giám mục, chữ đỏ nói rõ ràng rằng ngài không nên làm như 
vậy, tức là không dang tay khi chào cộng đoàn. Tuy nhiên, các 
lý do lịch sử và phụng vụ là không rõ ràng. 

Phần tôi, tôi đưa ra lý do cá nhân như sau. 
Trước tiên, trong nghi lễ Latinh, việc dang tay và khép tay 

lại là một cử chỉ chỉ dành cho vị chủ tọa. Do đó, trong Thánh lễ, 
phó tế không hề dang tay hoặc khép tay lại - không dang tay 
trước khi đọc Tin Mừng, không dang tay khi nói lời chúc bình 
an, và khi giải tán cuối lễ. Phó tế có thể dùng cử chỉ này, khi 
thầy chủ tọa buổi cử hành, nếu vắng linh mục. 

Thứ hai, phù hợp với truyền thống phụng vụ Rôma, việc 
đọc bài Tin Mừng không hề được dành cho vị chủ sự Thánh lễ. 
Nếu có mặt một phó tế, thầy sẽ đọc Tin Mừng. Trong một thánh 
lễ đồng tế, một vị đồng tế đọc bài Tin Mừng, ngay cả khi vị chủ 
tế sẽ giảng. Chỉ khi không có các thừa tác viên khác, linh mục 
chủ sự mới đọc bài Tin Mừng. 
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Do đó, bởi vì việc đọc bài Tin Mừng không phải là một cử 
chỉ chủ tọa, lời chào "Chúa ở cùng anh chị em” trước bài Tin 
Mừng không phải là một lời chào chủ tọa, và vì vậy cử chỉ dang 
tay và khép tay được bỏ qua. Điều này cũng là đúng, ngay cả 
trong các trường hợp, mà thừa tác viên đọc Tin Mừng cũng 
chính là vị chủ tế. 

Mặc dù đây là diễn dịch của tôi, và có thể có các giải thích 
khác cũng rất tốt, tôi tin rằng điều này giúp giải thích lý do đằng 
sau chữ đỏ ấy. (Zenit.org 9-9-2014) 

 
32. “địa điểm tập họp” của nhà thờ có liên quan 

gì đến phụng vụ? 
 

Hỏi: Xin cha giải thích sự liên quan phụng vụ của "địa điểm tập 
họp" ở nhà thờ? - J. A., George, Nam Phi 

Đáp: Tôi đoán rằng qua từ ngữ "địa điểm tập họp" 
(gathering space) bạn hiểu đó là hiên nhà thờ (narthex), tiền 
sảnh hoặc hiên ở lối vào nhà thờ, và được tách biệt khỏi nhà thờ 
bằng một bức tường, rào chắn hoặc một bình phong. "Địa điểm 
tập họp” này hoạt động như một vùng đệm ngăn cách cuộc sống 
thế tục khỏi việc tiếp xúc với Thiên Chúa. 

Ở một số nơi trong thời cổ, "địa điểm tập họp” đôi khi được 
gọi là "paradysus" và thường được trang trí với hình ảnh của 
ông Ađam và bà Eva trong Vườn Địa đàng, hoặc được sơn màu 
xanh tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu. 

Trong lịch sử, "địa điểm tập họp” đã được sử dụng cho 
nhiều mục đích. Một là cho các dự tòng và hối nhân, những 
người không được phép đi vào nhà thờ, và phải đi ra ngoài trước 
lời nguyện tín hữu. Trong trường hợp này, hiên nhà thờ thường 
có một bình phong hoặc một tường thấp, để tín hữu vẫn được 
nghe Phụng Vụ Lời Chúa và bài giảng. 

Hai là nó được sử dụng như một địa điểm tập họp cho các 
người tham gia đoàn rước; như là một nơi cho việc phân xử và 
các mục đích dân sự khác; và cũng là một nơi diễn ra nghi thức 
an táng. 
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Theo thời gian, địa điểm này đã liên tục giảm nhỏ lại. Trước 
tiên, người ta bỏ phần hiên bên ngoài, vốn tạo nên một rào chắn 
giữa đường phố và không gian thánh. Khoảng năm 1000, địa 
điểm đã được chuyển vào hiên lớn phía tây ở các nhà thờ Gothic 
thời đầu. Dần dà một tiền sảnh cổ thường được biến thành một 
địa điểm chật hẹp giữa cửa chính và phần nhà thờ, và được sử 
dụng chủ yếu như một điểm chắn gió và một nơi gắn bảng thông 
báo. 

Sự phục hồi một địa điểm tập họp thích hợp trong một số 
nhà thờ hiện đại có lợi ích lớn, đặc biệt trong việc cắt giảm hiệu 
quả tiếng ồn của giao thông đô thị, và thúc đẩy một bầu khí suy 
niệm có lợi cho mọi người. 

Trong các nhà thờ hiện đại, địa điểm này có thể phục vụ các 
mục đích thực tế khác, vốn được minh họa bởi tài liệu “Built of 
Living Stones” của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: 

"Địa điểm tập họp hoặc hiên nhà thờ 
"§95 Hiên nhà thờ là nơi chào đón - một không gian nằm 

giữa phần nhà thờ và môi trường bên ngoài. Trong thời sơ khai 
của Hội Thánh, đó là một "khu vực chờ đợi” cho các dự tòng và 
hối nhân. Ngày nay nó phục vụ như một địa điểm tập họp, là lối 
vào và lối ra của nhà thờ. Địa điểm tập họp giúp các tín hữu 
thực hiện sự chuyển đổi từ cuộc sống hàng ngày đến việc cử 
hành phụng vụ, và sau buổi phụng vụ, nó giúp họ trở lại với 
cuộc sống hàng ngày, để sống mầu nhiệm đã được cử hành. 
Trong địa điểm tập họp, người ta tụ tập để chuẩn bị cuộc rước 
và buổi cử hành phụng vụ. Chính tại địa điểm tập họp diễn ra 
nhiều khoảnh khắc phụng vụ quan trọng: các người nam và 
người nữ tham gia vào nghi thức trở thành Dự tòng, và sau đó 
nghi thức khai tâm đầy đủ để gia nhập Hội Thánh; cha mẹ, 
người đỡ đầu, và trẻ sơ sinh được chào đón để cử hành bí tích 
Rửa tội; và các Kitô hữu được chào đón lần cuối khi thi hài của 
họ được đưa vào nhà thờ để cử hành nghi thức an táng. 

"§96. Ngoài các chức năng tôn giáo của mình, địa điểm tập 
họp là nơi dẫn đến phòng thánh (phòng mặc áo), phòng ca đoàn 
tập hát, phòng lưu trữ, nhà vệ sinh, và phòng cho người hướng 
dẫn chỗ ngồi và thiết bị của họ. Địa điểm cho các cuộc tập họp 
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khác sẽ là một yếu tố quan trọng cần cứu xét trong việc quy 
hoạch hiên nhà thờ và các khu vực liền kề khác". (Zenit.org 20-
1-2015) 

 
33. Nghi thức cho rước lễ ngoài thánh lễ và nghi 
thức sám hối 

 
Hỏi: Tôi đang băn khoăn về một xung đột rõ ràng trong các chỉ 
thị về Nghi thức cho Rước lễ ngoài Thánh Lễ. Trong nghi thức 
được cung cấp bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong ấn phẩm 
"Sunday Celebration in the Absence of a Priest” (Cử hành ngày 
Chúa Nhật khi vắng linh mục, 2012), nghi thức sám hối bị bỏ 
qua hoàn toàn. Tuy nhiên, trong ấn phẩm cũ “Holy Communion 
and Worship of the Eucharist Outside of Mass” (Rước lễ và 
Phụng tự Thánh Thể ngoài Thánh Lễ, 1976) và nghi thức Cho 
bệnh nhân Rước lễ (1983), nghi thức sám hối vẫn còn, và các 
nghi thức được điều chỉnh cho phù hợp với việc cử hành của 
một thừa tác viên không có chức thánh. Với ý nghĩ này, liệu một 
thừa tác viên ngoại lệ có là thích hợp để hướng dẫn nghi thức 
sám hối không (có hoặc không có lời cầu cuối cùng "Xin Thiên 
Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự 
sống muôn đời”)? - K. W., Austin, Texas, Hoa Kỳ. 

Đáp: Sự hiện diện của nghi thức sám hối là chắc chắn sự 
khác biệt giữa hai nghi thức, và thực sự cả hai nghi thức đều là 
hoàn toàn hợp lệ trong bối cảnh riêng của chúng. Một khác biệt 
nữa là rằng ‘Nghi thức cho Rước lễ ngoài Thánh Lễ’ và ‘Nghi 
thức Cho bệnh nhân Rước lễ’ đều được Tòa Thánh ban hành, 
trong khi ‘Nghi thức Cử hành ngày Chúa Nhật khi vắng linh 
mục’ được soạn thảo và ban hành bởi Hội đồng Giám mục, dựa 
trên một chỉ thị được nhận từ Tòa Thánh và ban hành ngày 2-6-
1988. 

Về cơ cấu của nghi thức cho các cử hành ngày Chúa Nhật, 
chỉ thị nói: 
1. Sau đây là một phác thảo của các yếu tố của buổi cử hành. 
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"a. Nghi thức mở đầu. Mục đích của nghi thức này là qui tụ 
các tín hữu thành một cộng đoàn, và chuẩn bị họ cho việc cử 
hành. 

"b. Phụng vụ Lời Chúa. Ở đây Chúa nói với Dân Chúa, tiết 
lộ cho họ mầu nhiệm cứu độ và chuộc tội; các tín hữu đáp ứng 
qua việc tuyên xưng đức tin và các lời nguyện chung. 

"c. Tạ ơn. Ở đây Thiên Chúa được chúc tụng vì vinh quang 
cao cả của Chúa (xem số 45). 

"d. Nghi thức Rước lễ. Đây là một diễn tả và hoàn tất sự 
thông hiệp với Chúa Kitô và với các thành phần của Chúa, đặc 
biệt là với những người trong cùng một ngày này tham gia vào 
hy tế Thánh Thể. 

"e. Nghi lễ kết thúc. Nghi thức này nêu ra sự kết nối hiện tại 
giữa phụng vụ và đời sống Kitô hữu. 

"Hội đồng Giám mục, hoặc chính cá nhân Giám mục, xét 
theo các điều kiện của nơi chốn và số người tham dự, có thể xác 
định chính xác hơn các chi tiết của buổi cử hành, sử dụng các 
nguồn lực được chuẩn bị bởi Ủy ban phụng vụ quốc gia hoặc Ủy 
ban phụng vụ giáo phận, nhưng cơ cấu chung của buổi cử hành 
không nên được thay đổi một cách không cần thiết. 
"42. Trong phần giới thiệu ở đầu buổi cử hành, hoặc vào lúc nào 
đó, người chủ sự nên nhắc đến cộng đoàn tín hữu, mà cùng với 
họ linh mục quản xứ đang cử hành Thánh lễ Chúa Nhật này, và 
xin mọi người cùng hiệp nhất trong tinh thấn với cộng đoàn ấy”. 

Sách nghi thức được ấn hành bởi Hội đồng Giám mục Hoa 
Kỳ, và các qui định bổ sung được công bố bởi cá nhân Giám 
mục, nêu rõ rằng rằng sách nghi thức này chỉ được dùng cho cử 
hành ngày Chúa Nhật. Điều này ghi nhận sự ý thức rằng mục 
đích của nghi thức ấy là khác với hai nghi thức kia về cho Rước 
lễ ngoài Thánh Lễ. 

Như đã thấy ở trên trong số 41a, mục đích của nghi thức mở 
đầu cho buổi cử hành Chúa Nhật "là qui tụ các tín hữu thành 
một cộng đoàn, và chuẩn bị họ cho việc cử hành". 

Tôi không biết lý do tại sao các người soạn thảo nghi thức 
đã quyết định bỏ qua nghi thức sám hối cho buổi cử hành Chúa 
Nhật. Có lẽ họ nghĩ rằng các công thức mở đầu đặc biệt được sử 
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dụng ở đầu nghi lễ là đủ để qui tụ các tín hữu thành một cộng 
đoàn. Có thể họ cho rằng nghi thức sám hối là quá vang vọng 
cho Thánh lễ, và chỉ thị của Tòa Thánh là rất rõ ràng rằng nghi 
thức nên tránh tất cả sự nhầm lẫn với Thánh Lễ. Cuối cùng, đây 
là một vấn đề của lựa chọn, và chúng tôi cho rằng quyết định đã 
được thực hiện với thiện ý, và dựa vào những gì đã được xem là 
nguyên tắc phụng vụ tốt, và tất nhiên đáp ứng với sự chuẩn 
thuận của đa số Giám mục. 

Tuy nhiên, nó không phải là khả năng duy nhất. Các Hội 
đồng Giám mục khác, chẳng hạn Hội đồng Giám mục Anh và 
xứ Wales, đã đưa nghi thức sám hối vào ấn bản cập nhật năm 
2013 về việc cử hành cho Rước lễ khi vắng mặt linh mục. Tuy 
nhiên, trong trường hợp này, họ đã cung cấp một nghi thức, vốn 
cũng có thể được sử dụng cho các ngày trong tuần. 

Cuối cùng, điều quan trọng là cần nhắc lại rằng người ta 
phải tuân theo bất cứ nghi thức nào được phê duyệt cho quốc 
gia, mà ở đó việc cử hành nghi thức diễn ra, và phù hợp với các 
chỉ thị của Giám mục giáo phận. (Zenit.org 10-2-2015) 

 
34. Làm phép tro và xức tro như thế nào? 
 

Hỏi 1: Trong các Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro, tro được xức trên 
đầu của tất cả những ai đến nhận tro. Nhưng trong một thánh lễ 
như thế, tôi nhận thấy cái được xức trên đầu mỗi người là một 
hỗn hợp lỏng sệt của tro và nước. Điều này được phép không? 
Hơn nữa, ngoài các linh mục và nữ tu, một giáo dân của cộng 
đoàn cũng tiến lên và giúp xức tro lòng sệt ấy. Việc này có là 
thích thích đáng không, thưa cha? - D. O, Mombasa, Kenya. 
Hỏi 2: Có cách thức đúng về việc xức tro không? Tôi nhận thấy 
tại Rôma tro được xức lên trên đỉnh đầu của mỗi người, nhưng 
ở các nơi khác trên thế giới, tro được xức lên trán. - M. F., 
Oxford, Anh. 

Đáp: Các câu hỏi này và câu hỏi tương tự thường được hỏi 
vào thời điểm trước mùa Chay. Tôi nghĩ rằng việc nhắc lại một 
số điều là đáng giá, mặc dù chúng tôi đã trả lời vấn đề này vào 
nhiều dịp khác. 
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Trong lịch sử, việc sử dụng tro như một dấu hiệu của sự 
sám hối đã được tìm thấy trong Cựu Ước, và thậm chí Chúa 
Giêsu nói về sự cần thiết cho một số người tội lỗi để làm việc 
đền tội, là mang áo nhặm và xức tro (Mt 11, 21). Tertulianô, 
thánh Xyprianô, thánh Ambrôxiô, thánh Giêrônimô, thánh 
Âutinh, và nhiều Giáo Phụ khác thường nhắc đến việc thực hành 
này, đặc biệt là trong tương quan với việc thực hành để khởi đầu 
một giai đoạn của sự sám hối công khai cho các tội trọng. 

Ngoài một số ít người đền tội công khai, nhiều Kitô hữu đạo 
đức khác xưng tội vào đầu Mùa Chay, để có thể rước lễ hàng 
ngày trong suốt mùa này, và họ yêu cầu được xức tro như một 
dấu hiệu của đức khiêm nhường, sau khi đã được giải tội. Năm 
1091, Đức Giáo Hoàng Urban II đề nghị việc thực hành xức tro 
cho cả giáo sĩ và giáo dân. 

Do đó, nghi thức làm phép tro và xức tro trở nên được phổ 
biến khắp nơi, và nhanh chóng được thừa nhận là quan trọng 
trong đời sống phụng vụ của các tín hữu. Lúc đầu, nghi thức 
được thực hiện ngoài Thánh lễ, nhưng rồi được đưa vào Thánh 
lể khoảng thế kỷ XII. 

Lúc đầu, đàn ông được xức tro trên đỉnh đầu, trong khi tro 
được xức thành hình Thánh giá trên trán người phụ nữ. Sự khác 
biệt này có lẽ xuất phát từ thực tế đơn giản rằng phụ nữ buộc 
phải che đầu bằng khăn trong nhà thờ. 

Về tính thiêng liêng của việc được xức tro, Hội Thánh nêu 
ra một số điểm hữu ích. Số 125 của Hướng dẫn về Lòng Đạo 
Bình dân nói: 

"Việc xức tro tượng trưng cho sự mong manh yếu đuối và 
tính phải chết của con người, và cần được cứu độ bởi lòng 
thương xót của Chúa. Ngoài việc chỉ là thuần túy một cử chỉ bề 
ngoài, Hội Thánh duy trì việc xức tro để tượng trưng thái độ 
sám hối nội tâm, mà mọi người đã được rửa tội được mời gọi 
trong Mùa Chay. Các tín hữu đến nhận tro sẽ được hỗ trợ trong 
việc nhận thức tầm quan trọng nội tâm tiềm ẩn của cử chỉ này, 
vốn làm cho họ sẵn sàng hướng đến sự hoán cải và sự cam kết 
đổi mới cho mùa Phục Sinh”. 
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Thánh Bộ Phượng Tự đã công bố một thư luân lưu về các 
việc cử hành mùa Phục Sinh năm 1988. Về thứ Tư Lễ Tro, thư 
nói: 

"21. Vào thứ Tư trước Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, các 
tín hữu được xức tro, do đó đi vào thời gian được qui định cho 
việc thanh luyện linh hồn họ. Dấu hiệu sám hối này, một truyền 
thống Kinh Thánh, đã được duy trì trong số các tập tục của Hội 
Thánh cho đến ngày nay. Nó diễn tả thân phận nhân linh của 
người tội lỗi, là người đang tìm bày tỏ cảm thức tội lỗi của mình 
trước mặt Chúa một cách bề ngoài, và khi làm như vậy, là diễn 
tả sự hoán cải nội tâm của mình, được hướng dẫn bởi niềm cậy 
trông rằng Chúa sẽ xót thương mình. Cử chỉ này đánh dấu sự 
khởi đầu của con đường hoán cải, vốn được triển khai qua việc 
cử hành bí tích sám hối trong thời gian trước lễ Phục Sinh. 

"Việc làm phép tro và xức tro có thể diễn ra trong Thánh Lễ 
hoặc ngoài Thánh Lễ. Trong trường hợp ngoài Thánh lễ, nó là 
một phần của phụng vụ lời Chúa và kết thúc với lời nguyện các 
tín hữu”. 

Với các lời trên đây, chúng tôi có thể trả lời rằng về cách 
thức xức tro, có nhiều tập tục hợp pháp khác nhau. 

Trong hầu hết các nước nói tiếng Anh, tập tục chính yếu là 
linh mục rảy ít nước vào tro làm cho tro trở nên bột sền sệt. Tro 
được xức thành hình Thánh giá trên trán tín hữu. Chỉ cần một 
chút nước thôi, để cho tro không trở thành quá lỏng. 

Nhiều người Công Giáo thấy việc xức tro như là một cách 
công khai bày rỏ đức tin của mình, và cứ để tro trên trán mình 
suốt cả ngày Thứ Tư Lễ Tro, mà không rửa. 

Trong nhiều miền nước Ý và ở một số nước nói ngôn ngữ 
Romance, người ta không cho thêm nước vào tro. Thay vào đó, 
tro khô được xức thành hình Thánh giá trên đỉnh đấu của tín 
hữu, như tro rơi trên tóc họ. Cách thức này có lợi điểm là hiểu 
được ý nghĩa của tro như là bụi đất, nhưng không để lại một dấu 
chỉ hữu hình suốt cả ngày hôm ấy, trừ các người hói đầu. Có thể 
có các tập tục hợp pháp khác nữa về xức tro. 

Một đổi mới gần đây ở một số nơi là làm một con tem để 
tro được dính lên trán của tín hữu. Tôi cho rằng bản chất cơ học 
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của quá trình này làm giảm đáng kể ý nghĩa của tro được xức 
trên đầu chúng ta. 

Chữ đỏ về việc xức tro nói rằng linh mục, sau khi xức tro, 
sẽ rửa tay sạch, như thế hàm ý rằng ngài phải dùng tay mà xức 
tro chứ không dùng con tem. 

Việc dùng con tem dường như bị tác động bởi ước muốn 
kéo dài dấu chỉ xức tro suốt cả ngày, mặc dù đây chỉ là một khía 
cạnh ngẫu nhiên, mặc dù tích cực, của một cách thức xức tro. Sự 
nguy hiểm là rằng quá trình này có thể làm giảm đi điều gì là 
cần thiết cho cử chỉ nghi thức, bởi vì việc được xức tro phải là 
một dấu chỉ của sự sám hối cá nhân và sự hoán cải. 

Về việc ai có thể xức tro, Sách Các Phép có một nghi thức 
làm phép và xức tro ngoài Thánh lễ. Số 1062 của Sách này nói 
như sau: 

"Nghi thức này có thể được cử hành bởi một linh mục hay 
phó tế, và có thể được trợ giúp bởi các thừa tác viên giáo dân 
trong việc xức tro. Tuy nhiên, việc làm phép tro được dành cho 
linh mục hay phó tế". 

Một thừa tác viên giáo dân cũng có thể cử hành một phiên 
bản hơi khác của việc xức tro, vốn đã được linh mục hay phó tế 
làm phép trước, chẳng hạn khi xức tro cho người bệnh. 

Sách Lễ Rôma không đề cập rõ ràng đến việc sử dụng các 
thừa tác viên giáo dân để giúp xức tro đã làm phép trong thánh 
lễ. Tuy nhiên, tôi tin rằng hướng dẫn của Sách Các Phép cũng 
áp dụng cho tình huống này, khi mà một sự giúp đỡ như vậy cho 
thấy là cần thiết do thiếu linh mục và phó tế. (Zenit.org 17-2-
2015) 

 
35. Nói thêm về việc xức tro 
 

Hỏi: Sau bài viết của chúng tôi ngày 17-2 về việc xức tro, một 
linh mục đã viết về việc xức tro trên trán như sau: 

"Chỉ do sự tò mà mà thôi, xin cha làm cho tôi thấy rõ nguồn 
gốc của câu trả lời của cha liên quan đến việc xức tro. Câu trả 
lời của cha là: “Trong hầu hết các nước nói tiếng Anh, tập tục 
chính yếu là linh mục rảy ít nước vào tro làm cho tro trở nên bột 
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sền sệt. Tro được xức thành hình Thánh giá trên trán tín hữu. 
Chỉ cần một chút nước thôi, để cho tro không trở thành quá 
lỏng”. Là một người được truyền chức linh mục cách đây 48 
năm và là người đã tham gia nghiên cứu về phụng vụ, tôi đã 
không bao giờ gặp một chữ đỏ hoặc một lời nhắc đến xức bột 
dán tro lên các tín hữu. Tôi cũng chưa hề đọc thấy một sự áp 
dụng như thế cho đến bài vừa rồi của cha, và chắc chắn tôi 
chưa hề thực hành như thế hoặc không nhớ là đã làm như vậy. 
Tôi cố gắng nhớ lại thời niên thiếu, - và thấy rằng mới đó mà 
mình đã 48 năm linh mục - và không hề nhớ rằng việc xức tro 
như thế được thực hiện ở một nơi nào mà tôi phục vụ". 

Đáp: Có lẽ từ "bột dán" không phải là lựa chọn tốt nhất, vì 
tôi có thể thấy rằng điều này sẽ cho thấy một cái gì đó khác với 
những gì được thực hiện trong trường hợp bình thường. Tôi đã 
cố gắng để đưa ra một thực tế rằng ở nhiều nước châu Âu, tro là 
hoàn toàn khô, và được linh mục xức tro trên đỉnh đầu, bằng 
cách rảy một chút tro giữa các ngón tay của ngài và thường 
không đụng vào đầu tín hữu. 

Trong hầu hết các nước nói tiếng Anh, linh mục chạm tay 
vào đầu tín hữu và vẽ hình Thánh giá lên đầu. Để làm như vậy, 
tro thường cần phải ẩm ướt một chút, chứ không hoàn toàn khô 
ráo; nếu không, trong đa số trường hợp, người ta để lại một vết 
mờ và phần lớn tro rớt xuống sàn hơn là lại nhiều tro trên trán 
tín hữu. 

Tôi đã không thành công trong cố gắng diễn tả sự khác biệt 
này của phương pháp với từ ngữ “bột dán”, và do đó dường như 
gây ra sự thắc mắc khó hiểu cho một số độc giả. (Zenit.org 10-3-
2015) 

 
36. Điệp ca của lễ nhớ 

 
Hỏi: Tôi hiểu rằng tất cả các lễ nhớ (tùy chọn và buộc) được 
xem là lễ nhớ không bắt buộc trong mùa Chay. Định dạng cho 
lời nguyện kết thúc cho Kinh Sáng và Kinh Chiều là: 1) đọc lời 
nguyện riêng về mùa Chay, bỏ câu kết thúc; 2) đọc thêm điệp ca 
Kinh Benedictus hoặc Kinh Magnificat cho vị Thánh được nhớ; 
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3) sau đó thêm lời nguyện về vị Thánh rồi mới kết thúc. Rõ ràng 
là như vậy. Tuy nhiên, các lễ nhớ này (kể cả tùy chọn), vốn 
trùng với các ngày trong Mùa Chay, có điệp ca trong sách Các 
Giờ Kinh Phụng Vụ. Tôi biết rằng điệp ca ấy trở thành một 
phần của lời nguyện kết thúc trong mùa Chay, nhưng liệu các 
điệp ca ấy được sử dụng ngoài mùa Chay không? Chữ đỏ cho 
biết rằng mọi thứ trong Phần Riêng Các Thánh được sử dụng, 
nhưng hình như các điệp ca ấy chỉ được đưa vào sử dụng đơn 
thuần trong lời nguyện kết thúc trong mùa chay - sự hiện diện 
của chúng bên ngoài mùa Chay có thể nâng cao mọi lễ nhớ (bắt 
buộc và tuỳ chọn) lên một bậc cao hơn so với chỉ là phù hợp mà 
thôi. - P. G., Charles Town, bang West Virginia, Hoa Kỳ. 

Đáp: Người đưa ra câu hỏi trên đây là chính xác về các chỉ 
dẫn cho lời nguyện của lễ nhớ trong mùa Chay. Các chỉ dẫn này 
được tìm thấy trong văn kiện Trình bày và Qui định Các Giờ 
Kinh Phụng Vụ, các số 237-239. Người này cũng chính xác rằng 
trong mùa Chay, phần riêng của một số vị thánh, chẳng hạn 
thánh Casimir ngày 4-3, có các điệp ca đặc biệt trong mùa Chay, 
vốn không được dùng trong mùa thường niên. 

Tuy nhiên, chữ đỏ không nói rằng chúng là các điệp ca của 
Kinh Benedictus và Kinh Magnificat, nhưng chỉ nói điệp ca 
thích ứng với giờ Kinh Sáng và Giờ Kinh Chiều. Đáng chú ý là 
chữ đỏ về điệp ca của Kinh Benedictus và Kinh Magnificat đã 
được hủy bỏ trong Sách Nhật Tụng trước các điệp ca theo mùa. 
Vì vậy, tôi không nghĩ rằng chúng được sử dụng tại Kinh 
Benedictus hoặc Kinh Magnificat, nhưng được sử dụng duy nhất 
tại thời điểm kết thúc giờ kinh phụng vụ. 

Tương tự như vậy, người ta có thể tranh luận để xem liệu 
điều ấy có nâng cao bậc của lễ nhớ vị thánh hay không – và có ít 
là hai lý do cho nó. 

Trước tiên, bậc của lễ nhớ thuộc loại này là tự thân một bậc 
thấp. Không chỉ nó là luôn luôn tùy chọn, nhưng vị thánh hôm 
ấy chỉ được tưởng nhớ trong lời kinh phụng vụ và các bài đọc 
của ngày ấy. Trong thánh lễ, chỉ có lời tổng nguyện của vị thánh 
được sử dụng, trong khi mọi phần còn lại là theo phụng vụ mùa 
Chay, kể cả lễ phục tím. Điều này là chính xác cho lý do tại sao, 
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khi niên lịch được cải cách năm 1969, một nỗ lực lớn đã được 
thực hiện, để chuyển lễ các vị thánh càng nhiều càng tốt ra khỏi 
mùa Chay, để không gặp trở ngại khi mừng kính các ngài. 

Thứ hai là, thật là không rõ ràng khi cho rằng sự hiện diện 
của các điệp ca là một dấu hiệu của tầm quan trọng tương đối 
của một lễ nhớ. Hình như đúng đây là một vấn đề của một tập 
tục đặc biệt liên quan đến các lễ ấy trong mùa Chay. Điều này 
cũng đúng về Thánh lễ trong mùa Chay, mà trong đó lời nguyện 
cuối lễ là riêng cho mỗi ngày mùa Chay trong ấn bản thứ ba của 
Sách Lễ Latinh, và các bản dịch chính thức cuối cùng, chẳng 
hạn phiên bản tiếng Anh mới. 

Ngay cả trong trường hợp rằng các điệp ca ấy là điệp ca của 
Kinh Benedictus và Kinh Magnificat, sự hiện diện của các điệp 
ca này là một dấu hiệu cho thấy khi nào vị thánh được tuyên 
thánh, hoặc một dấu hiệu của tầm quan trọng lịch sử của việc 
sùng kính ngài, hơn là tầm quan trọng của việc mừng lễ kính 
ngài. 

Như một quy luật chung, nhưng không tuyệt đối, nhiều vị 
thánh xưa, mà sự sùng kính đã có trước khi tiến trình phong 
thánh bắt đầu thực hiện, đã có một điệp ca cho Kinh Benedictus 
và Kinh Magnificat. Một số Thánh trước đó nữa, do tầm quan 
trọng lịch sử của họ, đã có phần Phụng Vụ Các Giờ Kinh đầy đủ 
cho mình. Vì vậy, thánh Martinô thành Tours ngày 11-11, với tư 
cách là vị thánh không tử đạo đầu tiên đi vào lịch phụng vụ, đã 
có phần Phụng Vụ Các Giờ Kinh đầy đủ cho mình, đầy đủ hơn 
so với một số thánh tông đồ khác nữa, cho dù lễ của ngài là một 
lễ nhớ, chứ không lễ kính.  

Tuy nhiên, sau khi tiến trình phong thánh chính thức bắt đầu 
thực hiện, dường như trong hầu hết các trường hợp, phần dành 
cho các thánh thời trước được giới hạn vào bài đọc thứ hai và lời 
tổng nguyện, trong khi các vị thánh thời sau đó hoặc thế kỷ gần 
đây lại có các điệp ca. Vì vậy, trong tháng Mười, lễ nhớ thánh 
Têrêsa thành Lisieux ngày 1-10 có các điệp ca đặc biệt, trong 
khi lễ nhớ thánh Têrêsa thành Avila ngày 15-10 lại không có 
điệp ca. Nhưng theo tôi được biết, không có ai đã gợi ý rằng lễ 
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thánh Têrêsa thành Avila thuộc bậc thấp hơn so với lễ thánh 
Têrêsa thành Lisieux!. 

Hầu hết các lễ nhớ tùy chọn không có các điệp ca; tuy 
nhiên, cũng có các ngoại lệ. Thánh Martinô Porres, lễ ngày 3-11 
và được Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII tuyên thánh năm 1962, 
có các điệp ca của Kinh Benedictus và Kinh Magnificat. 

Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể kết luận một cách an 
toàn rằng sự có mặt hay vắng mặt của các điệp ca không phản 
ánh bậc của lễ mừng các vị thánh. (Zenit.org 24-2-2015) 

 
37. Giảng từ “ngai tòa” (ex cathedra) nghĩa là gì? 
 

Hỏi: Tôi đã tham dự Thánh Lễ Truyền Dầu năm ngoái. Ở đầu 
bài giảng, Đức Giám Mục nói rằng ngài đang giảng từ “Ngai 
tòa” (ex cathedra). Thưa cha, liệu một Giám Mục có thể giảng 
từ “Ngai tòa” (ex cathedra) không? - W. M., Antigua và 
Barbuda. 

Đáp: Theo tôi, câu trả lời chính xác là vừa đúng vừa không. 
Nói cách khác, câu trả lời tùy thuộc vào cụm từ “nói từ Ngai 
tòa” (he is preaching ex cathedra) có ý nghĩa gì. 

Thánh Lễ Truyền Dầu, giống như hầu hết các lễ trọng trong 
một giáo phận, thường được cử hành trong nhà thờ chính tòa. 
Tên gọi “nhà thờ chính tòa” được gán cho nhà thờ chính của 
giáo phận, bắt nguồn từ thực tế rằng nó là nơi mà vị Giám Mục 
giáo phận có ngai tòa  của ngài, và từ ngai tòa đó, ngài giảng 
dạy với tư cách là Giám Mục và Mục tử của đàn chiên giáo 
phận. Từ ngữ cathedra trong tiếng Anh phái sinh từ tiếng Hi 
Lạp, có nghĩa là  chỗ ngồi, ngai tòa, sau khi được chuyển qua 
tiếng Latinh và tiếng Pháp trước. 

Ngai tòa Giám Mục, hoặc tòa, là một biểu tượng của quyền 
giảng dạy của Giám Mục. Từ thời đầu Hội Thánh, việc sử dụng 
ngai tòa như một hình ảnh thực hoặc biểu tượng của quyền bính 
đã được dùng cách rộng rãi. Ngay cả Chúa Giêsu, trong Mt 23, 
2, nói “các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà 
(cathedra trong tiếng Hi Lạp) ông Mô-sê mà giảng dạy”, để cho 
thấy uy quyền của họ trong việc giải thích Luật. Chắc chắn Chúa 



 115 

cũng cảnh báo về việc không nên noi gương cá nhân của họ, 
nhưng không phủ nhận uy quyền  của họ trong xã hội Do Thái 
thời bấy giờ. 

Một sự phái sinh tương tự cũng được tìm thấy trong một số 
ngôn ngữ Romance, vốn bắt nguồn từ thực tế rằng trong các 
trường đại học thời trung cổ, việc dạy học được truyền đạt từ 
ghế ngồi cao. Vì vậy, trong tiếng Tây Ban Nha, một người được 
gọi là một catedrático là một giáo sư thực thụ, bổ nhiệm hoặc 
bình thường của một trường đại học. 

Do sự liên kết của ngai tòa với việc giảng dạy có uy thế, 
người ta có thể nói, một cách tổng quát, rằng khi một Giám Mục 
giáo phận giảng đức tin từ ngai Giám Mục của ngài, ngài đang 
nói từ “Ngai tòa” (ex cathedra). 

Tuy nhiên, có một sự sử dụng khác, kỹ thuật hơn và phổ 
biến hơn, của từ ngữ "ex cathedra", vốn là đặc quyền của Đức 
Giáo Hoàng. 

Năm 1870, Công đồng chung Vatican I đã định tín đặc 
quyền này, vốn tất nhiên đã có từ thời đầu của Hội Thánh, trong 
Hiến chế tín lý về Hội Thánh Chúa Kitô "Pastor aeternus". 

Văn kiện này nói: 
"Chúng tôi dạy và định tín một tín điều được Thiên Chúa 

mặc khải rằng Đức Giáo Hoàng Rôma, khi Ngài nói từ Ngai tòa 
(ex cathedra), nghĩa là khi thi hành trách vụ Mục tử và Tiến sĩ 
thầy dạy của mọi Kitô hữu, nhờ uy quyền Tông đồ tối cao của 
Ngài, Ngài định tín một giáo lý liên quan đến đức tin và luân lý, 
mà toàn Hội Thánh phổ quát phải tuân giữ, nhờ sự trợ giúp của 
Chúa được hứa với Ngài trong thánh Phêrô, Ngài sở hữu tính bất 
khả ngộ, mà với nó Đấng Cứu Chuộc muốn rằng Hội Thánh của 
Chúa được ban cho, trong việc định tín giáo lý về đức tin và 
luân lý, và rằng do đó các định tín ấy của Đức Giáo Hoàng 
Rôma là không thể sửa đổi được do chính chúng, chứ không do 
sự đồng thuận của Hội Thánh. Vì vậy, do Chúa cấm, nếu ai cả 
gan phi bác định tín này của chúng tôi, thì kẻ ấy bị tuyệt thông”. 

Trong trường hợp này, từ ngữ "ex cathedra" liên quan đến 
vai trò giảng dạy đặc biệt của Giám Mục Rôma, với tư cách là 
Mục tử phổ quát và chỉ áp dụng trong một số trường hợp tương 
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đối hiếm hoi, khi Ngài giảng dạy hoặc định tín điều gì đó mà 
Hội Thánh phổ quát sẽ phải tuân giữ, trong các vấn đề đức tin và 
luân lý. 

Do ý nghĩa rất chính xác này của từ ngữ "ex cathedra", hầu 
hết các Giám Mục nên tránh  áp dụng nó cho mình, ngoại trừ 
trong một cách chung chung hoặc thậm chí nói đùa cho vui. 
Thật ra, vị Giám Mục của độc giả trên đây có thể sử dụng từ ngữ 
ấy ở đầu bài giảng của mình, để giành lấy sự chú ý đặc biệt của 
người nghe, chứ không có ý định chiếm đoạt đặc quyền của Đức 
Giáo Hoàng đâu. (Zenit.org 3-3-2015) 

 
38. Việc đọc bài thương khó có được diễn như kịch 
không? 

 
Hỏi: Tại giáo xứ chúng con, có yêu cầu diễn tuồng Thương 

Khó, nhằm thay thế hoặc như một phần của bài Thương Khó thứ 
Sáu Tuần Thánh. Linh mục có thể đọc phần của Chúa Giêsu, 
nhưng mỗi nhân vật khác nhau trong bài Thương Khó sẽ được 
đại diện và thực sự được diễn bởi một "diễn viên" khác nhau 
trong bài. Thưa cha, việc này có được phép trong ngày thứ Sáu 
Tuần Thánh không? Cha xứ chúng con không tìm thấy bất cứ 
điều gì để hỗ trợ hoặc từ chối việc này, và các chức sắc giáo 
phận cũng không rõ ràng trong việc cho phép hoặc từ chối cho 
việc này diễn ra. - J. Z., Columbia, South Carolina, Hoa Kỳ. 

Đáp: Việc đọc bài Thương Khó ngày Chúa Nhật Lễ Lá và 
ngày Thứ Sáu Tuần Thánh cho phép một số yếu tố kịch, trong 
khi không nói gì đến việc diễn xuất. Các người đọc hoặc người 
hát duy trì tính chất trang trọng truyền thống của nghi thức, và 
tránh điệu bộ nét mặt và cử chỉ bề ngoài. 

Thư Luân Lưu 1988 về việc chuẩn bị Lễ Phục Sinh, do 
Thánh Bộ Phụng Tự ban hành năm 1988, nói như sau: 

"64. Trình tự cho việc cử hành cuộc Thương Khó của Chúa 
(phụng vụ lời Chúa, tôn thờ Thánh giá, và Rước lễ), vốn bắt 
nguồn từ một truyền thống cổ xưa của Hội Thánh, cần được tuân 
giữ một cách trung thực và theo tôn giáo, và không thể được 
thay đổi bởi bất cứ ai, theo sáng kiến riêng của mình. 
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"66. Các bài đọc sẽ được đọc toàn bộ. Thánh vịnh đáp ca và 
thánh ca trước bài Tin mừng cần được hát theo cách thông 
thường. Bài Thương Khó của Chúa theo thánh Gioan được hát 
hay đọc theo cách quy định cho ngày Chúa Nhật trước đó (xem 
số 33). Sau khi bài Thương Khó được đọc xong, linh mục có thể 
giảng, sau đó các tín hữu được mời gọi suy niệm trong chốc lát". 

Số 33 được nêu ở trên mô tả việc đọc bài Thương Khó như 
sau: 

"33. Việc đọc bài Thương Khó chiếm một vị trí đặc biệt. 
Bài Thương Khó nên được hát hay đọc theo cách truyền thống, 
nghĩa là, bởi ba người đóng vai Chúa Giêsu, người kể và dân 
chúng. Bài Thương Khó được công bố bởi các phó tế, linh mục 
hoặc giáo dân. Trong trường hợp giáo dân giữ hai vai trò, phần 
của Chúa Kitô nên được dành cho linh mục. 

"Việc công bố bài Thương Khó diễn ra không có nến đốt và 
không xông hương; lời chào của linh mục và việc làm dấu 
Thánh giá bị bỏ qua; chỉ có phó tế xin phép lành của linh mục, 
như thầy thường làm trước khi đọc bài Tin Mừng”. 

Như vậy, việc đọc bài Thương Khó gồm ba người đọc hoặc 
ba người hát, mỗi người đóng vai một nhân vật đặc biệt. Một 
người đóng vai người kể chuyện, một người khác, thường là linh 
mục, nói các lời của Chúa chúng ta, và một người đóng vai các 
nhân vật khác. 

Ca đoàn hay cả cộng đoàn có thể đóng vai đám đông, hoặc 
thay cho nhiều nhân vật trong Tin Mừng phát biểu cùng một lúc. 

Hiệu ứng "kịch tính" và thiêng liêng trên cộng đoàn, khi 
chính họ, chứ không phải một người, hô to “Đóng đinh nó vào 
Thập giá”, có thể là khá cảm động, và có thể nói rõ hơn trách 
nhiệm của tội lỗi cá nhân của mỗi người đối với cuộc Khổ Nạn 
của Chúa chúng ta. 

Tại Tòa thánh Vatican, bài Thương Khó  ngày Chúa Nhật 
Lễ Lá đã được hát trong nhiều năm qua, bằng tiếng Ý, bởi ba 
phó tế và ca đoàn. Các phó tế duy trì một cung giọng nghiêm 
trang đúng mực, mặc dù có thay đổi nhỏ trong cung giọng của 
mỗi người. Ca đoàn hát phần của đám đông trong đa âm. 
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rong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tiến trình cũng diễn ra như 
vậy, nhưng dùng tiếng Latinh truyền thống, với ca đoàn Sistine 
giữ phần của đám đông trong đa âm. Trong mỗi buổi như vậy, 
bài Thương Khó  kéo dài khoảng 50 phút. 

Hệ thống chia bài đọc thành nhiều phần đôi khi cũng được 
cho phép trong Thánh Lễ dành cho Thiếu nhi, nếu tiến trình này 
tạo điều kiện dễ dàng cho việc hiểu bài đọc (xem số 47 của 
Hướng dẫn về Thánh Lễ dành cho Thiếu nhi). 
Tuy nhiên, điều này là khác với việc diễn xuất bài Thương Khó, 
vốn có thể có tác dụng ngược lại với điều sách phụng vu mong 
muốn. Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma đề cập chủ đề này 
trong số 38 về "Cách đọc các bản văn khác nhau”: 

“Khi vị tư tế, người giúp lễ hay mọi người phải đọc các bản 
văn cách rõ ràng và lớn tiếng, thì phải liệu sao cho giọng nói 
phù hợp với từng loại bản văn, tùy như đó là bài đọc, lời 
nguyện, lời nhắn nhủ, lời tung hô hay bài hát, đồng thời cũng 
phải phù hợp với hình thức cử hành và tính cách long trọng của 
buổi lễ. Ngoài ra, còn phải để ý đến tính chất của các ngôn ngữ 
khác nhau và cách cảm nghĩ của mỗi dân tộc. 

Vậy trong các nghi tiết và các quy tắc sau đây, các từ "nói" 
hay "đọc" phải hiểu cả về hát lẫn đọc, miễn là giữ các nguyên 
tắc nêu trên” (Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier 
Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). 

Do đó, văn bản này nhắc trước hết đến cung giọng, chứ 
không nhắc đến việc kèm theo lời đọc cử chỉ nét mặt hoặc điệu 
bộ khác. Điều này là phù hợp với tính nghiêm trang đứng đắn 
truyền thống của nghi lễ Roma, và với bản chất thừa tác của các 
công việc phục vụ, như việc đọc sách chẳng hạn. 

Tôi tin rằng tiêu chuẩn nền tảng chính là việc phục vụ lời 
Chúa. Công tác của người đọc là nêu ra và công bố ý nghĩa của 
sứ điệp của Chúa với hết khả năng của mình, đồng thời tránh 
gây sự chú ý vào người đọc bằng y phục hoặc điệu bộ. 

Cũng có thể có sự nguy hiểm nào đó của người đọc, khi áp 
đặt sự giải thích các cảm xúc của mình, được giấu kín trong 
đoạn văn, hơn là cho phép lời Chúa nói tâm tình với mỗi thành 
viên của cộng đoàn. 
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Do đó, một số biến đổi trong ngữ điệu là được mong muốn, 
để làm rõ ý nghĩa của bản văn, chẳng hạn để phân biệt  một câu 
hỏi với một lời khuyên, hay tiếng kêu lòng thương xót với việc 
ban sự thương xót. 

Việc sử dụng một cung giọng không thay đổi hoặc đơn điệu 
cho cả đoạn văn là làm hại cho lời Chúa và cho cộng đoàn. 
Nhưng bất kỳ gợi ý nào về diễn xuất, cho dù bằng nét mặt, cử 
chỉ, thay đổi ngữ điệu hay giọng nói cho các nhân vật khác 
nhau, cũng cần phải tránh, vì chúng có xu hướng thu hút sự chú 
ý đi xa văn bản và chỉ hướng tới người đọc. 

Các cung giọng Latinh truyền thống cho việc hát các bài 
đọc có thể gợi ý một mô hình cho việc đọc sách thánh, hoặc 
thậm chí cho việc soạn nhạc mới theo tiếng mẹ đẻ để hát Kinh 
Thánh, như đã thực hiện thành công trong một số ngôn ngữ. 

Việc hát các bản văn, ít là vào các dịp lễ trọng, nhắc nhở 
chúng ta rằng đây không phải là bản văn bình thường, nhưng là 
lời Chúa nói với chúng ta. Nó cũng giúp tăng sự chú ý nhiều vào 
lời Chúa. 

Năm 2005, một độc giả đã cung cấp một gợi ý có giá trị như 
sau, dựa vào kinh nghiệm, mà tôi nghĩ là đáng được nhắc lại ở 
đây: 

"Khi dạy các người đọc sách và chủng sinh, tôi thấy là hữu 
ích để nói với họ là họ nên tự nghĩ mình như “đang ở tại đài phát 
thanh”, chứ không “như đang trình diễn trên đài truyền hình”. 
Điều này làm cho họ phải suy nghĩ cách tốt nhất để sử dụng 
giọng nói của mình để rao giảng lời Chúa, không bị xao lãng bởi 
việc “nhìn vào cộng đoàn, cử chỉ nét mặt, điệu bộ…”. Cách tiếp 
cận này cho phép người đọc quan tâm đến người nghe, làm cho 
ý nghĩa của văn bản trở nên rõ ràng trước mặt họ - khi Chúa 
đang nói qua miệng của họ. Nó cũng cho phép họ nhận ra rằng 
“lời họ nói” là lời Chúa  sống động, và do đó, là điều quan trọng 
nhất. Nó cũng làm cho họ tránh diễn kịch cho bản văn". 
(Zenit.org 24-3-2015) 

 
39. Khi mình thánh được cất vào nhà tạm, tín 

hữu đứng lên không? 



 120 

 
Hỏi: Khi Mình Thánh được cất lại vào Nhà Tạm sau rước lễ, 
liệu người ta được yêu cầu đứng lên không? Tôi tự hỏi tại sao 
như thế, nếu tôi vừa rước lễ xong? - T. Z., Messina, Ý. 

Đáp: Có nhiều câu hỏi liên quan đến sự thực hành này gần 
đây, trước hết tại Ý, nhưng còn tại các nước khác nữa. Trong 
một số trường hợp, độc giả chúng tôi mô tả các nghi thức chi tiết 
về việc đưa Mình Thánh cất lại vào Nhà Tạm, thậm chí còn hộ 
tống với nến sáng, như trong một cuộc rước kiệu Thánh Thể. 
Trong các tình huống này, các tín hữu được yêu cầu đứng lên. 

Lý do đưa ra cho việc giới thiệu thực hành này là rằng nó 
tạo thành một phần của một nỗ lực để khôi phục lại sự tôn trọng 
và lòng sùng kính đối với Mình Thánh Chúa. Trong khi đây là 
một mục tiêu đáng khen ngợi, tôi đã nghi ngờ rằng đó là thời 
điểm tốt nhất để làm sự ấy, và hình như nó có vẻ trái với các chỉ 
dẫn rõ ràng từ Tòa Thánh. 

Trước hết, về tư thế của các tín hữu, số 43 của Qui chế 
Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) nói như sau: 

"43. Tín hữu đứng: từ đầu ca nhập lễ, hoặc khi vị tư tế tiến 
tới bàn thờ, cho đến hết lời nguyện nhập lễ; khi hát A-lê-lu-ia 
trước Tin Mừng; khi công bố Tin Mừng; khi đọc kinh Tin Kính 
và lời nguyện các tín hữu; từ lời mời “Anh em hãy cầu nguyện” 
(Orate fratres) trước lời nguyện tiến lễ cho đến hết lễ, trừ những 
gì sẽ nói sau. 

“Còn ngồi: khi đọc các bài đọc và thánh vịnh đáp ca trước 
Tin Mừng, khi nghe diễn giảng và khi sửa soạn lễ phẩm cho 
phần dâng lễ; và tùy nghi khi giữ thinh lặng thánh sau hiệp lễ. 

“Sẽ quỳ, khi truyền phép Mình Thánh, Máu Thánh, trừ khi 
vì lý do sức khoẻ, vì nơi chật hẹp, hoặc vì quá đông người dự lễ, 
hay vì những lý do chính đáng khác, không thể quỳ được. 
Những người không quì khi truyền phép thì phải cúi mình sâu 
khi vị tư tế quì gối sau truyền phép. 

“Tuy nhiên, Hội Ðồng Giám Mục được quyền thích nghi 
các cử chỉ và điệu bộ ghi trong phần Thường Lễ của Sách Lễ 
Rôma, sao cho phù hợp với cách cảm nghĩ của mỗi dân tộc. 
Nhưng cũng phải liệu sao cho phù hợp với ý nghĩa và tính chất 
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của từng phần Thánh Lễ. Ở đâu giáo dân có thói quen quỳ suốt 
sau câu tung hô “Thánh Thánh Thánh” (Sanctus) cho đến hết 
Kinh Nguyện Thánh Thể, và trước Rước lễ, khi linh mục đọc 
“Đây Chiên Thiên Chúa” (Ecce Agnus Dei), thì đó là điều đáng 
khen nên duy trì. 

“Ðể có sự đồng nhất về cử chỉ và điệu bộ trong cùng một cử 
hành, các tín hữu phải tuân theo lời hướng dẫn của phó tế hay 
thừa tác viên giáo dân, hay vị tư tế theo như các sách phụng vụ 
qui định” (Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier 
Nguyễn Chí Cần, giáo phận Nha Trang). 

Vì một số người giải thích số này (số 43) là buộc các tín 
hữu phải đứng trong toàn bộ thời gian Rước lễ, Tòa Thánh đã trả 
lời cho một nghi vấn được công bố trong tạp chí chính thức 
"Notitiae" (số 39 [2003] trang 533): 

"Ở nhiều nơi, các tín hữu có thói quen quỳ cầu nguyện 
riêng, hay ngồi sau khi họ trở về chỗ ngồi của mình sau khi đã 
Rước lễ trong Thánh Lễ. Liệu các điều khoản của “Ấn bản thứ 
ba của Sách Lễ Rôma” cấm sự thực hành này không? 

"℟. Trả lời là không, và có một lý do. 
"Lý do là rằng qua các qui định của Qui chế Tổng Quát 

Sách Lễ Rôma (GIRM), số 43, một đàng muốn đưa ra, với giới 
hạn rộng rãi, sự đồng nhất về cử chỉ và điệu bộ trong cộng đoàn 
cho một số phần của việc cử hành Thánh Lễ, và một đàng không 
phải qui định tư thế quá cứng nhắc, để cho ai muốn vẫn quỳ 
hoặc ngồi sẽ tự do để làm như vậy". 

Vì vậy, dường như là không đúng, khi bắt buộc các tín hữu 
thích ứng với một tư thế đặc biệt sau khi Rước lễ. 

Thứ đến, Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma không nêu ra 
tầm quan trọng của việc đưa Mình Thánh trở lại Nhà Tạm như 
để đảm bảo một nghi thức chi tiết. Xin mời đọc: 

"163. Cho rước lễ xong, vị tư tế rước hết rượu thánh hiến 
còn lại ngay tại bàn thờ; còn bánh thánh còn dư thì hoặc rước 
hết tại bàn thờ hay đưa cất trong nhà tạm. 

Vị tư tế trở lại bàn thờ, thu những mụn bánh nếu có; rồi 
ngài đứng sang phía cạnh bàn thờ hay tới bàn phụ mà gạt các 
mụn bánh trên đĩa thánh và trong bình thánh vào chén thánh; 
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ngài vừa tráng chén, vừa đọc thầm: "Lạy Chúa, miệng chúng 
con..." (Quod ore sumpsimus), và dùng khăn lau chén mà lau. 
Nếu tráng chén trên bàn thờ, thì sau đó người giúp lễ sẽ đem 
bình và chén xuống bàn phụ. Cũng có thể để bình chưa tráng, 
nhất là khi có nhiều bình, trên một khăn thánh ở bàn thờ hay bàn 
phụ, che đậy lại tùy nghi, để liền sau lễ, khi giải tán dân chúng 
rồi, sẽ tráng” (Bản dịch Việt ngữ như trên). 

Như vậy, không có gì ở đây vốn gợi ý một nghi thức rõ 
ràng. Đây là một câu hỏi thực hành, được thực hiện trong việc 
tráng chén. Trong khi cần duy trì sự tôn kính, không cần phải 
nhấn mạnh quá mức thời điểm này. 

Tuy nhiên, Sách Lễ nói rõ rằng chính linh mục hay phó tế, 
chứ không phải một thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ, sẽ 
thực hiện công việc cất Mình Thánh và tráng chén trong Thánh 
Lễ. Linh mục hay phó tế cần bái gối khi đóng cửa nhà tạm. 

Tôi tin rằng có nhiều lý do tại sao đây không phải là thời 
điểm thích hợp, cho việc nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thánh 
Thể. Trước hết, như được nói trong các chữ đỏ được nêu ra trên 
đậy, thời điểm này chưa bao giờ là một thời điểm đặc biệt trang 
trọng của Thánh Lễ. Thứ đến, và quan trọng hơn, chúng ta vẫn 
đang trong bối cảnh của việc cử hành Thánh Lễ, và sự nhấn 
mạnh tại thời điểm này chính là sự cám tạ Chúa, vì đã chia sẻ hy 
tế này qua việc Rước lễ. (Zenit.org 7-4-2015) 

 
40. Xông hương nến phục sinh như thế nào? 

 
Hỏi: Trong mùa Phục Sinh, có đúng là phải xông hương 

cho cả Nến Phục Sinh và Thánh giá trong Thánh Lễ không? - F. 
O., Ado-Ekiti, Nigeria. 

Đáp: Nếu hương được sử dụng trong Thánh lễ, Thánh giá 
luôn phải được xông hương  trong mọi mùa của năm. Theo quy 
định tại số 87.d của Sách Nghi Thức của Giám Mục (CB), việc 
xông hương được thực hiện tại cuộc rước vào nhà thờ và vào lúc 
dâng lễ vật. 
Việc xông hương cho Nến Phục Sinh chỉ được quy định trong 
đêm canh thức Phục Sinh trước khi hát bài Exsultet (Mừng vui 
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lên). Trong trường hợp này, trước tiên phó tế xông hương Sách 
có bài Exsultet ba lần, mỗi lần hai cái, giống như xông hương 
cho Sách Tin Mừng vậy. Sau đó thầy đi chung quanh Nến Phục 
Sinh, vừa đi vừa xông hương ba lần, mỗi lần hai cái. 

Các sách phụng vụ ít nhắc đến việc xông hương Nến Phục 
Sinh. Tuy nhiên, số 88 của Sách Nghi Thức của Giám Mục cho 
phép dùng hương trong các cuộc kiệu một số ngày lễ trọng, và 
số 95 cho phép xông hương hài cốt và xông hương ảnh thánh 
trưng bày ra tôn kính công khai, tại cuộc rước vào nhà thờ. 

Như vậy, bởi vì Nến Phục Sinh là biểu tượng chính của 
Chúa Kitô Phục Sinh trong mùa  này, tôi nghĩ rằng, bất cứ khi 
nào hương được sử dụng cho cuộc rước vào nhà thờ, thì thật là 
hợp lý khi hương được xông ba lần, mỗi lần hai cái, cho Nến 
Phục Sinh, như trong đêm vọng Phục Sinh vậy. Tuy nhiên, đây 
là điều được chọn lựa làm, chứ không bắt buộc. 

Tuy nhiên, các sách phụng vụ dường như loại trừ việc xông 
hương cho Nến Phục Sinh có thể được lặp lại vào lúc dâng lễ 
vật. Số 95 của Sách Nghi Thức của Giám Mục nói rõ rằng hài 
cốt và ảnh thánh chỉ được xông hương tại cuộc rước vào nhà thờ 
mà thôi, và sau đó Sách chỉ nhắc đến việc xông hương cho 
Thánh giá và lễ vật. 

Tương tự như vậy, trong qui định chi tiết cho buổi cử hành 
trọng thể Lễ Vọng Phục Sinh trong hình thức ngoại thường, Nến 
Phục Sinh chỉ được xông hương trước khi bài Exsultet được hát, 
và chắc chắn không nói đến các thời điểm khác, mà trong đó có 
việc xông hương, đặc biệt trong giờ Kinh Sáng, vốn được kết 
hợp với Lễ Vọng Phục Sinh trong hình thức này, mặc dù trong 
một hình thức vắn tắt. Dường như không có thời điểm nào khác 
trong hình thức ngoại thường, mà Nến Phục Sinh được xông 
hương. 

Tuy nhiên, ngay cả trước Công Đồng Vatican II, một số tác 
giả đề nghị tập tục trang trí giếng rửa tội trong tuần Bát nhật 
Phục sinh, và xông hương giếng sau Thánh lễ, giờ Kinh Chiều 
hoặc chầu Thánh Thể. Tập tục này cũng có thể được áp dụng 
trong hình thức thông thường. (Zenit.org 14-4-2015) 
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41. Linh mục nâng bánh thánh và chén thánh 
bằng cả hai tay 

 
Hỏi: Sau khi truyền phép bánh trong Thánh lễ, liệu linh mục 
phải nâng bánh đã truyền phép bằng hai tay không? Trong nhà 
thờ của chúng con, linh mục chỉ nâng bánh đã truyền phép bằng 
một tay, một cách khá đơn giản. Điều này làm cho con gần như 
khóc, vì con không thể không suy nghĩ rằng điều này đưa một sứ 
điệp bất kính cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ. Thưa cha, con 
rất muốn biết ý kiến của cha về vấn đề này. - K. S., Frankfurt, 
Đức 
Đáp: Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma không đưa ra một mô tả 
chi tiết của nghi thức này. Các qui tắc phụng vụ và chữ đỏ xung 
quanh việc truyền phép trong sách lễ xác định cách minh nhiên 
rằng linh mục nâng bánh đã truyền phép và chén thánh bằng hai 
tay. Các chữ đỏ này là như sau: 

"1. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải 
được đọc rõ ràng và lớn tiếng.  

2. Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp: 
"3 Hơi cúi mình: 
[và nói: "Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn…] 
"4. Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân 

thấy, sau đó đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy. 
"5. Rồi đọc tiếp: [Cùng một thể thức ấy] 
"6. Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc 

tiếp: 
"7. Hơi cúi mình [Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống…] 
"8. Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên 

khăn thánh, cúi mình thờ lạy (Bản dịch Việt ngữ của Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam). 

Nếu chúng ta phải giới hạn mình vào một sự giải thích tối 
giản của các chữ đỏ, chúng ta phải nói rằng không có qui định 
pháp lý chặt chẽ để nâng bánh truyền phép bằng hai tay. 

Tuy nhiên, các qui tắc phụng vụ của nghi thức thông 
thường, mặc dù không còn mô tả từng cử chỉ trong chi tiết, có 
xu hướng cho rằng cần tiếp tục duy trì một tập tục lâu đời. Như 
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vậy, có mọi lý do để cho rằng khi nói đơn giản rằng linh mục 
"cầm lấy bánh", nhà soạn luật cho rằng linh mục sẽ nâng bánh 
truyền phép bằng hai tay, như là bắt buộc trong hình thức ngoại 
thường của nghi lễ Rôma. 

Điều này chắc chắn là sự thực hành tự nhiên nhất và nó 
được tuân giữ bởi tuyệt đại đa số các linh mục trên toàn thế giới. 
Việc nâng bánh đã truyền phép và chén thánh bằng cả hai tay 
cho phép sự dừng lại lâu hơn, sự tôn kính và sự điềm tĩnh trong 
việc thực hiện nghi thức này. Như bạn đọc của chúng tôi nêu ra, 
việc nâng bánh đã truyền phép bằng một tay có thể gợi lên một 
ấn tượng của sự lãnh đạm về phần của linh mục đối với phép 
Thánh Thể. 

Mặt khác, sự thực hành một tay có thể được biện minh cách 
trọn vẹn, khi linh mục bị ngăn trở về thể lý, như trường hợp của 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vì ngài nâng bánh truyền 
phép bằng một tay khi ngài không thể kiểm soát hai tay cùng 
lúc. Trong một trường hợp như vậy, sự thiếu thẩm mỹ được bù 
lại bằng sự sốt mến của linh mục cho thừa tác vụ gây dựng và 
nuôi dưỡng các tín hữu của ngài. 

Cuối cùng, điều quan trọng là hãy nhớ rằng chúng ta đang ở 
trước một trình thuật truyền phép của các sự kiện cứu độ, chứ 
không trước một kịch câm trình thuật lịch sử. Do đó, thật là 
không đúng theo phụng vụ khi linh mục đưa thêm các cử chỉ 
kịch nghệ, vốn không được mô tả trong chữ đỏ, và không có cơ 
sở trong sự thực hành truyền thống của Hội Thánh. 
Một số thực hành này, vốn đã len lỏi vào phụng vụ, chẳng hạn 
như việc bẻ bánh trong khi thuật lại hành động bẻ bánh của 
Thiên Chúa chúng ta, đã bị cấm một cách minh nhiên trong huấn 
thị "Redemptionis Sacramentum." 

Các thực hành khác, trong khi không được đề cập cụ thể, 
cũng rơi vào loại luận lý này, vốn tác động lệnh cấm trên. Thí 
dụ, một số linh mục có thói quen làm một cử chỉ đưa bánh thánh 
và chén thánh về phía các tín hữu, khi đọc câu “Tất cả các con 
hãy nhận lấy mà ăn…” Việc đưa thêm một cử chỉ kịch nghệ như 
thế là không chính đáng, từ quan điểm của chữ đỏ. và có xu 
hướng gây lo ra cho tín hữu. 
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Tuy nhiên, trên hết, hành động này có xu hướng làm dời 
chỗ hành động bốn lần của Bữa Tiệc Ly, mà Hội Thánh đã đặt 
ra cho các khoảnh khắc khác nhau của Thánh lễ. Bốn khoảnh 
khắc này được mô tả ngắn gọn bởi (nay là Giám mục) Peter J. 
Elliott trong cuốn "Ceremonies of the Modern Roman Rite”(Các 
cử hành nghi thức Thánh Lễ mới), chú thích 59: 

"(1) Chuẩn bị lễ vật (linh mục cầm), (2) Kinh nguyện Thánh 
Thể (ngài làm phép hoặc tạ ơn), và sau đó (3) bẻ bánh (ngài bẻ 
bánh), và cuối cùng (4) hiệp lễ (ngài trao cho)". 

Vì lý do này, tôi tin rằng chúng ta có thể khẳng định rằng sự 
điềm tĩnh đặc biệt của nghi lễ Rôma và sự thiếu vẻ kịch nghệ là 
có căn cứ tốt trong cả thần học và cảm thức mục vụ. 

Sau khi tôi đã trả lời như trên, một bạn đọc khác viết: "Cảm 
ơn cha đã nêu quan điểm rất rõ ràng vể việc nâng bánh thánh 
bằng cả hai tay, và nêu ra các điểm thích hợp khác. Chúng là rất 
quan trọng và [...] đưa ra một sự đúng mực cho mầu nhiệm đang 
được cử hành. 

"Có thể có một trường hợp cho việc sử dụng một tay, khi 
tay kia cầm đĩa thánh dưới bánh thánh được nâng lên, như tôi 
thường làm. Nói cách khác, lúc truyền phép, đĩa thánh thường là 
to và dẹt, được nâng lên một chút, và sau khi truyền phép bánh 
thánh lớn được nâng lên trên đĩa thánh cho mọi người nhìn thấy. 
Khi ấy, tay trái của linh mục cầm đĩa thánh và tay phải cầm 
bánh thánh lớn nâng lên”. 

Tôi đồng ý với độc giả của chúng ta rằng hình thức đặc biệt 
này sẽ không thiếu sự tôn kính và đàng hoàng. 

Sự cảnh báo duy nhất của tôi là rằng việc nâng đĩa thánh 
không được tiên liệu cho thời điểm này. Chữ đỏ, khi bảo linh 
mục cầm lấy bánh ("accipit panem") và đặt bánh thánh trên đĩa 
thánh sau khi nâng cho tín hữu thấy, dường như giả định rằng 
ngài phải cầm bánh thánh, chứ không cầm đĩa thánh. Đây là sự 
liên tục với truyền thống Rôma, như được minh họa trong hình 
thức ngoại thường của nghi lễ Roma. 

Tương tự như vậy, việc nâng đĩa thánh trong khi nâng bánh 
thánh, trong khi không bị cấm, không được nhắc đến vào thời 
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điểm này, trong khi chữ đỏ chỉ định hai thời điểm khác để cho 
đĩa thánh có thể được nâng lên. 

Mặc dầu việc nâng bánh thánh và chén thánh sau truyền 
phép là các thời khắc trung tâm của Kinh nguyện Thánh Thể, 
nói theo phụng vụ, việc nâng đĩa thánh và chén thánh trong bài 
Vinh tụng ca kết luận, cho đến khi tín hữu thưa xong chữ Amen 
cuối, là quan trọng hơn. Điều này là bởi vì nó làm cho rõ ràng 
toàn bộ mầu nhiệm của sự vinh quang của hy lễ thánh dâng lên 
Chúa Cha, qua Chúa Con trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh 
Thần, trong khi biểu tượng đàng sau việc nâng lên sau truyền 
phép nhấn mạnh toàn bộ mầu nhiệm của sự biến thể. 

Việc nâng đĩa thánh lúc truyền phép có thể gây khó khăn 
hơn để dạy giáo lý cho các tín hữu về ý nghĩa đầy đủ của thời 
điểm này của Thánh Lễ. 

Thời điểm khác khi đĩa thánh được nâng lên là trong câu 
“Đây Chiên Thiên Chúa”. Tại thời điểm này, chủ tế có một sự 
lựa chọn, cho tín hữu thấy các phần còn lại của bánh thánh lớn 
đặt trên đĩa thánh nâng lên, hoặc trên chén thánh nâng lên. 
Trong trường hợp này, linh mục không bao giờ cho tín hữu thấy 
bánh thánh mà không có đĩa thánh hoặc chén thánh, như thường 
được làm khi truyền phép. 

Một số độc giả khác đã chỉ ra rằng sự tôn kính của chủ tế, 
hoặc sự thiếu tôn kính, đối với Phép Thánh Thể trong Thánh lễ 
là rất thường được phản ánh trong các hành vi của các thừa tác 
viên khác hoặc của một số tín hữu. Trên tất cả, họ nêu ra các ảnh 
hưởng về huấn luyện phụng vụ và thiêng liêng cho trẻ em. 
(Zenit.org 30-9-2008 và 14-10-2008) 

 
42. Có thể đưa thêm lời cầu vào kinh nguyện 

thánh thể không? việc đọc tên giám mục trong kinh 
nguyện thánh thể được làm như thế nào? 

 
Hỏi 1: Trong Thánh Lễ, các Kinh Nguyện Thánh Thể I, II, III, 
và IV được sử dụng đúng như thứ tự bản văn. Liệu một Giám 
Mục giáo phận có thể đưa thêm vào một lời cầu đặc biệt vào đó, 
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thí dụ, lời cầu nguyện cho ơn gọi không? - B. W., Windhoek, 
Namibia 

Hỏi 2: Khi một vị đồng tế được chọn để đọc một phần Kinh 
Nguyện Thánh Thể, liệu ngài có thể đọc thêm “... và cho các 
linh mục, tu sĩ và toàn dân Chúa" sau khi đọc tên của Đức 
Thánh Cha và Giám Mục không? Ngoài ra, liệu có sự tùy chọn 
để đọc thêm “và Giám Mục phụ tá, hoặc Giám Mục nghỉ hưu 
…” không? - J. P., Pennsylvania, Hoa Kỳ. 

Đáp: Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là không được. Giám 
Mục giáo phận không được chèn thêm lời nguyện vào Kinh 
Nguyện Thánh Thể. Nếu ngài muốn đưa thêm lời nguyện vào 
Thánh lễ, ngài có thể đưa, thí dụ, một lời nguyện đặc biệt vào 
trong Lời Nguyện Tín hữu. 

Vì một một lý do nghiêm trọng, ngài có thể chỉ định hoặc 
cho phép dùng một công thức Thánh lễ đặc biệt, ngay cả nếu 
theo hoàn cảnh bình thường, phụng vụ sẽ không cho phép sử 
dụng một công thức như vậy. Thí dụ, nếu hoàn cảnh đòi hỏi, 
ngài có thể chỉ định cử hành Thánh Lễ theo Sách Lễ Rôma để 
gìn giữ Hòa bình và Công lý vào một ngày Chúa Nhật của mùa 
Giáng Sinh, hoặc mùa thường niên, hoặc vào bất kỳ ngày phụng 
vụ khác, trừ ngày lễ trọng, các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay 
và Phục Sinh, Tuần Thánh, tuần bát nhật Phục Sinh, Thứ Tư Lễ 
Tro và lễ Các Đẳng. 

Các Giám Mục Anh và xứ Wales đưa ra các gợi ý rõ ràng 
sau đây cho việc đưa ý cầu nguyện đặc biệt trong Thánh Lễ: 

"Vào chính Ngày Cầu Nguyện Đặc Biệt, và nhất là vào các 
ngày Chúa Nhật, thật là thích hợp để công bố ngày Cầu Nguyện 
Đặc Biệt trong phần mở đầu của Thánh Lễ, và cho ý cầu nguyện 
đặc biệt được đưa vào trong phần Lời Nguyện Tín hữu. Cần lưu 
ý rằng các lời nguyện còn lại của phần Lời Nguyện Tín hữu cần 
được soạn thảo phù hợp với các qui định được nói trong Qui chế 
Tổng Quát Sách Lễ Rôma. 

"Khi một Ngày Cầu Nguyện hoặc sự tuân giữ khác rơi vào 
một ngày Chúa Nhật, Thánh Lễ và các Bài Đọc của Chúa Nhật 
thường được sử dụng. 
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"Vào ngày thường, việc sử dụng “các Thánh Lễ cho các nhu 
cầu và dịp khác nhau” hoặc “Thánh lễ ngoại lịch” cần được xem 
xét, để hỗ trợ cho Ngày Cầu Nguyện. Các bài đọc được qui định 
cho mỗi ngày trong Sách Bài Đọc cho các ngày trong tuần 
không nên bỏ qua quá thường xuyên, và không có lý do đầy đủ. 
Thường là hiệu quả hơn khi khám phá các ý cầu nguyện đặc biệt 
qua các bài đọc được qui định ngày ấy, hơn là chọn từ Phần 
Chung các bài đọc, vốn thoạt nhìn là thích hợp với ý cầu nguyện 
hơn. 

"Bài giảng trong Thánh Lễ là cần thiết cho việc nuôi dưỡng 
đời sống Kitô hữu. Nó nên triển khai một số khía cạnh của các 
bài đọc, từ các bài đọc Kinh Thánh hay bản văn phụng vụ của 
Thánh Lễ, trong khi phải chú ý đến mầu nhiệm được cử hành, 
hoặc các nhu cầu riêng cho người nghe. Bài giảng không nên 
được thu gọn chỉ trong ý định của Chu kỳ cầu nguyện, và cũng 
không nên được thay thế bằng bài nói chuyện không có tính 
giảng thuyết, hoặc để kêu gọi xin tiền". 

Tuy nhiên, nếu một Giám Mục xác tín rằng có một lý do 
mục vụ tốt để đưa lời nguyện đặc biệt vào trong Kinh Nguyện 
Thánh Thể, hoặc cần có một sự thay đổi thường xuyên cho Sách 
Lễ, trước hết ngài cần phải thuyết phục hai phần ba số thành 
viên của Hội Đồng Giám Mục rằng ý tưởng của mình là một ý 
tưởng tốt. Sau khi các Giám Mục đã biểu quyết ủng hộ đề xuất 
của ngài, thì đề xuất sẽ được gửi qua Rôma để được xác nhận, 
và chỉ sau khi Tòa Thánh đã đưa ra sự phê chuẩn, lúc ấy sự đổi 
mới có thể được đưa vào Sách Lễ tại quốc gia đó. 

Đi theo thủ tục này, một số Hội Đồng Giám Mục, chẳng 
hạn Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha và Hội Đồng Giám Mục 
Ý, đã đưa thêm một lời nguyện vào Kinh Nguyện Thánh Thể 
vào mỗi Chúa Nhật. Họ cũng đã bổ sung thêm một số bản văn 
và Thánh lễ cho các phần khác của Sách Lễ. 

Đối với câu hỏi thứ hai, thật là rõ ràng rằng nếu một Giám 
Mục không có quyền đưa thêm lời nguyện vào Kinh nguyện 
Thánh Thể, thì linh mục cũng không được làm như vậy. 

Tuy nhiên, Giám Mục phụ tá có thể được nhắc đến tên, vì 
khả năng này đã được tiên liệu trong chính Sách Lễ. Về việc 
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nhắc đến tên của các Giám Mục khác ngoài Đấng Bản quyền địa 
phương, Thánh Bộ Phụng Tự đã ban hành sắc lệnh ngày 8-6-
2008, (Protocol số 652/08/L), vốn sửa đổi bản in mẫu thứ ba của 
Sách Lễ Rôma Latinh, trước khi xuất bản một bản in lại với 
nhiều chỉnh sửa. Nội dung của sắc lệnh này đã được đưa vào 
bản dịch tiếng Anh của Sách Lễ Rôma, và nội dung là như sau: 

"149. Linh mục tiếp tục Kinh Nguyện Thánh Thể phù hợp 
với chữ đỏ, vốn được ghi trong mỗi Kinh Nguyện. 

"Nếu chủ tế là một Giám Mục, trong lời nguyện, sau các 
chữ “Papa nostro N. (N., Đức Giáo Hoàng của chúng con), ngài 
đọc thêm: “Et me indigno famulo tuo (và con, tôi tớ bất xứng 
của Chúa). Tuy nhiên nếu Giám Mục đang cử hành Thánh lễ 
ngoài Giáo phận của mình, thì sau các chữ “Papa nostro N. (N., 
Đức Giáo Hoàng của chúng con), ngài đọc thêm: “et me indigno 
famulo tuo, et fratre meo N., Episcopo huius Ecclesiae N. (và 
con, tôi tớ bất xứng của Chúa, và người anh em của con là N., 
Giám Mục của Giáo phận N.). 

"Giám Mục giáo phận hay bất cứ ai tương đương với ngài 
trong luật phải được nhắc đến tên theo công thức: “una cum 
famulo tuo Papa nostro N. et Episcopo (hoặc Vicario, Prelato, 
Praefecto, Abbate) (cùng với tôi tớ Chúa là N., Đức Giáo Hoàng 
của chúng con, và N., Đức Giám Mục của chúng tôi [hoặc Đại 
diện tông tòa, Giám chức, Giám Quản, Viện phụ]). 

"Được phép nhắc tên của Giám Mục Phó và các Giám Mục 
phụ tá trong Kinh nguyện Thánh Thể, nhưng không nhắc các 
Giám Mục khác đang tình cờ có mặt. Khi nhiều tên được nhắc 
tới, điều này được thực hiện với công thức tập thể “et Episcopo 
nostro N. eiusque Episcopis adiutoribus (N., Đức Giám Mục của 
chúng con và các Giám Mục phụ tá của ngài). 

"Trong mỗi Kinh Nguyện Thánh Thể, các công thức này sẽ 
được sửa đổi tùy theo yêu cầu của ngữ pháp." 

Khi một vị đồng tế nhắc đến tên của Giám Mục trong Kinh 
Nguyện Thánh Thể II, III, và IV, ngài cũng theo nguyên tắc 
trên. (Zenit.org 19-5-2015) 

 
43. Phận vụ của hai phó tế trong một thánh lễ 
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Hỏi 1: Thưa cha, trong một Thánh lễ có hai phó tế, và một trong 
hai phó tế sẽ giảng sau bài Tin Mừng, phó tế nào sẽ công bố Tin 
Mừng? Liệu phó tế nào sắp giảng sẽ công bố bài Tin Mừng, hay 
liệu một phó tế công bố bài Tin Mừng và phó tế kia sẽ giảng 
không? Trong một tình huống tương tự, ai sẽ công bố bài Tin 
Mừng, khi một Giám mục là chủ tế và một linh mục đồng tế sẽ 
giảng lễ, nhưng có nhiều linh mục đồng tế và không có phó tế? 
Liệu một linh mục công bố bài Tin Mừng và một linh mục khác 
giảng, hoặc liệu linh mục nào sắp giảng sẽ công bố Tin Mừng 
luôn không? - R. B., Marquette, Michigan, Hoa Kỳ 

Đáp: Các qui định về điểm này là không tuyệt đối, và cho 
phép một mức độ linh hoạt nào đó, để thích ứng với hoàn cảnh 
đặc biệt. Đồng thời, có một số khía cạnh của sự trang nghiêm 
phụng vụ cần được tôn trọng càng nhiều càng tốt. 

Một nguyên tắc cần được tôn trọng là nếu một phó tế hiện 
diện, thì phó tế này đọc bài Tin Mừng. Một linh mục chỉ đọc bài 
Tin Mừng, nếu phó tế là bất khả vì một lý do đặc biệt, thí dụ, 
nếu phó tế không biết ngôn ngữ của bài Tin Mừng trong một 
thánh lễ đa ngôn ngữ. 

Mọi việc là bằng nhau, khi có hai phó tế trong Thánh lễ, họ 
thường phân công nhau: một người là phó tế Lời Chúa và một 
người là phó tế Thánh Thể. Ngoài việc công bố bài Tin Mừng và 
các lời nguyện chung, phó tế Lời Chúa sẽ đứng bên trái vị chủ tế 
trong Phụng Vụ Thánh Thể, hoặc cũng có thể xông hương Mình 
Thánh Chúa trong phần Kinh Nguyện Thánh Thể. Còn phó tế 
Thánh Thể sẽ giữ chức năng phó tế quen thuộc trong việc chuẩn 
bị lễ vật, Kinh nguyện Thánh Thể và đọc lời chúc bình an. 

Một nguyên tắc chung khác trong phụng vụ là tránh các di 
chuyển vô ích. 

Trong ánh sáng này, một phó tế phụ trách giảng thường giữ 
vai trò của phó tế Lời Chúa, để thi hành hai chức năng một cách 
dễ dàng và không bị gián đoạn. 

Đôi khi có thể có lý do tốt cho một sự thay đổi thừa tác 
viên. Thí dụ, nếu bài Tin Mừng cần được hát, thì phó tế nào có 
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khả năng hát hơn, nên hát bài Tin Mừng, mặc dầu phó tế kia sẽ 
giảng. 

Trong trường hợp của lễ đồng tế mà không có một phó tế, 
vị chủ tế, Giám mục hay linh mục, không đọc bài Tin Mừng, dù 
vị ấy thường là người giảng lễ. 

Nếu một linh mục khác, không là chủ tế, sẽ giảng lễ, thì nói 
chung linh mục ấy đọc Tin Mừng. Sự việc nhiều linh mục có thể 
đồng tế là không phải lý do đủ để phân chia công việc giữa 
nhiều thừa tác viên, và do đó gia tăng các di chuyển không cần 
thiết. 

Ngoại lệ cho luật ngón tay cái này có thể được thực hiện vì 
lý do tương tự, như những gì đã nêu ra cho các phó tế: sự khác 
biệt về ngôn ngữ, hát bản văn… 

Hỏi 2: Chúng tôi có một giáo xứ lớn ở ngoại ô với sáu 
Thánh Lễ cuối tuần. Chúa Nhật thứ tư của tháng là dành cho 
các phó tế giảng, một việc mà các phó tế vĩnh viễn rất hân hoan 
mong muốn. 

Khi chúng tôi có ba phó tế, mỗi vị giảng trong hai Thánh lễ. 
Điều này là rất tốt cho chúng tôi. Tuy nhiên gần đây, Giám mục 
chuyển một trong các phó tế của chúng tôi qua một giáo xứ 
khác. Chỉ còn lại hai phó tế chúng tôi phụ trách giảng cho sáu 
Thánh Lễ. Câu hỏi nổi lên cho cơ chế của một phó tế giúp trong 
ba Thánh Lễ. Theo chúng tôi biết, mỗi phó tế không thể làm 
phận vụ phó tế cho hơn hai thánh lễ cuối tuần. 

Giải pháp chúng tôi đưa ra là mỗi người giữ phận vụ phó tế 
trong hai Thánh lễ, và chỉ giảng trong một Thánh lễ khác. Bây 
giờ chúng tôi xin hỏi: Khi không phục vụ như là phó tế, liệu có 
thích hợp cho chúng tôi để đọc bài Tin Mừng và giảng không? 
Hoặc liệu vị chủ tế là người đọc bài Tin Mừng chăng? Hình như 
ở đây có sự đảo ngược kỳ lạ của các vai trò. Một linh mục - cha 
phụ tá – nhấn mạnh là nên làm như vậy. Người bạn phó tế của 
tôi nói rằng chữ đỏ là rõ ràng về điểm này: nếu phó tế hiện diện 
trong thánh lễ, phó tế đọc bài Tin Mừng. 

Nếu phó tế không phải là phó tế giúp lễ, mà chỉ giảng lễ mà 
thôi, liệu phó tế ấy là “hiện diện” trong Thánh lễ, như ý của Qui 
chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM) nói không?" 
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Đáp: Mặc dầu câu hỏi này nói đến một tình hình đặc biệt, 
tôi có thể nói như sau: 

Tôi giả sử rằng quy tắc chung, vốn nói rằng không ai được 
rước lễ hơn hai lần trong một ngày, cũng áp dụng cho các phó 
tế. 

Trên cơ sở đó, sẽ có một số khó khăn đối với một phó tế 
giúp trong ba Thánh Lễ trong một ngày. Đúng là không bắt buộc 
rước lễ trong Thành lễ thừ ba, nhưng sẽ là kỳ cục khi thực hiện 
mọi tác vụ phó tế mà không rước lễ. 

Tuy nhiên, không có lý do tại sao phó tế không phục vụ 
trong một Thánh lễ chiều thứ bảy và hai Thánh lễ ngày Chúa 
Nhật, hoặc ngược lại. Việc phục vụ các Thánh lễ giống nhau cho 
ngày thứ bảy và Chúa Nhật như thế, không vi phạm chữ đỏ, vốn 
qui định không rước lễ quá hai lần trong một ngày. 

Vì vậy, tôi tin rằng giả thuyết của bạn đọc trên nói rằng phó 
tế không thể giúp quá hai Thánh Lễ dịp cuối tuần là không đứng 
vững. 

Đồng thời, tôi sẽ nói một cách tổng quát rắng sẽ là không 
phù hợp với qui định cho một phó tế đọc Tin Mừng hay giảng 
lễ, nếu phó tế ấy không thi hành thừa tác cách tích cực trong 
thánh lễ, như Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma, số 66, cho biết: 
"Người diễn giảng thông thường là chính vị chủ tế hay một 
trong các vị đồng tế được vị chủ tế nhờ, hay đôi khi, tuỳ nghi, là 
phó tế, nhưng không bao giờ là giáo dân. Trong những trường 
hợp đặc biệt và có lý do chính đáng, một Giám Mục hay một 
linh mục hiện diện trong buổi cử hành mà không đồng tế có thể 
đảm trách việc giảng..." (Bản dịch Việt ngữ của linh mục 
Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). 

Vì vậy, trong khi Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma cho 
phép cho một trường hợp ngoại lệ, mà trong đó một Giám mục 
không đồng tế hay một linh mục không đồng tế có thể giảng 
trong Thánh Lễ, không có ngoại lệ như vậy được dành cho một 
phó tế. (Zenit.org 16-11-2010 và 30-11-2010) 

 
44. Lễ trọng nào “là cao hơn” lễ Chúa nhật? 
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Hỏi: Hàng năm, ngày 29-6, Hội Thánh long trọng cử hành lễ 
thánh Phêrô và thánh Phaolô Tông đồ, cho dù nếu lễ này rơi 
vào ngày Chúa Nhật. Nếu tôi không nhầm, lễ Cung Hiến Đền 
thờ Latêranô ở Rôma cũng nắm giữ vinh dự này – nghĩa là lễ 
này "là cao hơn" lễ Chúa Nhật Thường niên, nếu nó đúng vào 
một ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, một số lễ trọng và lễ kính khác 
dường như có tầm quan trọng về tín lý và đường thiêng liêng 
hơn so với các lễ trên đây, đặc biệt là các lễ trọng kính Đức 
Trinh Nữ Maria, lại được chuyển vào thứ Bảy trước hoặc vào 
ngày thứ Hai sau, nếu các lễ trọng này rơi vào ngày Chúa Nhật. 
Do tầm quan trọng của Chúa Nhật trong đức tin của chúng ta, 
thưa cha, làm thế nào xác định được lễ nào có thể “là cao hơn” 
lễ Chúa Nhật, và lễ nào là không cao hơn? - A. H., New York, 
Hoa Kỳ. 

Đáp: Câu hỏi này chứng tỏ một thực tế là những gì xem ra 
là hiển nhiên đối với một số người trong chúng ta, những người 
hàng ngày phải vật lộn với vấn đề phụng vụ, lại không nhất thiết 
phải là rõ ràng cho các tín hữu. Đây là một câu hỏi rất tốt của 
một người Công Giáo quan tâm chu đáo, và nhắc nhở chúng ta 
rằng đôi khi câu hỏi là tốt để giải thích các khái niệm dễ gây 
nhầm lẫn. 

Lịch phụng vụ được phát triển qua nhiều thế kỷ và đã được 
tổ chức trong nhiều cách khác nhau. Vì nhiều lý do, việc cử 
hành phụng vụ của một Chúa Nhật, đặc biệt là ngoài các mùa 
lớn, đã liên tục có nguy cơ bị thay thế bằng việc cử hành lễ các 
thánh nổi tiếng và việc sùng kính phổ biến. Trong nhiều dịp, Hội 
Thánh đã phải can thiệp để khôi phục lại việc cử hành Thánh lễ 
Chúa Nhật, cho vai trò trung tâm mà lễ Chúa Nhật cần có, trong 
lòng đạo đức của các tín hữu. 

Các nỗ lực gần đây nhất là các quy tắc hiện nay, được ban 
hành sau Công Đồng chung Vatican II. Các qui tắc này thiết lập 
một hệ thống xếp hạng mới cho các lễ mừng (hoặc ngày lễ), và 
một bảng mới của các ngày phụng vụ, vốn nêu ra sự ưu tiên của 
một lễ này so với một lễ khác. Các sự phân chia này của các cử 
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hành bao gồm: lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ bắt buộc và lễ nhớ tùy 
chọn. 

Cũng đã có một nỗ lực lớn để củng cố việc cử hành lễ Chúa 
Nhật, vốn chỉ có thể được thay thế bằng lễ kính trọng thể mà 
thôi. 

Các ngày Chúa Nhật của các mùa phụng vụ chính, như Mùa 
Vọng, Mùa Chay và Phục Sinh là cao hơn lễ trọng trong bảng 
danh sách, và do đó các lễ trọng nào rơi vào các ngày Chúa Nhật 
này thường được chuyển qua ngày khác. 

Bởi vì lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội rơi vào mùa 
Vọng, lễ này thường được chuyển qua ngày khác nếu ngày ấy là 
Chúa Nhật, trừ ở một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý, vì ở 
các nước này, đây là một ngày lễ nghỉ, và luôn được tổ chức vào 
ngày 8-12. 

Việc chuyển lễ trọng qua ngày khác đôi khi xảy ra đối với 
lễ Thánh Giuse và lễ Truyền Tin, vốn luôn luôn rơi vào mùa 
Chay hay mùa Phục Sinh. Thực tế, trong năm tới (2016), lễ 
Truyền Tin sẽ rơi vào Thứ Sáu Tuần Thánh, cho nên lễ này sẽ 
được chuyển đến sau tuần Bát nhật Phục Sinh, và sẽ mừng vào 
ngày thứ hai 4-4. 

Một số quốc gia nhận được một ngoại lệ đặc biệt so với luật 
chung từ Tòa Thánh, trên một cơ sở ad hoc (đặc biệt, theo tình 
thế). Ví dụ, Tòa Thánh đã cho phép các Giám mục Mexico cử 
hành lể kính Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 12-12, thậm chí cả 
khi lễ rơi vào một Chúa Nhật Mùa Vọng. Sự cho phép này 
không được mở rộng vượt ra ngoài biên giới quốc gia. 

Đối với các Chúa Nhật của mùa Giáng sinh và mùa thường 
niên, các quy định là ít nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, ngay cả 
trong trường hợp này, chỉ có “lễ trọng” và “lễ kính” Chúa mới 
có thể thay thế lễ Chúa Nhật. Tất cả các lễ kính và lễ nhớ khác 
được bỏ qua, nếu trùng vào ngày Chúa Nhật. 

Đó là lý do tại sao lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô Tông đồ 
thay thế lễ Chúa Nhật; điều này cũng duy trì cho các lễ trọng 
khác, ngay cả khi nó không thường là một ngày lễ buộc (như lễ 
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24-6). 
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Hạng đặc biệt của các lễ kính Chúa cũng thay thế lễ Chúa 
Nhật. Các lễ này khác với các lễ  trọng vì chúng chỉ là lễ kính 
(nghĩa là, có kinh Vinh Danh, nhưng với chỉ hai bài đọc và 
không đọc Kinh Tin Kính), trừ khi chúng trùng với một ngày 
Chúa Nhật hoặc thường được cử hành vào một Chúa Nhật. Các 
lễ ấy là: 

- Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, được cử hành vào Chúa 
Nhật sau ngày 6-1 (hoặc, nơi nào mà lễ trọng Chúa Hiển Linh 
được chuyển vào Chúa Nhật 7-1 hay 8-1, thì lễ Chúa Giêsu chịu 
Phép Rửa được dời vào ngày thứ hai sau đó); 

- Lễ Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, cử 
hành vào ngày Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh, hoặc, 
nếu không có Chúa Nhật này (vì ngày 1-1 rơi vào Chú nhật), lễ 
Thánh Gia mừng vào ngày thứ sáu 30-12; 

- Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, được cử hành vào 
ngày 2-2; 

- Lễ Chúa Hiển Dung, được cử hành vào ngày 6-8; 
- Lễ Suy Tôn Thánh Giá, được cử hành vào ngày 14-9 (ở 

một số nước, đặc biệt là ở châu Mỹ Latinh, lễ được cử hành vào 
ngày 3-5 vì các lý do lịch sử và mục vụ); 

- Lễ Cung hiền Đền thờ Latêranô, được cử hành vào ngày 
9-11. (Đây là một lễ kính Chúa, bởi vì vương cung thánh đường 
ban đầu được cung hiến dưới tước hiệu Chúa Cứu Thế Cực 
Thánh, và đây vẫn là một phần của tước hiệu chính thức của đền 
thờ: "Vương Cung Thánh Đường Cả của Chúa Cứu Thế Cực 
Thánh, và thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Sử tại Latêranô". Các 
cung hiến cho Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Gioan Thánh Sử 
đã được lần lượt thêm vào trong các thế kỷ 10 và 12). 

Không có các lễ kính hoặc lễ nhớ khác thay thế ngày Chúa 
Nhật. Nhưng vì một lý do nghiêm trọng, một Giám mục có thể 
ra lệnh hoặc cho phép một Thánh lễ đặc biệt được cử hành vào 
ngày Chúa Nhật mùa Thường niên, chẳng hạn một Thánh lễ cầu 
cho hòa bình trong một cuộc khủng hoảng lớn. (Zenit.org 2-6-
2015) 
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45. Lễ bổn mạng giáo xứ thay lễ chúa nhật được 
không? 

 
Sau bài trả lời ngày 2-6 của chúng tôi về việc lễ nào lấn át 

lễ Chúa Nhật, nhiều độc giả nhận thấy việc tôi bỏ qua không 
nhắc đến lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời (lễ Các Đẳng ngày 
2-11), như là lễ ưu tiên hơn lễ Chúa Nhật. 

Đáp: Thật vậy, trường hợp đặc biệt này của lễ Cầu cho các 
tín hữu đã qua đời (All Souls' Day), vốn không phải là một lễ 
kính hoặc lễ trọng, là không bình thường trong nhiều cách. Nó 
không chỉ có ưu tiên hơn lễ Chúa Nhật, nhưng thực sự nó thay 
thế một số các yếu tố riêng cho ngày Chúa Nhật, chẳng hạn việc 
đọc hay hát kinh Vinh danh, được bỏ qua. 

Hỏi: Một số độc giả khác cũng hỏi về lễ trọng đặc biệt, như 
các thánh bổn mạng của một giáo phận hay giáo xứ. Trong bài 
trả lời trước, tôi đã nói trên nguyên tắc rằng mọi lễ trọng có thể 
thay thế một ngày Chúa Nhật mùa Thường Niên. 

Đáp: Tuy nhiên, cũng đáng nhắc lại rằng lễ trọng mừng 
thánh bổn mạng của một giáo phận hay của giáo xứ sẽ thay thế 
một Chúa Nhật, hoặc trong trường hợp lễ trùng với một ngày 
Chúa Nhật, hoặc thậm chí nó thường được chuyển vào ngày 
Chúa Nhật gần nhất, để đảm bảo một ngày mừng xứng đáng. 
Đức Giám Mục địa phương có thể cho phép chuyển lễ bổn mạng 
trên vào ngày Chúa Nhật. (Zenit.org 16-6-2015) 

 
46. Liệu có đưa tên vị thánh kính trong ngày vào 

kinh nguyện thánh thể iii không?  
 

Hỏi: Làm thế nào giải thích việc đưa tên "vị thánh kính trong 
ngày" như đã nêu ra trong Kinh Nguyện Thánh Thể III? Thí dụ, 
tại Hoa Kỳ, ngày 5-1 là lễ thánh Gioan Neumann, mặc dù ngày 
5-1-2014 là lễ Hiển Linh: liệu có là không thích hợp để chèn tên 
của thánh nhân trong Kinh Nguyện Thánh Thể III như là “vị 
thánh kính trong ngày” chăng? Nhóm linh mục của tôi thảo 
luận sôi nổi điều này trong bữa ăn tối, và chúng tôi không thể 
tìm ra một câu trả lời hoặc tài liệu dứt khoát và rõ ràng. Một 
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linh mục giải thích nó cách nghiêm nhặt, nói rằng nếu ngày ấy 
là ngày Chúa Nhật, thì lịch phụng vụ của ngày Chúa Nhật thay 
thế và cản trở bất cứ vị thánh nào trong danh mục các thánh. 
Do đó, không nhắc đến “vị thánh kính trong ngày” khi một lễ 
trọng hoặc lễ Chúa Nhật rơi vào ngày ấy. Tuy nhiên, tôi tin rằng 
nếu ngày ấy là ngày Chúa Nhật, nhưng trùng vào ngày lễ của vị 
thánh kính trong ngày đó, Kinh Nguyện Thánh Thể III cho phép 
nhớ đến vị thánh này, chứ đừng để quên hoàn toàn. - R. F., 
Chicago, Hoa Kỳ. 

Đáp: Tôi nghiêng về sự giải thích ít nghiêm nhặt này, và 
cho phép nhắc đến tên của vị thánh kính trong ngày. 

Một trong các lý do giải thích cho việc này là rằng chữ đỏ 
trong Kinh Nguyện Thánh Thể III đã nói: “...các thánh tông đồ, 
và các thánh tử đạo hiển vinh, (cùng với thánh T. : tên thánh 
kính trong ngày hoặc bổn mạng), và toàn thể các thánh...” 

Việc một linh mục đề nghị giải thích nghiêm nhặt là đúng, 
khi nói rằng ngày Chúa Nhật thay thế bất kỳ vị thánh nào trong 
lịch (trừ vị thánh được mừng như một lễ trọng). Nhưng chữ đỏ 
này, bởi vì nó cũng cho phép nhắc đến tên vị thánh bổn mạng 
của giáo xứ trong bất cứ Thánh lễ nào dùng Kinh Nguyện Thánh 
Thể III, hình như không được gắn kết với lịch. Vì vậy, tôi thấy 
không có lý do gì để hạn chế việc sử dụng nó. 

Tương tự như vậy, ngay cả những người theo cách giải 
thích nghiêm nhặt, dường như không loại trừ việc nhắc đến tên 
của vị thánh kính trong ngày, vào mọi dịp khác, ngay cả khi vị 
thánh không được mừng lễ. Vì vậy, ngay cả khi một lễ nhớ bắt 
buộc không được cử hành, do một thánh lễ an táng hoặc một lễ 
kỷ niệm đặc biệt, hoặc khi linh mục chọn không cử hành một lễ 
nhớ tùy chọn, tên của vị thánh kính trong ngày vẫn có thể được 
nhắc đến trong Kinh Nguyện Thánh Thể III. 

Sắp tới, chúng ta sẽ sớm có một sự trùng hợp bất thường 
của hai ngày lễ nhớ bắt buộc. Ngày 13-6-2015, lễ Trái Tim Vô 
Nhiễm Đức Mẹ trùng với lễ Thánh Antôn Pađua. Mặc dù cả hai 
lễ có thể được cử hành, nhưng thường cử hành lễ Trái Tim Vô 
Nhiễm Đức Mẹ, trong khi nhắc đến thánh Antôn Pađua trong 
Kinh Nguyện Thánh Thể III. 
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Tôi thậm chí sẽ đi xa như vậy, để nói rằng nếu ngày nào 
không có tên một vị thánh trong lịch phổ quát, linh mục có thể 
chọn nhắc đến tên một vị thánh từ Sổ các thánh, nếu ngài có một 
lý do mục vụ tốt để làm như vậy. 

Cũng đáng để nói rằng khả năng đưa tên một vị thánh là 
không phải độc quyền cho Kinh Nguyện Thánh Thể III. Nó 
cũng có trong Kinh Nguyện Thánh Thể sử dụng trong Thánh lễ 
cho các Nhu cầu Khác nhau. Điều thú vị ở đây là rằng các Kinh 
Nguyện Thánh Thể này chỉ có thể được sử dụng khi cử hành 
một trong các Thánh Lễ cho các Nhu cầu Khác nhau và các dịp 
(Thí dụ: Thánh lễ cầu cho Hội Thánh, cho một Công đồng hay 
Thượng Hội đồng, cho ơn thiên triệu, cho các giáo dân, cho các 
nhà lãnh đạo dân sự, cho hòa bình và công lý). Do đó, các Kinh 
Nguyện Thánh Thể này chỉ có thể được sử dụng cho các Thánh 
Lễ, mà trong đó việc mừng một vị thánh là được loại trừ một 
cách tích cực. Vì vậy, sự việc rằng các Kinh nguyện Thánh Thể 
này bao gồm khả năng nhắc đến tên một vị thánh kính trong 
ngày, chứng thực việc giải thích rằng chữ đỏ trên không được 
gắn chặt với ưu tiên của lễ mừng được tìm thấy trong lịch phụng 
vụ. 

Nếu đúng như vậy, thì bất cứ khi nào Kinh Nguyện Thánh 
Thể III được sử dụng vào một Chúa Nhật, tên vị thánh kính 
trong ngày có thể được đọc lên. (Zenit.org 9-6-2015) 

 
47. Có bản dịch mới của ba kinh nguyện thánh thể 
dành cho thánh lễ thiếu nhi chưa? 

 
Hỏi: Tôi chỉ hỏi liệu ba Kinh nguyện Thánh Thể dành cho 
Thánh lễ thiếu nhi đã được cập nhật trong các bản dịch mới 
chưa. Tôi đã không thể tìm thấy bản sao của chúng ở đâu cả. 
Liệu có thể được phép dùng chúng như chúng đã có chăng, và 
chỉ cần đưa thêm bản dịch mới của phần truyền phép được 
không? - F. D., Johannesburg, Nam Phi. 

Đáp: Các Kinh nguyện Thánh Thể dành cho Thánh lễ thiếu 
nhi lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1974. Vào thời đó, ba 
Kinh nguyện Thánh Thể đã được giới thiệu trên cơ sở thử 
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nghiệm. Các Hội đồng Giám mục có thể sử dụng một trong các 
Kinh Nguyện này, và được cho phép thực hiện một bản dịch khá 
tự do các bản văn, trong khi vẫn tôn trọng cấu trúc cơ bản. Hầu 
hết các Hội đồng Giám mục yêu cầu cho phép sử dụng tất cả ba 
Kinh Nguyện Thánh thể ấy, và việc này thường được ban cho 
các Hội đồng Giám mục trong một khoảng thời gian nhất định. 
Năm 1980, ĐTC Gioan Phaolô II cho phép tiếp tục sử dụng các 
Kinh Nguyện này cho đến khi quyết định khác được ban hành. 

Do tình trạng thử nghiệm của chúng, và các hạn chế về việc 
sử dụng chúng cho các nhóm thiếu nhi thuộc lứa tuổi Rước lễ vỡ 
lòng, các Kinh Nguyện Thánh Thể này thường không được in 
trong Sách Lễ Rôma, nhưng trong các sách riêng. Chúng có thể 
đã được đưa vào trong Sách lễ ở một số nơi, nhưng không phải 
là một sự thực hành chung. 

Khi ấn bản thứ ba của Sách Lễ Rôma bằng tiếng Latinh 
được xuất bản vào năm 2002, nó bao gồm các Kinh nguyện 
Thánh Thể cho thiếu nhi trong phần phụ lục. Sự đưa vào này chỉ 
có thể đơn giản vì lợi ích của sự đầy đủ, vì không chắc rằng 
chúng sẽ được sử dụng, do sự khan hiếm của các chuyên viên về 
thiếu nhi lứa 8 tuổi. 

Lần in đầu tiên của Sách lễ Latinh có nhiều lỗi đánh máy. 
ĐTC Gioan Phaolô II cũng đã đưa thêm một số bổ sung mới cho 
niên lịch phụng vụ phổ quát, sau khi xuất bản Sách lễ. Các bổ 
sung này bao gồm lễ Đức Mẹ Guadalupe, và các lễ nhớ thánh 
Juan Diego và thánh Pio Pietrelcina. 

Vì vậy, khi cần in lại Sách lễ trong năm 2008, Thánh Bộ 
Phụng Tự đã không tự giới hạn mình vào việc sửa lỗi đánh máy. 
Thay vào đó, Thánh bộ thực hiện một số cải tiến hơn nữa cho 
bản văn, và các chữ đỏ, trong đó có việc loại bỏ các bản văn 
Latinh của Thánh Lễ dành cho thiếu nhi. 

Bởi vì điều này bao hàm một sự thay đổi trong bản văn 
chính thức, việc bỏ bớt này được trình lên ĐTC để xin chuẩn y 
cùng với hai thay đổi khác cho Sách lễ. ĐTC Biển Đức XVI phê 
chuẩn sự thay đổi này, vốn được ban hành bởi Sắc lệnh ngày 8-
5-2008 (Sắc lệnh số 652-08L, Notitiae 45 (2008) trang 175-
176). Sắc lệnh cũng quy định rằng từ nay về sau các bản văn 
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Thánh Lễ dành cho thiếu nhi nên được in tách rời Sách Lễ 
Rôma, ngay cả trong các bản dịch được duyệt lại trong tương 
lai. 

Có lẽ điều này đã được thực hiện, để loại bỏ bất cứ sự cám 
dỗ nào nhằm xem chúng như là Kinh nguyện Thánh Thể để sử 
dụng chung với mọi cộng đoàn, chứ không phải là một sự giới 
thiệu sư phạm cho phụng vụ dành cho thiếu nhi.  

Bởi vì lần tái bản thứ hai này là cơ sở cho việc dịch Sách Lễ 
sang tiếng Anh, các Kinh Nguyện Thánh Thể cho thánh lễ thiếu 
nhi không có trong Sách lễ nữa. 

Trong khi công bố sắc lệnh, và trong các thư trước đó gửi 
đến các Hội đồng Giám mục công bố sự thay đổi, Tòa Thánh 
Vatican đã loan báo sẽ phát hành một phiên bản mới của các 
Kinh Nguyện Thánh Thể cho thánh lễ thiếu nhi như một văn bản 
riêng biệt trong tương lai, vốn sẽ duyệt lại cả lối diễn tả lẫn kỷ 
luật đối với việc sử dụng các Kinh nguyện Thánh Thể ấy. 

Trong thực tế, các Giám mục Hoa Kỳ đã lên kế hoạch duyệt 
lại các bản gốc của Kinh Nguyện Thánh Thể cho thánh lễ thiếu 
nhi trước khi có thông báo trên, nhưng dự án đã bị đình chỉ một 
cách hợp lý. 

Cho đến nay, Tòa Thánh chưa ban hành phiên bản mới của 
ba Kinh nguyên trên. Có lẽ Tòa Thánh đang chờ đợi các Hội 
đồng Giám mục của các ngôn ngữ chính trên thế giới hoàn tất 
tiến trình dịch thuật Sách Lễ Rôma mới, trước khi bước tiếp vào 
công việc này. 

Trong khi chờ đợi, các bản gốc vẫn được chấp thuận cho sử 
dụng trong cùng điều kiện như trước đây. Tuy nhiên, sau khi 
xuất bản Sách Lễ Rôma mới bằng tiếng Anh, Hội đồng Giám 
mục Hoa Kỳ cập nhật bản văn năm 1974 cho phù hợp với bản 
văn mới. Các phiên bản mới bao gồm các bản dịch được duyệt 
lại về phần mở đầu Thánh lễ, Kinh Thánh Thánh Thánh 
(Sanctus), truyền phép, lời tung hô sau truyền phép và Vinh tụng 
ca. Xin đọc chi tiết bản văn này ở địa chỉ 
http://www.usccbpublishing.org/productdetails.cfm?PC=1697. 

Mặc dầu bản văn này được chính thức chấp thuận cho sử 
dụng tại Hoa Kỳ, nó có thể được sử dụng ở bất cứ nơi nào khác, 
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vì nó không giới thiệu bất kỳ sự mới lạ nào và chỉ cập nhật bản 
văn cho phù hợp với Sách Lễ, và tiến trình này đã được phê 
duyệt đối với trường hợp khác, như lời chào phụng vụ trong các 
bí tích. Dù sao chăng nữa, nên thận trọng xin phép Giám mục 
của mình trước khi sử dụng bên ngoài nước Hoa Kỳ. (Zenit.org 
16-6-2015) 

 
48. Trao hơn một mình thánh cho người rước lễ 

được không? 
 

Hỏi: Có bao giờ được phép trao hơn một Mình Thánh cho 
người Rước lễ được không? Câu hỏi nổi lên, bởi vì khi tôi đưa 
Mình Thánh cho các bệnh nhân tại một nhà dưỡng lão, đôi khi 
một trong những người trong danh sách Rước lễ không Rước lễ 
được, vì nhiều lý do – không thể Rước lễ do một rối loạn dạ dày, 
hoặc rối loạn tâm thần đến nỗi họ không thể nhận ra Chúa 
Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Bởi vì thừa tác viên cho Rước lễ 
không thể đưa trở lại Mình Thánh về nhà thờ đã khóa cửa, liệu 
có được phép trao hai Mình Thánh cho người khác Rước lễ 
không? - G. D., Dayton, Ohio, Hoa Kỳ. 

Đáp: Tôi có thể nói rằng không có qui định cụ thể về điểm 
này, và rằng một giải pháp cảm thức chung có thể được áp dụng. 

Trong khi thường là trao một Mình Thánh cho một người 
Rước lễ, có thể có các thay đổi theo sự cần thiết đặc biệt. 

Thí dụ, nếu số người xếp hàng lên Rước lễ là nhiều hơn số 
Mình Thánh được truyền phép và lưu giữ trong Nhà Tạm, thì 
linh mục hay thừa tác viên có thể quyết định bẻ Mình Thánh làm 
hai hay làm ba, để mọi người có thể Rước lễ. Tương tự như vậy, 
thật là khá phổ biến khi một thừa tác viên chỉ trao một phần 
Mình Thánh cho bệnh nhân khó nuốt.  

Trong trường hợp như vậy, việc cho Rước lễ nên được trực 
tiếp đặt trên lưỡi, bởi vì một khi Mình Thánh được bẻ ra nhiều 
mảnh, các mảnh nhỏ sẽ dễ dàng rơi xuống. 

Nguyên tắc thần học cơ bản ở đây là rằng Chúa Kitô hiện 
diện đầy đủ, thân xác, bửu huyết, linh hồn và thần tính, trong 
từng phần của Mình Thánh được bẻ ra để cho Rước lễ. 
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Nếu điều này là đúng cho một Mình Thánh được bẻ ra 
nhiều phần, thì nó cũng đúng cho hơn một Mình Thánh. Việc 
linh mục Rước lễ là không hơn việc giáo dân Rước lễ, bởi vì 
ngài Rước Mình thánh lớn hơn, hoặc tín hữu nào Rước hai Mình 
Thánh là cũng không kết hiệp với Chúa hơn người Rước một 
Mình Thánh. 

Có thể có một kinh nghiệm chủ quan, mà trong đó một tâm 
hồn thánh thiện có thể cảm thấy ít thoải mái vì chỉ Rước nửa 
Mình Thánh, hoặc hân hoan hơn khi Rước hai Mình Thánh. 
Nhưng không hề có sự khác biệt trong lãnh vực ân sủng hoặc sự 
kết hiệp với Chúa. 

Thông thường, nếu còn một ít Mình Thánh sau Hiệp lễ, và 
không có Nhà Tạm để lưu giữ Mình Thánh, thì linh mục sẽ 
Rước hết các Mình Thánh này trước khi tráng chén. Tuy nhiên, 
có một số tình huống mà trong đó linh mục trong thánh lễ có thể 
chọn cho mỗi tín hữu Rước nhiều hơn một Mình Thánh. Một thí 
dụ là nếu Thánh Lễ được cử hành tại một nơi không có Nhà 
Tạm, và ngài dự đoán trước khi cho Rước Lễ rằng số lượng 
Mình Thánh là quá nhiểu, và ngài không thể Rước hết được với 
sự kính trọng cần thiết đối với Thánh Thể. Một trường hợp khác 
là cần để Nhà Tạm trống hoặc gần như trống sau Thánh lễ, như 
trong Tuần Thánh để chuẩn bị cho Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa 
vào Thứ Năm Tuần Thánh, vốn cần được cử hành với một nhà 
tạm trống. 

Trong các trường hợp này, tốt hơn nên nói với các tín hữu 
trước rằng mỗi người sẽ Rước hai Mình Thánh, vì sự việc có thể 
gây đãng trí cho họ, nếu nó xảy ra bất ngờ và có thể làm ảnh 
hưởng đến sự sốt sắng của thời điểm Rước Lễ. Cũng đã xảy ra 
sự việc một số người nghĩ rằng vị linh mục đã có sự nhầm lẫn, 
và họ cố gắng trả lại Mình Thánh thứ hai cho bình thánh. 

Trong tình huống bệnh viện và chăm sóc các bệnh nhân như 
độc giả của chúng tôi mô tả trên đây, nguyên tắc này được áp 
dụng cách cơ bản. Thừa tác viên có thể đưa hai Mình Thánh cho 
bất cứ người Rước lễ nào, nếu không tiện đưa trở lại Mình 
Thánh về Nhà Tạm. Một lần nữa, người ấy nên được nói cho 
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biết trước, để tránh một phản ứng ngạc nhiên cho họ. (Zenit.org 
23-6-2015) 

 
49. Thừa tác viên thánh thể có thể cất mình thánh 

qua đêm ở nhà mình không? 
 

Hỏi: Sau khi tôi trả lời ngày 13-6 về việc có thể cho một người 
Rước hai Mình Thánh trong trường hợp khẩn cấp, một độc giả 
hỏi thêm: "Một nữ thừa tác viên ngoại thường được một cha xứ 
nói cho biết rằng sau khi đưa Mình Thánh cho các bệnh nhân 
mà còn dư Mình Thánh, cô có thể đưa Mình Thánh về nhà và 
cất vào nơi an toàn, bởi vì cô không có chìa khóa nhà thờ, vốn 
bị khóa lại vào thời gian cô đi đến nhà bệnh nhân. Liệu điều này 
được phép không, thưa cha?" 

Đáp: Câu trả lời ngắn gọn là không. Bộ Giáo Luật 1983 là 
khá cụ thể về điểm này: 

" Ðiều 934: §1. Thánh Thể: 
1. phải được lưu trữ trong nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ 

tương tự, trong nhà thờ giáo xứ, trong nhà thờ hay nhà nguyện 
của một tu viện hoặc của tu đoàn tông đồ; 

2. có thể được lưu trữ trong phòng nguyện của Giám Mục, 
và nếu có phép của Bản Quyền sở tại, trong các nhà thờ, nhà 
nguyện và phòng nguyện khác. 

§2. Tại những nơi lưu trữ Thánh Thể, luôn luôn phải có 
người chăm nom và, trong mức độ có thể, một tư tế phải cử 
hành Thánh Lễ ít nhất mỗi tháng hai lần. 

Ðiều 935: Không ai được phép giữ Thánh Thể trong mình, 
hoặc đem đi đường với mình; trừ khi nhu cầu mục vụ khẩn 
trương đòi hỏi, và phải giữ các chỉ thị của Giám Mục giáo phận. 
" Ðiều 938: §1. Thánh Thể thường chỉ được lưu trữ trong một 
nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. 

§2. Nhà tạm lưu trữ Thánh Thể được đặt vào một vị trí cao 
trọng và dễ nhìn thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện; lại phải 
được trang hoàng đẹp đẽ và thuận tiện cho việc cầu nguyện. 
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§3. Nhà tạm lưu trữ Thánh Thể thường xuyên phải bất di 
dịch, làm bằng chất liệu vững chắc, không nhìn qua được, và 
phải khóa cẩn thận để tránh tối đa nguy cơ xúc phạm. 

§4. Vì lý do quan trọng, được phép lưu trữ Thánh Thể, nhất 
là ban đêm, trong một nơi khác xứng đáng và an toàn hơn. 

§5. Người coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu giữ chìa 
khóa nhà tạm lưu trữ Thánh Thể thật chu đáo" (Bản dịch Việt 
ngữ của các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, 
Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh). 

Mặc dầu Điều 935, khi nói về "nhu cầu mục vụ khẩn 
trương", và Điều 938 §4, hình như đưa ra sự cố gắng khắc phục 
thời gian chậm trễ, và có lẽ đây là điều mà cha xứ nghĩ đến, tôi 
có thể nói rằng đây thực sự không phải là một giải pháp tốt. 
Trong trường hợp này, không có nhu cầu mục vụ khẩn trương, 
vốn đòi hỏi cất Mình Thánh ngoài Nhà Tạm qua đêm, và nơi an 
toàn được nhắc đến trong điểu luật kia có nghĩa là một an toàn 
và xứng đáng hơn chính Nhà Tạm, và tình hình này dường như 
không dễ có được trong một nhà riêng. 

Do đó, có một số giải pháp cần thiết khác, hoặc là đảm bảo 
rằng tất cả Mình Thánh đều được cho rước hết, như được nói 
trong phần trả lời lần trước, hoặc là bảo đảm rằng có người chờ 
mở cửa nhà thờ và Nhà tạm, sau khi thừa tác viên ngoại thường 
cho bệnh nhân rước lễ trở về lại nhà thờ. (Zenit.org 7-7-2015) 

 
50. Tại sao một phần mình thánh được đặt vào chén 
thánh? 

 
Hỏi: Tại sao một mảnh bẻ ra của Mình Thánh được đặt vào 
Chén Thánh khi đọc "Lạy Chiên Thiên Chúa"? Liệu việc Đức 
Thánh Cha trước kia quen bẻ Mình Thánh thành nhiều mảnh 
nhỏ, và gửi các mảnh này đến các nhà thờ chính của ngài như 
một dấu hiệu của sự hiệp nhất, là đúng không? Hiện Đức Thánh 
Cha không làm điều đó nữa. 

Trong thời Trung cổ, chúng ta cảm thấy cần phải kết hiệp 
Thân Mình Chúa Kitô với Máu Thánh của Ngài trước khi rước 
lễ, do một sự hiểu theo nghĩa đen hơn về sự tách rời Thân Mình 



 146 

và Máu của Chúa với việc truyền phép riêng biệt. Chúng ta tin 
rằng Chúa Kitô là hoàn toàn hiện diện dưới hai hình bánh và 
rượu đã truyền phép. Vì vậy, tại sao bây giờ chúng ta vẫn còn 
đặt một mảnh của Mình Thánh vào trong Chén Thánh? - C. F., 
Chicago, Hoa Kỳ. 
Đáp: Tập tục Đức Thánh Cha gửi một số mảnh Mình Thánh, mà 
Ngài đã truyền phép, đến các nhà thờ khác là rất cổ xưa (một số 
Giám mục khác cũng đã làm như vậy). Có bằng chứng của việc 
này trong các tác phẩm của thánh Irênê (130-202) và trong các 
thế kỷ sau đó. Mình Thánh không luôn được gửi đến mọi nhà 
thờ, và dần dần tập tục này được giới hạn trong các ngày lễ lớn, 
và cuối cùng đã biến mất. Không có bằng chứng của việc này 
sau thế kỷ IX nữa. 

Sau đó có một tập tục khác là một phần của Mình Thánh 
trong thánh lễ, do Đức Thánh Cha cử hành, được đặt vào Chén 
Thánh, để biểu tượng tính liên tục của hy lễ. Tập tục này là 
tương đối ngắn trong thế kỷ VIII, và không hề lan rộng ra khỏi 
Rôma. 

Sự thực hành hiện nay dường như là sự tồn tại của một tập 
tục thế kỷ VIII, đó là Đức Thánh Cha đặt một phần Mình Thánh, 
mà Ngài đã truyền phép, vào trong Chén Thánh, kèm theo lời 
nguyện vẫn còn dùng hiện nay: “Xin cho việc hòa Mình và Máu 
Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận 
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời” (Bản dịch Việt ngữ 
của Hội Đồng Giám mục Việt Nam). 

Hình thức hiện nay của nghi thức xuất hiện để ngăn chặn sự 
hợp nhất của nghi lễ Rôma với tập tục Đức, vốn đã xảy ra dưới 
triều đại của Hoàng đế Charlemagne (khoảng năm 747-814), do 
thánh Biển Đức thành Aniane (747-821) thực hiện, mặc dù nó 
không hoàn toàn được thiết lập cho đến khoảng một thế kỷ sau 
đó. 

Theo chuyên viên phụng vụ nổi tiếng J. A. Jungmann, tính 
biểu tượng đàng sau sự thực hành thời Trung cổ là: "sự hòa trộn 
diễn tả Thân Mình Chúa Kitô sống lại đi trước lời chúc bình an 
“Pax Domini”; vì thật sự Chúa chúng ta đã sống lại từ cõi chết, 
và chỉ sau đó, Chúa mới đem lại hòa bình cho trời và đất". 
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Giáo sư Jungmann cũng nêu ra rằng sự kết nối này với cái 
chết trên Thập giá dẫn đến tập tục làm dấu kép (ba lần) trên 
Chén Thánh với các mảnh Mình Thánh, trong khi đọc lời: "bình 
an của Chúa ở cùng anh chị em”, vốn vẫn là một phần của hình 
thức ngoại thường, và nó có sự tương đồng trong một số nghi lễ 
phụng vụ phương Đông, dựa trên các ý nghĩa biểu tượng giống 
nhau. 

Ý nghĩa biểu tượng này là hơi khác với điều mà độc giả trên 
gán cho thời Trung Cổ. Đa số nhà thần học Trung cổ cũng chủ 
trương rằng Chúa Kitô phục sinh đã hiện diện đầy đủ trong cả 
hai hình, và được hiểu hoàn toàn rằng sự hòa trộn hai hình Bánh 
và Rượu trước lời chúc bình an tượng trưng cho Chúa Kitô phục 
sinh, mà không có bất kỳ hiệu quả bí tích nào. 

Tuy nhiên, sự giải thích này dường như không là ý nghĩa 
ban đầu của nghi thức, và thường được gán cho Đức Giám Mục 
Amalar giáo phận Metz (780-850), người đã nổi tiếng với các 
giải thích ẩn dụ của ngài về phụng vụ. 

Mặc dù là phổ biến, sự giải thích này, và chính nghi thức, là 
không phải không có vấn đề. Trong quá trình cải cách Sách Lễ 
sau Công đồng chung Trentô, đã có nhiều phản đối chống lại sự 
giải thích ấy, trong chừng mực nó có thể được giải thích theo 
nghĩa rằng Mình Thánh và Máu Thánh của Chúa chúng ta sẽ 
được kết hợp với nhau chỉ sau khi được hòa trộn với nhau, chứ 
chưa kết hợp khi truyền phép hai hình. Điều này có thể hỗ trợ 
các lập luận của những người chủ trương rằng việc rước lễ một 
hình là không đủ. 

Một số đề xuất đã được thực hiện để thay đổi công thức 
kinh nguyện, để mang nghi thức trở lại với ý nghĩa ban đầu của 
nó, vốn được liên kết chặt chẽ hơn với việc chuẩn bị rước lễ, 
hơn là với với nghi thức chúc bình an. Giáo sư Jungmann, sau 
khi xem xét các bằng chứng lịch sử, đã kết luận: "Do đó, chúng 
ta được biện minh về tư tưởng rằng cả hai hình đại diện cho một 
Bí Tích, và chứa đựng một Chúa Kitô như ý nghĩa ban đầu của 
nghi thức Rôma về sự hòa trộn". 

Tuy nhiên, sức mạnh của truyền thống chiếm ưu thế, và 
nghi thức vẫn không thay đổi trong Thánh lễ Trentô. Trước 
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Công đồng chung Vatican II, Giáo sư Jungmann đã nhận xét về 
nghi thức này: "Hiếm bất cứ nơi nào khác có tính minh bạch của 
thủ tục phụng vụ, được chịu đựng quá nhiều bởi sự co lại và sự 
nén lại, như ở đây, trong nghi thức bẻ bành và hòa trộn hai hình, 
mặc dù các yếu tố của truyền thống cổ xưa đã được bảo tồn một 
cách trung thực". 

Trong hình thức thông thường của nghi lễ Rôma, một số 
thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa có thể giúp chúng ta mang ý 
nghĩa của nghi thức trở lại với sự giải thích ban đầu của nó. 

Trước hết, sự hòa trộn có thể được mọi người nhìn thấy, 
chứ không chỉ các người ở bàn thờ. 

Thứ đến và quan trọng hơn, nghi thức hòa trộn đã được dời 
từ trước lời chúc bình an đến sau lời chúc bình an, và như thế trở 
về với vị trí trước hoặc trong lời đọc “Lạy Chiên Thiên Chúa”, 
vốn theo bằng chứng lịch sử là vị trí ban đầu của nó. Theo cách 
thức này, ý nghĩa ban đầu của việc nối kết sự hòa trộn với việc 
rước lễ là trở nên rõ ràng hơn. 

Đây có lẽ là lý do cho sự thay đổi của nghi thức sau Công 
đồng chung Vatican II. Và điều này, cũng như trọng lượng của 
gần 2.000 năm thực hành, là lý do tại sao chúng ta vẫn tiếp tục 
làm như vậy. (Zenit.org 7-7-2015) 

 
51. Việc rước lễ chúa nhật có thỏa mãn luật buộc dự 
lễ không? 

 
Hỏi: Gần đây, cha xứ của tôi loan báo rằng ngài sẽ đi nghỉ hè 
hai tuần lễ. Ngài cho biết các linh mục của các giáo xứ lân cận 
chỉ đến trong trường hợp khẩn cấp, tang lễ hay các nhu cầu 
khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có một linh mục khách 
trong hai ngày Chúa Nhật mà cha vắng mặt. Thay vào đó, thầy 
phó tế của chúng tôi sẽ cử hành phần Phụng vụ Lời Chúa và cho 
rước lễ, từ Mình Thánh lưu giữ trong Nhà tạm. Không có các 
giáo xứ khác trong khu vực, nhà thờ gần nhất là xa khoảng 10-
20 phút lái xe. Thưa cha, liệu việc tôi tham dự phần Phụng vụ 
Lời Chúa của phó tế tại giáo xứ có đáp ứng luật buộc dự lễ 
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Chúa Nhật không? Hoặc tôi phải đi đến một giáo xứ lân cận, vì 
cũng là rất gần? - J. S., Nova Scotia, Canada 

Đáp: Tôi tin rằng có hai câu hỏi liên quan ở đây. Một câu 
liên quan đến luật buộc dự lễ Chúa Nhật cho cá nhân tín hữu, 
trong khi câu kia là quyết định mục vụ để tổ chức phần phụng 
vụ Rước lễ khi vắng linh mục. 

Câu hỏi đầu tiên được giải quyết ở điều 1247 và 1248 trong 
Bộ Giáo Luật. 

Điều 1247 nói “tín hữu buộc tham dự thánh lễ ngày Chúa 
Nhật và các lễ buộc”, trong khi số 1248.2 nói “Nếu không có tác 
viên thánh hay vì lý do quan trọng khác khiến cho việc tham dự 
Thánh Lễ không thể thực hiện được, thì phải hết sức khuyên nhủ 
giáo dân tham dự phụng vụ Lời Chúa, nếu được cử hành trong 
nhà thờ xứ hay tại một nơi thánh khác theo như chỉ thị của Giám 
Mục giáo phận”. 

Ý nghĩa của giáo luật là rõ ràng. Việc tham dự Thánh Lễ là 
bắt buộc, ngoại trừ một "lý do quan trọng". Việc sử dụng từ ngữ 
"lý do quan trọng” nêu ra rằng luật buộc là một lý do rất quan 
trọng. Đối với luật buộc nào có thể chấp nhận dễ dàng hơn cho 
trường hợp ngoại lệ, giáo luật thường sử dụng các từ ngữ khác, 
như "một lý do chính đáng”. 

Một điều quan trọng cần nêu ra, đó là luật buộc phải tham 
dự Thánh lễ, chứ không buộc phải “tới nhà thờ”. Theo nguyên 
tắc giáo luật và luân lý "ad impossibilia nemo tenetur" (không ai 
buộc làm điều bất khả), khi có một sự bất khả khách quan, thì sự 
bắt buộc liên quan biến mất. Tuy nhiên, Hội Thánh khuyên chứ 
không bắt buộc người Công Giáo thánh hóa ngày Chúa Nhật 
bằng cách khác nào đó, chẳng hạn tham dự một phụng vụ Lời 
Chúa và Rước lễ, xem một thánh lễ được truyền hình, hoặc cầu 
nguyện ở nhà. 

Tuy nhiên, việc tham dự một phụng vụ Lời Chúa và Rước 
lễ không thay thế luật buộc của Chúa Nhật, mà trong thực tế là 
không còn tồn tại, khi việc tham dự Thánh Lễ là bất khả. Khi và 
chỉ khi sự bất khả này tồn tại, thì sự bắt buộc liên quan biến mất 
theo các nguyên tắc cổ điển của thần học luân lý. 
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Một sự bất khả khách quan không luôn cần một tình huống 
nghiêm trọng. Các thí dụ của sự bất khả khách quan có thể là 
cao niên, bệnh tật, sự cần thiết chăm sóc một người thân bị bệnh 
nặng, hoặc sự thay đổi thời tiết theo mùa làm cho việc rời khỏi 
nhà một việc nguy hiểm. Các người Công Giáo tham gia vào các 
ngành nghề ngày Chúa Nhật như cảnh sát, nhân viên y tế và tiếp 
viên hàng không cũng được miễn luật buộc do làm nhiệm vụ. 

Không luôn dễ dàng để phán đoán điểu nào là khách quan, 
vì các điều kiện thay đổi từ người này đến người khác. Tuy 
nhiên, người Công Giáo không nên quá nhẹ trong việc đánh giá 
các khó khăn của mình, và nên sẵn sàng thực hiện các sự hy sinh 
hợp lý để tham dự Thánh Lễ. 

Vì vậy, nếu một người Công Giáo có thể tham dự Thánh lễ 
tại một giáo xứ khác mà không có sự bất tiện lớn nào, thì trong 
lương tâm người ấy buộc phải làm như thế. 

Câu hỏi thứ hai liên quan đến quyết định mục vụ, khi một 
giáo xứ thực hiện phần Phụng vụ Lời Chúa và cho Rước lễ, thay 
vì có thánh lễ Chúa Nhật. Điều này sẽ được thực hiện, để cho 
phép các người Công Giáo nào, không thể tham dự Thánh Lễ ở 
nơi khác, làm theo khuyến nghị của Hội Thánh để thánh hóa 
Chúa Nhật bằng cách nào đó. 

Năm 1988, Bộ Phụng Tự công bố Chỉ nam về các cử hành 
Chúa Nhật khi vắng linh mục Christi Ecclesia, để các Giám mục 
có thể cung cấp chính xác các qui định trong giáo phận của 
mình, nhằm làm cho các cử hành ấy trở nên cần thiết. Trong số 
điều kiện để tổ chức các cử hành Chúa Nhật khi vắng linh mục, 
có các điều sau đây: 

"18. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào Thánh Lễ không được 
cử hành ngày Chúa Nhật, điều đầu tiên cần xác định chắc chắn 
là liệu các tín hữu có thể đi đến một nhà thờ gần đó để tham dự 
mầu nhiệm Thánh thể không. Vào lúc này, giải pháp này cần 
được khuyến khích và được duy trì vì nó có hiệu quả; nhưng nó 
đòi hỏi rằng các tín hữu, nhờ sự hiểu biết đầy đủ một cách đúng 
đắn về việc cộng đoàn qui tụ ngày Chúa Nhật, đáp trả với thiện 
chí cho một tình hình mới.  
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"19. Mục đích là rằng sự phong phú của Thánh Kinh và lời 
cầu nguyện của Hội Thánh được cung cấp rộng rãi cho các tín 
hữu tụ họp vào ngày Chúa Nhật trong nhiều cách khác nhau, 
ngay cả ngoài Thánh Lễ. Các tín hữu không nên bị tước các bài 
đọc được đọc trong Thánh Lễ trong suốt một năm, và cũng 
không bị tước các lời nguyện của các mùa phụng vụ. 

"20. Trong số các hình thức của việc cử hành được tìm thấy 
trong truyền thống phụng vụ, khi Thánh Lễ không thể được cử 
hành, việc cử hành Lời Chúa được đề nghị đặc biệt, và được đầy 
đủ, khi có thể được, bằng việc Rước lễ. Bằng cách này, các tín 
hữu có thể được nuôi dưỡng bằng cả lời Chúa và Mình Chúa 
Kitô. “Nhờ việc nghe Lời Chúa, các tín hữu biết rằng các sự 
tuyệt vời mà lời Chúa rao truyền đạt đỉnh điểm của chúng trong 
mầu nhiệm vượt qua, trong đó Thánh Lễ là một sự tưởng niệm 
bí tích, và trong đó họ chia sẻ với việc rước lễ". Hơn nữa, trong 
một số trường hợp, việc cử hành ngày Chúa Nhật có thể được 
kết hợp với việc cử hành một hoặc nhiều bí tích, và đặc biệt các 
á bí tích, và trong nhiều cách thức chúng là phù hợp với nhu cầu 
của mỗi cộng đoàn. 

"21. Điều bắt buộc là các tín hữu được dạy để nhìn được 
tính cách thay thế của các cử hành này, vốn không nên được 
xem là giải pháp tối ưu cho các khó khăn mới, và cũng không 
phải là một sự đầu hàng cho sự thuần túy tiện lợi. Do đó, một sự 
tập hợp theo kiểu này không bao giờ có thể được tổ chức vào 
ngày Chúa Nhật, tại những nơi mà thánh lễ đã được cử hành, 
hoặc sẽ được cử hành hay được cử hành vào chiều tối thứ Bảy 
trước đó, ngay cả khi Thánh Lễ được cử hành bằng ngôn ngữ 
khác. Cũng là không đúng khi có hơn một lần tập hợp như thế 
vào bất kỳ Chúa Nhật nào. 

"22. Phải cẩn thận tránh xa mọi hình thức lẫn lộn giữa 
những buổi họp cầu nguyện thuộc loại này với việc cử hành 
Thánh Thể. Các buổi họp cầu nguyện của loại hình này không 
nên bỏ đi, nhưng tốt hơn làm tăng sự ước muốn của các tín hữu 
tham gia vào việc cử hành Thánh lễ, và nên làm cho họ mong 
muốn nhiều hơn để hiện diện tại buổi cử hành Hy tế tạ ơn. 
"23. Các tín hữu cần phải hiểu rằng Hy tế tạ ơn không thể diễn 



 152 

ra mà không có linh mục, và rằng việc Rước lễ, mà họ nhận lấy 
trong hình thức tập hợp ấy, kết nối chặt chẽ với hy tế Thánh Lễ. 
Trên cơ sở đó, các tín hữu nên được cho biết thật là cần thiết 
biết bao khi cầu nguyện xin Chúa “ban cho Hội Thánh có thêm 
nhiều linh mục và giữ các ngài trung thành trong tình yêu và sự 
phục vụ”. 

"24. Giám mục giáo phận, sau khi lắng nghe hội đồng linh 
mục, có bổn phận quyết định liệu buổi họp cầu nguyện ngày 
Chúa Nhật mà không có cử hành Thánh lễ nên được tổ chức một 
cách thường xuyên trong giáo phận của ngài hay không. Ngài 
cũng có bổn phận, sau khi xem xét các địa điểm và người có liên 
quan, đặt ra các qui định chung và riêng cho các cử hành ấy. Do 
đó, các tập hợp này chỉ được thực hiện trong sự triệu tập của 
Giám mục và chỉ dưới thừa tác mục vụ của cha xứ. 

"25. “Không một cộng đoàn Kitô-hữu nào được thiết lập mà 
không đặt nền tảng và trọng tâm vào việc cử hành Phép Thánh 
Thể Chí Thánh”. Vì vậy, trước khi Giám mục quyết định về việc 
có sự tập hợp ngày Chúa Nhật mà không có cử hành bí tích 
Thánh Thể, điều sau đây ngoài tình trạng của giáo xứ (xem số 5 
) cần được xem xét: khả năng nhờ cậy đến các linh mục khác, 
ngay cả linh mục Dòng, vỉ các ngài không trực tiếp được giao 
việc chăm sóc các linh hồn, và cử hành nhiều Thánh lễ tại các 
giáo xứ và nhà thờ khác nhau. Sự ưu tiên của việc cử hành bí 
tích Thánh Thể, đặc biệt là vào ngày Chúa Nhật, cần phải được 
tôn trọng hơn các hoạt động mục vụ khác.  

"26. Hoặc chính bản thân hoặc thông qua các đại diện của 
mình, Giám mục, nhờ một huấn giáo thích hợp, sẽ dạy cho cộng 
đoàn giáo phận về các nguyên nhân đòi hỏi phải cung cấp các cử 
hành ấy, nêu ra sự nghiêm túc của vấn đề, yêu cầu sự hỗ trợ và 
hợp tác của cả cộng đoàn. Giám mục cần bổ nhiệm một đại biểu 
hoặc một ủy ban đặc biệt, để xem xét liệu cộng đoàn đã tiếp 
nhận sự dạy bảo cần thiết chưa. Nhưng sự quan tâm của Giám 
mục luôn là rằng trong một năm nhiều lần các tín hữu liên quan 
có cơ hội tham gia vào việc cử hành bí tích Thánh Thể. 

"27. Nhiệm vụ của cha xứ là thông báo cho Giám mục về 
các dịp cử hành như thế trong lãnh thổ của ngài, để chuẩn bị cho 
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các tín hữu đối với các dịp ấy, đến thăm họ trong tuần lễ, và tại 
một thời điểm thuận tiện, cử hành các bí tích cho họ, đặc biệt là 
bí tích sám hối. Bằng cách này, cộng đoàn liên quan sẽ nghĩ 
rằng sự tập hợp của họ trong ngày Chúa Nhật không phải là một 
cộng đoàn “không có linh mục", nhưng là một cộng đoàn “vắng 
linh mục”, hoặc tốt hơn nữa, một cộng đoàn “mong chờ linh 
mục”. 

"28. Khi Thánh Lễ không thể được cử hành, cha xứ phải 
bảo đảm rằng việc Rước lễ được thực hiện. Ngài cũng phải liệu 
xem để có cử hành Thánh lễ trong thời gian phải lẽ ở mỗi cộng 
đoàn. Các Mình Thánh cần được đổi mới thường xuyên và giữ ở 
một nơi an toàn. 

"29. Là trợ lý chính cho các linh mục, các phó tế được mời 
gọi một cách đặc biệt để dẫn dắt các buổi họp cầu nguyện ngày 
Chúa Nhật. Bởi vì phó tế đã được truyền chức để nuôi dưỡng và 
gia tăng dân Chúa, phó tế có bổn phận hướng dẫn việc cầu 
nguyện, loan báo Tin Mừng, thuyết giảng lời Chúa, và cho Rước 
lễ... 

"32. Khi vào một ngày Chúa Nhật, một buổi cử hành Lời 
Chúa và cho Rước lễ không thể diễn ra, các tín hữu được kêu 
gọi mạnh mẽ "dành một thời giờ phải chăng để cầu nguyện, 
cách riêng tư hay với gia đình, hoặc nếu thuận tiện, với cả liên 
gia”. Trong các trường hợp này, chương trình truyền hình của cử 
hành phụng vụ có thể cung cấp sự hỗ trợ hữu ích. 

"33. Đặc biệt phải nhớ rằng khả năng cử hành một số phần 
của Các Giờ Kinh Phụng Vụ, chẳng hạn, Giờ Kinh Sáng hay 
Giờ Kinh Chiều, trong đó các bài đọc Chúa Nhật của năm hiện 
tại có thể được đưa thêm vào. Vì “khi người ta được mời tham 
dự Các Giờ Kinh Phụng Vụ, và đến với nhau trong sự hiệp nhất 
của con tim và giọng đọc, họ chứng tỏ Hội Thánh trong việc cử 
hành mầu nhiệm của Chúa Kitô". Vào cuối cuộc cử hành như 
thế, việc Rước lễ có thể được thực hiện (xem số 46). 

"34. "Ân sủng của Đấng Cứu Chuộc là không thiếu cho 
từng tín hữu hoặc toàn bộ cộng đoàn tín hữu, mà do sự bách hại 
hoặc thiếu linh mục, họ bị tước đi việc cử hành bí tích Thánh 
Thể trong một thời gian ngắn hoặc thậm chí trong một thời gian 
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dài. Họ có thể được chuyển biến bởi một mong muốn sâu sắc 
đối với bí tích, và được hiệp nhất trong lời cầu nguyện với toàn 
thể Hội Thánh. Sau đó, khi họ kêu cầu Chúa và nâng tâm hổn 
lên với Chúa, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, họ đi vào 
hiệp thông với Chúa Kitô và với Hội Thánh, thân thể sống động 
của Ngài ... và do đó họ nhận được hoa trái của bí tích Thánh 
Thể". 

Trong ánh sáng của tài liệu này, các Giám mục và cha xứ 
phải cân nhắc các yếu tố trên một cách nghiêm túc. 

Khi xét các điểm này, điều quan trọng là xem xét tình hình 
của những người ít có khả năng để tìm ra sự sắp xếp chọn lựa, 
như người nghèo, người bệnh tật và người cao tuổi, để họ không 
bị tước đi sự thuận tiện của ít là việc Rước lễ. Tuy nhiên, cũng 
có thể cung cấp một cơ hội để thực hiện và phát triển sự bác ái ở 
cấp giáo xứ, trong việc mời gọi các tín hữu tự nguyện chia sẻ 
trong việc vận chuyển người nghèo và người yếu kém đến dự 
Thánh lễ tại một giáo xứ khác. 

Nếu điều này là không thể được, và có rất nhiều người 
không được Rước lễ, thì tốt nhất là sau đó nên xin phép Giám 
mục để cử hành buổi phụng vụ Rước lễ Chúa Nhật. Nhưng các 
tín hữu cần được thông báo rằng việc cử hành này chỉ dành cho 
các người không có sự chọn lựa phương tiện để di chuyển, khác, 
và rằng những ai có thể di chuyển được, nên đi dự Thánh lễ ở 
nơi gần nhất. Tất nhiên, một người Công Giáo, ngay cả người có 
ý niệm mơ hồ về ý nghĩa đầy đủ của Thánh Lễ, sẽ không bao 
giờ tự nguyện giải quyết cho một buổi phụng vụ Rước lễ. 

Thiên Chúa không cần sự hiện diện của chúng ta trong 
Thánh Lễ, và chúng ta không tạo ân huệ nào cho Ngài khi chúng 
ta đi lễ. Nhưng chúng ta chắc chắn cần sự hiện diện của Ngài, và 
chúng ta là người hưởng lợi ân huệ của Ngài. 

Vì vậy, thay vì đóng khung câu hỏi về luật buộc, việc tham 
dự Thánh lễ nên được xem như là sự chấp nhận yêu thương lời 
mời gọi của Chúa, để chia sẻ trong bữa tiệc hiến tế của Con 
Chúa. Do đó, nhiệm vụ của mục tử là làm cho các tín hữu có 
ước vọng sâu sắc để tham dự trọn vẹn vào khía cạnh này của 
thiên đàng trong mầu nhiệm cao cả nhất. 



 155 

Cuối cùng, như Chỉ nam trên nhắc nhở chúng ta, điều quan 
trọng cần nhắc lại là rằng các việc cử hành ngày Chúa Nhật mà 
vắng linh mục, nên luôn được xem như là một ngoại lệ, và cung 
cấp một động lực và một dịp, để chúng ta cầu xin Chúa của các 
mùa gặt gửi thêm các thợ gặt mới. (Zenit.org 21-7-2015) 

 

52. Linh mục cử hành thánh lễ của ngày sau vào 
chiều ngày trước được không? 

 
Hỏi 1: Tôi dâng Thánh Lễ hàng ngày với hai linh mục khác 
trong giáo xứ của chúng tôi. Tôi có được phép, chẳng hạn, dâng 
Thánh lễ của sáng thứ Tư vào chiều Thứ ba được không, bởi vì 
ngày thứ Tư tôi có nhiều việc phải làm hoặc nhiều nơi phải đi, 
hoặc điều này là thuận lợi cho tôi để làm như thế? Chẳng hạn, 
nếu tôi phải đi mổ vào sáng sớm hôm sau, liệu tôi không thể 
dâng Thánh lễ vào tối hôm trước chăng? Tôi thích dâng Thánh 
Lễ mỗi ngày, cũng bởi vì Chúa muốn thế. - G. D., Chicago, Hoa 
Kỳ. 

Hỏi 2: Tôi là một linh mục cao niên nghỉ hưu, tôi dâng 
Thánh Lễ hàng ngày riêng trong phòng tôi ở. Tôi đang sống 
ngoài giáo phận của tôi. Có những lần tôi muốn dâng Thánh lễ 
Chúa Nhật vào chiều thứ Bảy trước đó. Tôi không chắc rằng 
liệu điều này có cần xin phép Giám mục địa phương không, 
hoặc liệu có phép chung cho mọi linh mục để dâng lễ như thế 
không? Liệu cần phải có lý do nghiêm trọng để cử hành Thánh 
lễ Chúa Nhật vào chiều thứ Bảy không? - J. H., Austin, Texas, 
Hoa Kỳ. 

Đáp: Bởi vì cả hai câu hỏi có liên quan chặt chẽ với nhau, 
chúng tôi sẽ sẽ giải quyết chúng chung với nhau. Có một số vấn 
đề liên quan ở đây, nhưng chủ yếu có khái niệm về Thánh Lễ 
mỗi ngày và khả năng cử hành Thánh lễ sớm hơn. 

Trước hết, Hội Thánh khuyên tất cả các linh mục dâng 
thánh lễ mỗi ngày, do đó Điều 904 của Bộ Giáo Luật nói: 

"Các tư tế nên luôn tâm niệm rằng công việc cứu chuộc 
hằng được tiếp tục thi hành trong mầu nhiệm Hy Lễ Thánh Thể; 
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do đó, họ nên siêng năng dâng lễ. Hơn nữa, rất đáng mong ước 
các tư tế dâng lễ mỗi ngày, cả khi giáo dân không thể hiện diện, 
bởi lẽ Thánh Lễ là tác động của Ðức Kitô và của Hội Thánh; 
chính khi cử hành Thánh Lễ mà các tư tế chu toàn nhiệm vụ 
chính yếu của mình" (Bản dịch Việt ngữ của các Linh Mục 
Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức 
Vinh). 

Mỗi linh mục thường cử hành hoặc đồng tế một Thánh lễ 
mỗi ngày, trừ khi phải dâng thêm Thánh lễ khác vì lý do mục 
vụ. Vì thế Điều 905 nói: 

"§1. Ngoại trừ những trường hợp giáo luật cho phép cử 
hành hay đồng tế Thánh Lễ nhiều lần trong một ngày, tư tế chỉ 
được quyền dâng lễ mỗi ngày một lần. 

"§2. Nếu thiếu tư tế, Bản Quyền sở tại có thể cho phép các 
tư tế, khi có lý do chính đáng, được làm hai lễ mỗi ngày; hơn 
nữa, khi nhu cầu mục vụ đòi hỏi, làm ba lễ các ngày Chúa Nhật 
và lễ buộc” (Bản dịch Việt ngữ, như trên). 

Từ quan điểm là mỗi ngày một Thánh lễ, lịch ngày cần tuân 
giữ là một ngày có 24 giờ. Nghĩa là, Thánh Lễ trong ngày có thể 
được cử hành bất cứ lúc nào sau nửa đêm cho đến trước nửa 
đêm sau. Do đó, Thánh Lễ hàng ngày không được cử hành vào 
chiều tối của ngày trước, vì như thế là tương đương với cử hành 
hai Thánh lễ trong một ngày. 

Như vậy, linh mục G. D. không thể dâng Thánh lễ trong 
tuần vào chiều tối hôm trước.Tuy nhiên, cha có thể làm chút hy 
sinh, bằng cách cử hành Thánh lễ trong ngày vào sáng thật sớm 
của ngày ấy.  

Câu hỏi kia là cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật và ngày lễ 
buộc vào chiều hôm trước. Trong các trường hợp này, Hội 
Thánh cho phép người Công Giáo chu toàn việc buộc dự lễ 
Chúa Nhật, bằng cách sử dụng khái niệm phụng vụ về ngày, mà 
trong đó lễ được bắt đầu tính từ chiều tối ngày trước lễ. Như 
vậy, Giáo luật nói: 

"Ðiều 1248 §1. Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi 
Công Giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều 
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ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ” (Bản 
dịch Việt ngữ, như trên). 

Như có thể thấy, khả năng này tồn tại trước tiên để tạo điều 
kiện chu toàn việc buộc dự lễ.  

Do đó, trong trường hợp của linh mục nghỉ hưu trên đây, 
nếu cha muốn cử hành Thánh Lễ hàng ngày của mình vào một 
buổi tối thứ Bảy, cha được tự do sử dụng các bài đọc Chúa Nhật 
và chu toàn việc buộc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, mà cha 
chia sẻ với tất cả các tín hữu. Bởi vì điểm này được trình bày 
trong giáo luật rồi, thì sẽ không cần xin phép Giám mục để sử 
dụng các bài đọc Chúa Nhật nữa. 

Tuy nhiên, cha chỉ nên dâng lễ như thế, nếu vì một lý do 
nào đó, cha không thể cử hành Thánh Lễ hàng ngày của mình 
vào ngày Chúa Nhật. 

Cũng không đúng khi cử hành hai thánh lễ mà không có các 
tin hữu vào ngày thứ Bảy, tức là một lễ cho thứ Bảy và một lễ 
cho ngày Chúa Nhật, vì điều này vi phạm Điều luật 905. 

Chắc chắn là tất cả các linh mục được phép cử hành Thánh 
lễ cho giáo dân cả hai lần, như thường xảy ra trong các giáo xứ. 
Các tu sĩ cũng được phép đồng tế trong Thánh lễ cộng đoàn của 
mình vào ngày thứ Bảy, mặc dầu họ đã có kế hoạch để cử hành 
một Thánh Lễ khác cho các tín hữu trong cùng ngày ấy, cho dù 
đó là Thánh Lễ trong ngày hoặc Thánh lễ Chúa Nhật được cử 
hành vào chiều tối thứ Bảy. (Zenit.org 28-7-2015) 

53. Linh mục có buộc đọc giờ kinh chiều 1 của ngày 
chúa nhật không? 

 
Hỏi: Trong Tuần Thánh và lễ Giáng sinh, các linh mục cử hành 
Thánh lễ Vọng được miễn đọc Giờ Kinh Chiều 1 của ngày lễ. 
Tôi muốn hỏi cha: Tôi cử hành các Thánh lễ Chúa nhật vào 
chiều thứ Bảy, một lễ lúc 5 giờ chiều và một lễ tại nhà nguyện 
truyền giáo lúc 7 giờ tối. Sau đó tôi trở về nhà xứ khoảng 9 giờ 
đêm. Thưa cha, liệu tôi có buộc phải đọc Kinh Chiều 1 của ngày 
Chúa nhật nữa không? - G. O., Tổng Giáo Phận Mobile, 
Alabama, Hoa Kỳ. 
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Đáp: Các chỉ dẫn về việc miễn trừ cho các linh mục cử 
hành các Thánh lễ Vọng này là đặc biệt cho các cử hành đặc 
biệt. Nếu đây là một sự cho phép chung, thì chữ đỏ không cần 
nêu rõ ra như thế. 

Một giải pháp khả dĩ cho cha (người nêu câu hỏi) là cha nên 
đọc Giờ Kinh Chiều 1 vào đầu buổi chiều. Mặc dù việc tôn 
trọng thời gian của các Giờ Kinh là quan trọng, nó là ít quan 
trọng hơn so với việc thực sự đọc Giờ Kinh. Nếu một linh mục 
thấy trước rằng mình không có giờ để đọc Giờ Kinh Chiều 1, 
cho đến khi đã là quá trễ và cha đã rất mệt mỏi, thì tốt hơn cha 
nên đọc Giờ Kinh này khi cha có trọn sự chú tâm để đọc. 

Đồng thời, cũng không loại trừ khả năng rằng cha có thể 
được miễn đọc, nhưng vì các lý do khác với sự việc cha cử hành 
các thánh lễ chiều thứ Bảy. 

Năm 2001, Thánh Bộ Phụng Tự công bố một câu đáp cho 
một sự ngờ vực liên quan đến việc mở rộng việc buộc linh mục 
đọc Kinh Thần tụng (Notitiae 38 (2002), 555-568). Dưới đây là 
một số trích dẫn từ câu đáp này: 

"Hỏi 1: Đâu là ý định của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật 
Bí Tích liên quan đến việc mở rộng việc buộc linh mục cử hành 
hoặc đọc hàng ngày Các Giờ Kinh Phụng Vụ? 

"Đáp: Các vị đã được truyền chức bị buộc theo luân lý, do 
chức thánh mà họ đã nhận, cử hành hoặc đọc toàn bộ Kinh Nhật 
tụng hàng ngày, như đã được thiết định theo giáo luật trong Điều 
276, § 2, số 3, của Bộ Giáo luật, được trích dẫn trước đây. Việc 
đọc này không phải do một phần  bản chất của việc đạo đức 
riêng tư, hoặc của lòng đạo nhiệt thành được thực hiện bởi ý 
muốn cá nhân của giáo sĩ, nhưng là một hành động thích hợp 
cho chức thánh và phận vụ mục vụ. 

"Câu 2: Liệu điều buộc sub gravi này mở rộng cho việc đọc 
toàn bộ Kinh Nhật tụng? 

"Đáp: Cần ghi nhớ các điều sau đây: 
"Một lý do nghiêm trọng, có thể là do sức khỏe, hoặc do 

công tác mục vụ trong sứ vụ, hoặc do việc từ thiện, hay do mệt 
mỏi, chứ không phải do một sự bất tiện giản đơn, có thể miễn 
trừ việc đọc một phần hoặc toàn bộ Kinh Nhật tụng của ngày ấy, 
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theo nguyên tắc chung vốn thiết lập rằng một luật thuần túy Hội 
Thánh không ràng buộc, khi có sự hiện diện của một sự bất tiện 
nghiêm trọng; 

"Việc bỏ toàn bộ hoặc một phần của Kinh Nhật tụng do sự 
lười biếng cá nhân, hoặc do việc thực hiện các hoạt động giải trí 
không cần thiết, là không hợp pháp, và thậm chí tạo ra một sự 
đánh giá thấp, theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề, về công 
tác sứ vụ và về luật tích cực của Hội Thánh; 

"Việc bỏ Giờ Kinh Sáng (Lauds) và Giờ Kinh Chiều 
(Vespers) còn đòi hỏi một lý do lớn hơn, vì  các Giờ Kinh này là 
'hai giờ then chốt của Kinh nguyện hàng ngày’” (SC 89); 

"Nếu một linh mục phải cử hành Thánh Lễ nhiều lần trong 
cùng một ngày, hoặc giải tội nhiều giờ, hoặc giảng nhiều lần 
trong cùng một ngày, và điều này khiến ngài mệt mỏi, thì ngài 
có thể  xét, với sự thanh thản của lương tâm, rằng ngài có một lý 
do chính đáng để bỏ một phần tương ứng của Kinh Nhật tụng; 

"Đấng Bản Quyền riêng của linh mục hay phó tế có thể, vì 
một lý do chính đáng hay nghiêm trọng, tùy theo trường hợp, 
miễn cho linh mục hay phó tế ấy việc đọc toàn bộ hoặc một 
phần Kinh Nhật Tụng, hoặc thay thế nó bằng một việc đạo đức 
khác (chẳng hạn lần chuỗi Mân Côi, đi đàng Thánh Giá, đọc 
Kinh Thánh hay sách thiêng liêng, nguyện ngẫm riêng với thời 
gian kéo dài hợp lý, vv)". 

Một số Giám mục, dựa vào tài liệu này, đã quy định trong 
chi tiết các trường hợp, để cho một linh mục được miễn đọc một 
phần hay toàn bộ Kinh Nhật tụng của ngày. Các chỉ dẫn này, 
nếu có, thường được cung cấp khi linh mục nhận năng quyền 
cho sứ vụ của mình. Trong chừng mực các chỉ dẫn của Giám 
mục tương ứng với các quy định chung ở trên, chúng có thể 
được áp dụng phổ biến. Trong chừng mực chúng chỉ là đặc biệt 
cho giáo phận, thí dụ, khi Giám mục miễn cho một linh mục đọc 
Kinh Thần tụng khi linh mục này đồng tế với Giám mục, thì 
chúng chỉ áp dụng cho giáo phận ấy mà thôi. 

Một linh mục phải luôn cố gắng đọc toàn bộ Kinh Nhật 
tụng mỗi ngày, như tài liệu trên nhắc nhở chúng ta. Điều này 
không chỉ là một hành vi đạo đức, mà là một phần không thể 
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thiếu của sứ vụ linh mục của mình. Tuy nhiên, các qui định trên 
sẽ cho phép ngài yên tâm, nếu thỉnh thoảng ngài không thể thực 
hiện tất cả, do gánh nặng của hoạt động mục vụ của mình. 
(Zenit.org  4-8-2015) 

 

54. Linh mục đồng tế nhiều thánh lễ được không? 
 

Hỏi 1: Các linh mục được phép dâng hai Thánh lễ hay ba 
Thánh lễ theo nhu cầu mục vụ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một linh 
mục phải giảng trong nhiều Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật, có lẽ 
liên quan đến một lời kêu gọi? Khi linh mục đã dâng một Thánh 
lễ, và một linh mục khác là chủ tế, liệu ngài nên đồng tế chăng? 
- S. P., Stourport-on-Severn, Anh. 

Đáp: Tôi có thể nói rằng qui định liên quan nhất về chủ đề 
này được tìm thấy trong huấn thị "Redemptionis Sacramentum," 
số 64: 

"64. Bài giảng, được ban bố trong cử hành Thánh Lễ và là 
thành phần của chính phụng vụ, “thường do chính linh mục chủ 
tế hay một linh mục đồng tế mà ngài nhờ đảm trách, hay đôi khi, 
nếu là hợp thời, cũng do một phó tế, nhưng không bao giờ do 
một giáo dân. Trong những trường hợp đặc biệt và có lý do 
chính đáng, bài giảng cũng có thể do một Giám mục hay một 
linh mục tham dự cử hành, dù các ngài không thể đồng tế" (Bản 
dịch Việt Ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam) 

Câu cuối cùng trong số này nói về trường hợp của người hỏi 
trên đây. Một lời kêu gọi, chẳng hạn khi một linh mục truyền 
giáo giảng lễ trong Chúa Nhật Truyền Giáo, hay khi cha xứ đưa 
ra lời kêu gọi hàng năm của giáo phận, sẽ tạo thành một nguyên 
nhân chính đáng. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là vị linh mục nên cố gắng để 
đưa các chủ đề của lời kêu gọi vào bài giảng như là liên quan 
đến các bài đọc và đời sống Kitô hữu. Nếu không, lời kêu gọi 
nên để lại sau lời nguyện sau Hiệp lễ và trước khi ban phép lành. 
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Vị linh mục, giảng trong các trường hợp này, nên mang áo 
chùng trắng (alba), hoặc áo Dòng và áo các phép (surplice), và 
dây các phép (stola) của màu phụng vụ tương ứng. 

Qui định tiên liệu trường hợp của một linh mục "không thể 
đồng tế". Luật chung là rằng một linh mục cử hành hoặc đồng tế 
không nhiều hơn một Thánh lễ mỗi ngày (Điểu 905 của Bộ Giáo 
Luật). Việc cho phép cử hành hai hay ba Thánh lễ là một 
nhượng bộ mục vụ vì lợi ích của các tín hữu, và chỉ vì một 
nguyên nhân chính đáng. Bởi vì thường là không cần thiết để 
đồng tế trong một Thánh lễ thứ hai, nên người ta nói chung 
không phải thực hiện yêu cầu của một nhu cầu mục vụ chính 
đáng. 

Vì vậy, trong trường hợp trên đây, việc linh mục đã cử hành 
một Thánh Lễ, hoặc có kế hoạch cử hành một Thánh lễ sau đó, 
là đủ để biện minh cho việc có thể giảng và không tham gia 
đồng tế. 

Linh mục Dòng có một ngoại lệ quen thuộc cho luật một 
Thánh lễ, vì họ có thể luôn đồng tế trong cộng đoàn, mặc dầu họ 
có một Thánh Lễ theo lịch trình cho các tín hữu nữa. Tất cả các 
linh mục có thể đồng tế như vậy tại một Thánh lễ thứ hai trong 
bất kỳ tình huống nào có thể biện minh được, chẳng hạn tang lễ 
của Đức Giám Mục, ngày kỷ niệm lễ truyền chức linh mục, và 
các trường hợp tương tự. 

Hỏi 2: Quid agerem? – Tôi làm sao đây? Tôi trông coi một 
giáo xứ lớn ở Honduras và tôi cử hành ba Thánh lễ ngày Chúa 
Nhật cho giáo xứ, và tôi đến một Aldea [làng] xa để cử hành 
Thánh lễ thứ tư nữa. Vào ngày thường, tôi cử hành một Thánh 
Lễ, và đôi khi cử hành Thánh lễ An táng, và đi thăm một Aldea, 
và do đó tôi cử hành ba Thánh lễ. Tôi có vi phạm không? Vào 
một ngày nọ, tôi đi đến nhà thờ chính tòa để đồng tế lễ kỷ niệm 
thụ phong Giám mục, cộng với Thánh Lễ sáng tại giáo xứ, cộng 
thêm lễ bổn mạng của một Aldea là lễ Cristo de Esquipulas, 
cộng thêm việc rửa tội và cho các em Rước lễ vỡ lòng nữa. Tôi 
sợ rằng nếu có ai qua đời, tôi sẽ phải cử hành Thánh lễ An táng 
nữa. Ở Honduras, chỉ có những người giàu có mới có khả năng 
ướp xác, và do đó người chết thường được chôn cất trong vòng 
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24 giờ. Xin cha vui lòng cho tôi lời khuyên, để linh hồn tôi 
không phải lâm nguy! – Một linh mục ở Honduras. 

Đáp: Linh mục này quả là một linh mục nhiệt tâm với sứ 
vụ, và đồng thời cố gắng cử hành phụng vụ theo các qui định 
của Hội Thánh. 

Đây là một phẩm chất quan trọng, vì không phải tất cả các 
linh mục cảm nhận rõ ràng rằng chúng ta là các quản trị viên, 
chứ không phải là chủ sở hữu của các hồng ân thánh thiêng, mà 
chúng ta lãnh nhận trong ngày truyền chức. Nói cách khác, 
chúng ta có thể không xử lý chúng theo ý muốn của chúng ta, 
hoặc theo các tiêu chuẩn của cái gọi là “thích hợp với mục vụ”, 
nhưng phải thực hiện việc phục vụ theo ý định của Hội Thánh. 

Trong việc giới hạn số lượng các Thánh Lễ mà một linh 
mục có thể cử hành, Hội Thánh không muốn hạn chế khả năng 
của ân sủng. Thay vào đó, Hội Thánh mở rộng sự xem xét vượt 
ra ngoài mối quan tâm mục vụ, để chú trọng đến các giá trị sâu 
sắc, chẳng hạn tính chất thiêng liêng của Thánh Lễ - vốn có thể 
dễ dàng bị che khuất bởi một linh mục kiệt sức do phải di 
chuyển sáu lần trong một ngày. 

Trong ý nghĩa này, các hạn chế của Hội Thánh là có tính 
mục vụ, khi Hội Thánh quan tâm đến sức khỏe tốt của tinh thần 
và thể xác của vị mục tử, cũng như bảo vệ quyền của các tín hữu 
đối với một việc cử hành tôn kính các mầu nhiệm thánh. 

Cha xứ này nên làm gì đây? Trước hết, cha nên tham khảo ý 
kiến của Giám mục liên quan đến các qui định giáo luật có thể 
áp dụng trong giáo phận ngài. Không ít quốc gia và giáo phận, 
với các tình hình mục vụ nghiêm trọng như những gì cha đã mô 
tả, đã ban phép vượt quá các hạn chế giáo luật, và cho phép linh 
mục cử hành bốn Thánh lễ ngày Chúa Nhật và ba Thánh lễ ngày 
thường. 

Thứ đến, mặc dầu Thánh Lễ là đỉnh cao của sự thờ phượng 
Công Giáo, Hội Thánh có các khả năng phụng vụ khác ngoài 
Thánh Lễ. Tôi có nhiều bạn bè linh mục ở các giáo phận châu 
Mỹ Latinh và ý thức nhu cầu mục vụ lớn lao. (Thí dụ, tôi có một 
người bạn Brazil trông coi một giáo xứ với 90.000 linh hồn, và 
một bạn ở Mexico có 25 thị trấn nhỏ dưới sự chăm sóc của 
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mình). Các linh mục này cố gắng xoay vòng cách tốt nhất có thể 
số lượng Thánh Lễ được cho phép, và rồi sử dụng các khả năng 
khác, chẳng hạn việc Cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho Rước 
lễ. 

Trong trường hợp lễ tang, vốn do bản chất không thể được 
lập trình, Hội Thánh có nghi thức phụng vụ an táng mà không 
có Thánh Lễ. Vì vậy, nếu người ta đã cử hành mọi Thánh lễ 
được phép, và đến phiên lễ an táng, người ta có thể cử hành nghi 
thức tang lễ và an táng, trong khi cử hành một Thánh lễ cho gia 
đình vào ngày gần nhất có thể được. 

Chúa không phụ thuộc vào lịch trình của chúng ta để phân 
phát lòng thương xót của Ngài, vì thời gian là ở trong tay Ngài. 
Điều là chắc chắn cần thiết là giáo dục các tín hữu về việc này, 
và giải thích rằng linh mục cũng cần tuân theo luật lệ, và sự 
khan hiếm giáo sĩ cản trở sự làm thỏa mãn mọi mong muốn có 
thể được. (Zenit.org 13-1-2009) 

 

55. Giáo dân tham dự thánh lễ chúa nhật tại giáo xứ 
khác được không? 

 
Hỏi: Xin cha cho biết lập trường hiện nay về việc các người 
không đi lễ ngày Chúa Nhật tại giáo xứ riêng của họ. Tôi biết 
hàng trăm người trong tình huống này, nhưng luôn khuyên họ 
rằng, bất chấp các nỗi kinh hoàng mà đôi khi họ chứng kiến 
trong giáo xứ của họ, họ vẫn nên đi lễ tại giáo xứ của mình. - J. 
F., Manchester, Anh. 

Đáp: Đề tài này được giải quyết trong các Điều 1247-1248 
của Bộ Giáo Luật: 

"Điều 1247: Vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, 
tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm 
những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng 
Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc 
sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.  

"Điều 1248 §1. Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi 
Công Giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều 
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ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ. (Bản 
dịch Việt ngữ của các linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn 
Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh).  

Vì vậy, không giống như qui định của Bộ Giáo luật cũ, các 
tín hữu không còn bị buộc theo luật để tham dự Thánh lễ tại giáo 
xứ của họ vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc nữa. 

Nhưng điều này không có nghĩa là họ có thể thờ ơ với đời 
sống của giáo xứ địa phương của họ. Trong khi nói về các quyền 
và nghĩa vụ của các tín hữu, Giáo luật nói: 

"Điều 209 §1. Các tín hữu buộc phải luôn luôn duy trì sự 
hiệp thông với Hội Thánh, kể cả trong đường lối hành động. 

“§2. Họ phải chuyên cần chu toàn mọi trách vụ đối với Hội 
Thánh hoàn vũ cũng như đối với Hội Thánh địa phương mà họ 
trực thuộc chiếu theo luật. 

“Ðiều 210: Tất cả các tín hữu, tùy theo điều kiện riêng 
mình, phải cố gắng hết sức sống đời thánh thiện, và lo cho Hội 
Thánh được phát triển và được thánh hóa liên lỉ” (Bản dịch, như 
trên). 

Trong khi một bài giải thích chi tiết về các điều trên là vượt 
ra ngoài phạm vi của bài trả lời này, các điều luật hàm ý rằng 
người Công Giáo nên cố gắng càng nhiều càng tốt, để sống hiệp 
thông trọn vẹn với giáo xứ địa phương và hỗ trợ các mục tử của 
họ. 

Một số người Công Giáo không thuộc về giáo xứ tòng thổ, 
nhưng về cái gọi là giáo xứ tòng nhân, mà thẩm quyền không 
quá ràng buộc với nơi họ sống, nhưng với các yếu tố khác như 
ngôn ngữ, quốc tịch, nghề nghiệp, hay lễ điển riêng biệt. Trong 
các trường hợp này, họ cần hỗ trợ giáo xứ ấy. 

Mặt khác, các tín hữu có quyền tương ứng để lãnh nhận từ 
các vị mục tử việc phụng vụ Công Giáo và giáo lý đích thực, và 
phát triển đời sống thiêng liêng của họ. Về việc này, Bộ Giáo 
luật nói: 

"Ðiều 213: Các tín hữu có quyền được lãnh nhận từ các Chủ 
chăn sự hỗ trợ nhờ các của cải thiêng liêng của Hội Thánh, nhất 
là Lời Chúa và các Bí tích. 
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“Ðiều 214: Các tín hữu có quyền phụng thờ Thiên Chúa 
theo các qui định của lễ điển riêng đã được các Chủ chăn hợp 
pháp của Hội Thánh chuẩn y, và quyền theo đuổi một hình thái 
của đời sống thiêng liêng, miễn sao phù hợp với đạo lý của Hội 
Thánh” (Bản dịch, như trên). 

Vì vậy, người Công Giáo nên thường ủng hộ và tham dự 
Thánh Lễ tại giáo xứ của mình. Đây là cách tốt nhất để tạo thành 
một cộng đồng Kitô giáo đích thực, vì bác ái đối với tha nhân là 
một hoa quả của phép Thánh Thể và cầu nguyện. 

Độc giả trên của chúng ta cũng đề nghị rằng người Công 
Giáo nên tham dự Thánh lễ tại giáo xứ của họ, bất chấp sự thực 
hành và giáo lý có sai sót. 

Chắc chắn vậy, người ta có thể làm quá ít để khắc phục các 
hạn chế có thể, khi đứng bên ngoài giáo xứ và phàn nàn. Qua 
nhiều lần, các lỗi này tiếp tục diễn ra nhiều hơn do thói quen 
hơn là do đức tin yếu, nên sự thay đổi chỉ có thể được mang lại 
bởi sự thuyết phục nhẹ nhàng mà thôi. 

Một lần nữa, Giáo luật tuyên bố rằng các tín hữu “có quyền, 
và đôi khi kể cả bổn phận, bày tỏ cho các Chủ chăn có chức 
thánh biết ý kiến của mình liên quan tới lợi ích của Hội Thánh” 
(xem Điều 212.3). 

Nếu không có gì thay đổi bất chấp các nỗ lực bác ái, thì 
phần tiếp theo của lời khuyên ở lại với giáo xứ sẽ tùy thuộc 
trước hết vào tính trầm trọng khách quan của các sự thiếu sót ấy. 

Nếu các sự thiếu sót khách quan tạo thành một mối nguy 
hiểm cho đức tin của Kitô hữu, hoặc cho đức tin của con cái họ, 
hoặc gây ra sự nhiễu loạn tâm linh nghiêm trọng, thì người đó sẽ 
được biện minh tốt hơn cho việc tham dự phụng tự ở nơi khác. 

Các yếu tố chủ quan, như sở thích cá nhân và sự nhạy cảm 
tôn giáo, có trọng lượng kém hơn, và đôi khi cần phải được hy 
sinh vì lợi ích của cộng đoàn. Tuy nhiên, một số người có thể 
cần một bầu khí tôn giáo khác với bầu khí tại giáo xứ của họ, để 
làm việc phụng tự. 

Tuy nhiên, nếu họ quyết định tham dự Thánh Lễ ở nơi khác 
vì các lý do thực tế hay tâm linh tốt, thì họ vẫn phải cố gắng 
tham gia vào đời sống của giáo xứ càng nhiều càng tốt, bằng 
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cách chia sẻ trong các hoạt động khác, do cộng đoàn tổ chức. 
(Zenit.org 16-1-2007) 

 

56. Tại sao kinh tin kính không đề cập đến phép 
thánh thể? bỏ đọc kinh tin kính trong lễ chúa nhật 
được không? 

 
Hỏi 1: Xin cha cho con biết tại sao, trong việc tuyên xưng đức 
tin và Kinh Tin Kính, chúng ta không tuyên xưng niềm tin của 
chúng ta vào sự Hiện Diện Thật Sự của Mình và Máu Chúa 
Giêsu Kitô trong phép Thánh Thể? - D. K., Norwalk, 
Connecticut, Hoa Kỳ. 

Đáp: Các lý do đều là lịch sử, nhưng cũng liên quan đến 
mục đích của phụng vụ. 

Từ góc độ lịch sử, Kinh Tin Kính, như chúng ta biết, lần 
đầu được phác thảo tại Công đồng Nicea (năm 325) và 
Constantinople (năm 381), mặc dù trong hình thức phát triển của 
nó, lần đầu tiên nó xuất hiện trong các văn kiện của Công đồng 
Chalcedon (năm 451). 

Kinh Tin Kính này có thể dựa trên một sự tuyên xưng đức 
tin lúc rửa tội, và gói gọn những gì được xem là nội dung cơ bản 
của đức tin. 

Trước tiên, Kinh Tin Kính này là lời đáp trả với lạc giáo 
Arian và các lạc giáo khác, và bảo vệ  giáo lý về Thiên Chúa Ba 
Ngôi, cùng nhân tính thật và thần tính của Chúa Kitô. Kinh Tin 
Kinh chưa bao giờ có ý định trình bày đầy đủ mọi khía cạnh của 
đức tin. 

Bởi vì Kinh này là cần thiết để bảo vệ nền tảng của đức tin, 
các vấn đề như bản chất của bí tích Thánh Thể là không đơn 
giản trên chân trời thần học, và không được bàn đến trong nhiều 
thế kỷ. 

Ngoài ra, trong giai đoạn đầu, sự viên mãn của giáo lý phép 
Thánh Thể thường được giải thích chỉ sau khi rửa tội - như vậy, 
chỉ sau khi các Kitô hữu mới đã công khai đọc kinh Tin Kính. 
Việc thực hành đọc kinh Tin Kính trong Thánh lễ được gán cho 
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Thượng phụ Timôthê (Timothy) thành Constantinople (511-
517), và sáng kiến này đã được sao chép trong các nhà thờ khác 
dưới ảnh hưởng của đế quốc Byzantine, trong đó có một phần 
đất của Tây Ban Nha đang thuộc về đế quốc này thời ấy. 

Khoảng năm 568, hoàng đế Byzantine Justinian đã ra lệnh 
đọc Kinh Tin kính ở mọi Thánh lễ  trong lãnh địa của mình. Hai 
mươi năm sau (năm 589) vua Reccared, người Visigoth của Tây 
Ban Nha, từ bỏ tà thuyết Arian nhằm có lợi cho đạo Công giáo, 
và ra lệnh đọc Kinh Tin Kính trong mọi Thánh Lễ. 

Khoảng hai thế kỷ sau, chúng ta thấy việc thực hành đọc 
Kinh Tin Kính ở Pháp, và tập tục này lây lan chậm đến các vùng 
đất khác của Bắc Âu. 

Cuối cùng, năm 1014, khi Hoàng đế Henry II đến Rôma dự 
lễ đăng quang của mình như là Hoàng Đế Rôma Thánh, ông rất 
ngạc nhiên rằng người ta không đọc kinh Tin Kính ở đây. 

Ông được người ta cho biết bởi vì Rôma đã không bao giờ 
mắc sai lầm trong vấn đề đức tin, nên người Rôma không cần 
tuyên xưng đức tin với Kinh Tin kính trong Thánh lễ. Tuy 
nhiên, trong sự kính trọng Hoàng đế, Kinh Tin Kính đã được 
đọc và được duy trì đọc kể từ đó, nhưng không phải trong mọi 
Thánh lễ, nhưng chỉ trong các ngày Chúa nhật và một số lễ 
trọng mà thôi. 

Kitô hữu phương Đông và phương Tây sử dụng cùng một 
Kinh Tin Kính như nhau, ngoại trừ phiên bản Latinh đưa thêm 
cụm từ "filioque" (và Đức Chúa Con) cho khoản về sự nhiệm 
xuất của Chúa Thánh Thần, và sự khác biệt này đã gia tăng các 
cuộc thảo luận thần học bất tận và rất phức tạp. 

Bất chấp sự khác biệt này, có một sự hiểu biết chung giữa 
tất cả các Kitô hữu rằng Kinh Tin Kính cứ nên để như thế, và 
rằng không phải là Kinh Tin Kính, cũng không chính Thánh Lễ, 
là một nơi thích hợp để đưa ra sự diễn tả kỹ thuật cho tất cả các 
nội dung của đức tin. 

Tuy nhiên, ở một mức độ khác, toàn bộ Thánh Lễ là tự nó 
một sự tuyên xưng đức tin. Đó là đức tin sống động, được cử 
hành và đề cao trong một hành động vĩ đại và cao cả của sự thờ 
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phượng, vốn được chuyển đổi thành một đức tin để thấm đẫm 
mọi khía cạnh của sinh hoạt hàng ngày. 

Mặc dù không có sự đề cập rõ ràng đến sự Hiện Diện Thật 
Sự trong Kinh Tin Kính, người Công giáo tuyên xưng đức tin 
Thánh Thể của họ, qua hầu hết mọi lời nói và cử chỉ trong 
Thánh lễ, và đặc biệt qua lời thưa Amen của họ vào cuối Kinh 
Nguyện Thánh Thể, và khi họ Rước Lễ. 

Trong một cung cách tương tự, theo phụng vụ, họ bày tỏ 
đức tin của mình trong các tín điều khác không có trong Kinh 
Tin Kính. Việc chúng ta tham dự Thánh lễ trong ngày lễ Đức 
Mẹ Vô Nhiễm và lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng tuyên 
xưng đức tin của chúng ta vào các giáo lý này. 

Việc chúng ta đi xưng tội hay lãnh Bí tích Xức dầu khẳng 
định niềm tin của chúng ta vào chính hệ thống bí tích, và chúng 
ta tin rằng Chúa Kitô đã trao cho Hội Thánh quyền tha tội. 

Nói tóm lại, mọi hành vi của phượng tự đều là một sự tuyên 
xưng đức tin, do bản chất của nó.   

Hỏi 2: Được phép bỏ đọc Kinh Tin Kính trong các lễ Chúa 
nhật và lễ trọng không? – Một số độc giả. 

Đáp: Theo Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma: 
"67. Kinh Tin Kính, cũng gọi là lời tuyên xưng đức tin, 

nhằm làm cho giáo dân tập họp đáp lại Lời Chúa, được loan báo 
trong các bài đọc và giải thích trong bài diễn giảng, đồng thời 
khi đọc qui luật đức tin theo công thức chấp thuận dùng trong 
phụng vụ, họ nhớ lại và tuyên xưng những mầu nhiệm chính của 
đức tin trước khi bắt đầu cử hành Thánh Thể. 

“68. Kinh Tin Kính phải do vị tư tế hát hay đọc chung với 
giáo dân vào các ngày Chúa Nhật và lễ trọng; cũng có thể đọc 
trong những lễ đặc biệt khá trọng thể. 

“Nếu hát, thì vị tư tế hay, tùy nghi, một ca viên, hay ca đoàn 
xướng, rồi mọi người cùng hát tiếp hay dân chúng và ca đoàn 
hát luân phiên. 

“Nếu không hát, thì mọi người cùng đọc hay chia làm hai 
đối đáp nhau” (Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier 
Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang).  
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Như vậy, không có điều khoản cho phép bỏ qua Kinh Tin 
Kính, khi đã qui định rồi, và linh mục không có quyền bỏ qua 
như thế. 

Tuy nhiên, có những lần khi các sách phụng vụ nêu ra rằng 
Kinh Tin Kính có thể được bỏ qua, chẳng hạn trong Thánh lễ có 
rửa tội, truyền chức thánh hoặc khấn Dòng. 

Về việc đọc Kinh Tin Kính, Huấn thị "Redemptionis 
Sacramentum" số 69, khẳng định: 

"Trong Thánh Lễ, cũng như trong các cử hành Phụng Vụ 
thánh khác, không được phép sử dụng một Kinh Tin Kính hay 
cách Tuyên Xưng Đức Tin không có trong các sách phụng vụ 
được phê chuẩn hợp lệ” (Bản dịch Việt Ngữ của Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam). 

Về Kinh Tin kính nào được qui định đọc, nói chung Kinh 
Tin Kính Nicea-Constantinopoli  (Tôi tin kính một Thiên Chúa 
là Cha toàn năng…) nên được sử dụng. Sách Lễ Rôma mới cũng 
cung cấp một Kinh Tin Kính tùy chọn khác, đó là Kinh Tin 
Kính các thánh Tông đồ (Symbol of the Apostles, Tôi tin kính 
Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất…), 
đặc biệt dùng trong các mùa Chay và mùa Phục Sinh. 

Một số quốc gia đã được phép luôn sử dụng Kinh Tin Kính 
các thánh Tông Đồ. Nhiều Giám mục đã than phiền sự chọn lựa 
này, vì nó tước đi khỏi các tín hữu một trong các kho tàng của 
Hội Thánh; các ngài đã đề nghị quay trở lại với việc sử dụng cả 
hai văn bản. 

Ngày Chúa Nhật Phục Sinh, Kinh Tin Kính thường được 
thay thế bằng các lời nhắc lại lời hứa rửa tội. (Zenit.org 27-6-
2006) 

57. Chủ tế chia sẻ phận vụ với các vị đồng tế ra sao? 
 

Hỏi: Trong một Thánh Lễ an táng đồng tế, liệu vị chủ tế được 
phép chia sẻ một số phần của nghi thức với các vị đồng tế khác 
không; thí dụ, một vị đồng tế làm nghi thức đón linh cửu ở cửa 
nhà thờ, một vị khác làm nghi thức phó dâng và từ biệt, và một 
vị khác làm nghi thức an táng, trong khi vị chủ sự cử hành 
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Thánh lễ được không? Về một điểm liên quan khác, trong Thánh 
lễ hôn phối, liệu một vị đồng tế được phép cử hành nghi thức 
hôn phối cho đôi tân hôn thay vì linh mục chủ tế không? - B. T., 
Tamale, Ghana. 

Đáp: Trong khi không có câu trả lời chính thức về vấn đề 
Thánh lễ an táng, có một câu trả lời riêng tư từ Tòa Thánh liên 
quan đến vấn đề các phó tế chủ sự Thánh Lễ hôn phối có thể 
chiếu ánh sáng cho chủ đề này. Bức thư năm 2007, do Bộ Phụng 
Tự và Kỷ Luật Bí Tích công bố, giải quyết vấn đề từ các căn cứ 
giáo luật và phụng vụ, và đó là những điều liên quan đến chúng 
ta bây giờ. 

Thánh bộ ở Vatican nói rằng một sự thay đổi vị chủ sự, 
trong diễn tiến một buổi cử hành, là không thể chấp nhận được. 
Do đó, một phó tế (dù là phó tế vĩnh viễn hoặc phó tế chuyển 
tiếp), hay một linh mục khác với vị chủ tế, không thể cử hành 
nghi thức hôn phối cho đôi tân hôn. 

Tài liệu này cũng giải thích tại sao các trường hợp ngoại lệ 
rõ ràng không làm suy giảm luật không cho phép thay đổi vị chủ 
sự. Các trường hợp ngoại lệ rõ ràng này – chẳng hạn một Giám 
mục không đồng tế là người chủ tọa một số khoảnh khắc nào đó 
của Thánh Lễ, hoặc một Giám mục mới được tấn phong, trở 
thành vị chủ tế - phát sinh từ bản chất của sứ vụ của vị Giám 
mục. 

Do đó, bức thư kết luận rằng vị linh mục cử hành Thánh Lễ 
phải là vị giảng lễ, cử hành nghi thức hôn phối và chúc lành cho 
đôi tân hôn. Theo quyết định của linh mục này, một phó tế có 
thể giảng lễ. 

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng bức thư này là chính thức, 
nhưng với tư cách là bức thư riêng, nên không có hiệu lực pháp 
luật. Nó chỉ phản ảnh suy nghĩ của Thánh bộ và dựa vào lý lẽ 
phụng vụ rõ ràng. 

Nếu đây là trường hợp cho một lễ cưới, thì một nguyên tắc 
không thay đổi vị chủ tế cũng sẽ áp dụng cho các cử hành phụng 
vụ khác, trừ khi chữ đỏ cho phép cách đặc biệt sự tham gia trực 
tiếp của các linh mục khác, mà nói theo nghĩa chặt, không hàm ý 
một sự thay đổi vị chủ tế. 
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Điều này được tiên liệu, thí dụ, trong một Thánh lễ đồng tế, 
các linh mục khác có thể đọc một mình một phần của Kinh 
Nguyện Thánh Thể. Cũng có thể phân chia một số phần của 
nghi thức Xức Dầu bệnh nhân. Do đó, số 19 của phần dẫn nhập 
Nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân nói: 

"Khi hai hoặc nhiều linh mục hiện diện để xức dầu cho một 
bệnh nhân, một vị có thể đọc lời nguyện, thực hiện việc xức dầu, 
đọc công thức bí tích. Các vị khác có thể thực hiện các phần còn 
lại, chẳng hạn các nghi thức dẫn nhập, bài đọc, lời cầu, hay 
hướng dẫn. Mỗi linh mục có thể đặt tay trên người bệnh". 

Sách Nghi thức An táng dường như không tiên liệu việc 
phân chia phận vụ của vị chủ tế trong Thánh lễ an táng. Các 
nghi thức dành cho vị chủ tế duy nhất thực hiện các yếu tố liên 
quan đến nghi thức, chẳng hạn tiếp nhận linh cửu vào nhà thờ và 
làm nghi thức phó dâng cuối lễ. 

Tuy nhiên, các linh mục đồng tế không bị loại trừ trong một 
số phần khác. Như trong bất cứ Thánh lễ đồng tế nào, một linh 
mục khác với vị chủ tế có thể đọc Tin Mừng khi vắng phó tế, có 
thể giảng lễ, và đọc lời nguyện phó dâng đặc biệt cho người quá 
cố, vốn được tìm thấy trong các Kinh nguyện Thánh Thể. 

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ cho quy tắc chung 
này. Điều này thường có khi vị Giám mục có mặt trong Thánh lễ 
an táng mà ngài không đồng tế. Thí dụ, nếu Giám mục tham dự 
lễ tang của cha (mẹ) của một linh mục, ngài có thể không đồng 
tế để cho phép một linh mục chủ sự trong Thánh Lễ, trong khi 
ngài thực hiện nghi thức phó dâng vào cuối lễ. 

Vì vậy, trong khi sự phân chia như thế của các nghi thức 
tang lễ không phải là một sự việc bình thường, có thể có một số 
trường hợp đặc biệt, mà trong đó sự việc có thể được biện minh, 
đặc biệt là phần cử hành nghi thức phó dâng. 

Các nghi thức khác, bên ngoài Thánh Lễ, như các buổi cầu 
nguyện tại nhà người quá cố hay nhà tang lễ, và nghi thức làm 
phép mộ và chôn cất, chắc chắn có thể được giao cho một linh 
mục khác với linh mục cử hành Thánh lễ an táng. Mặc dù ở 
nhiều nơi, việc chôn cất diễn ra ngay sau lễ tang, như là tạo nên 
một nghi thức duy nhất, trường hợp này thường ít xảy ra, và do 
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đó, chúng thường được xem là các nghi thức riêng biệt, nên một 
linh mục khác có thể chủ sự. (Zenit.org 25-8-2015) 

 

58. Tại sao không đọc amen cuối kinh lạy cha trong 
thánh lễ? 

 
Hỏi: Tại sao bỏ chữ "Amen" cuối Kinh "Lạy Cha" trong Thánh 
lễ? (không có trong sách lễ nhỏ). Theo con hiểu chữ "Amen" có 
nghĩa là "Tôi tin như vậy, xin được như vậy". Con đã đi đến chỗ 
tin rằng các lời cầu nguyện bổ sung đã được thêm vào Kinh Lạy 
Cha trong Thánh Lễ, nơi mà chữ Amen không được đọc, bây giờ 
đã làm cho các tín hữu cũng bỏ chữ Amen, khi chúng con lần 
chuỗi Mân Côi hoặc chuỗi Lòng Thương Xót Chúa với nhóm 
cầu nguyện của chúng con - hoặc bất cứ lúc nào chúng con đọc 
Kinh Lạy Cha trong một nhóm. Con cũng đã nhận thấy điều này 
ở nghi thức Phụng vụ Rước lễ, trong đó chỉ đọc Kinh Lạy Cha – 
chữ Amen được bỏ qua - và trên đài phát thanh Công Giáo 
trong khu vực của con. Thưa cha, con tin chắc rằng chúng ta 
đang làm một cái gì đó sai lầm nghiêm trọng. - M. W., Forest 
Grove, Oregon, Hoa Kỳ. 

Đáp: Độc giả chúng tôi đã có nhận xét rất thú vị, và minh 
họa một thí dụ về một hậu quả không lường trước được của cải 
cách phụng vụ của Công đồng chung Vatican II. 

Trước cuộc cải cách, kinh Lạy Cha đọc trong Thánh lễ bao 
gồm chữ "Amen", một thuật ngữ có thể được tạm dịch "xin được 
như vậy". Trong Lễ trọng, linh mục có thể một mình hát Kinh 
Lạy Cha; trong Thánh lễ thường, ngài sẽ đọc Kinh Lạy Cha với 
người giúp lễ, nhưng chỉ một mình linh mục đọc nhỏ chữ Amen. 

Năm 1958, huấn thị "De Musica Sacra" đã đặt ra các quy 
tắc cho sự tham gia trực tiếp của các tín hữu, trong đó cho phép 
cộng đoàn đọc hay hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh, và tất 
cả đọc chữ “Amen” ở cuối kinh. 

Cuộc cải cách phụng vụ sắp xếp lại các nghi thức Hiệp lễ, 
và điều này dẫn đến việc không bỏ chữ Amen, nhưng hoãn nó 
vào cuối đoạn tiếp theo của Kinh Lạy Cha. 
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Một thay đổi đáng kể là một phiên bản rút gọn của kinh 
khẩn xin (embolism, kinh đọc sau Kinh Lạy Cha): "Lạy Chúa, 
xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ...", đây là kinh trước đây 
được linh mục đọc thầm khi ngài bẻ bánh, bây giờ được đọc lớn 
tiếng, lấy tín hiệu từ câu cuối của Kinh Lạy Cha. 

Vào cuối lời nguyện này, thay vì đọc "Amen", tín hữu tung 
hô: "Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến 
muôn đời”. 

Lời tung hô này là một bổ sung mới vào các nghi thức Hiệp 
lễ, và có lẽ đã được thêm vào vì lý do đại kết. Cụm từ này, mặc 
dù không có trong bản văn Tin Mừng, đã được xem theo truyền 
thống như một câu cuối của Kinh Lạy Cha trong các truyền 
thống Đông Phương và Tin Lành. Trong một số nghi lễ, mọi 
người đọc câu này, trong khi trong một số nghi lễ khác, chẳng 
hạn nghi lễ Byzantine, chỉ vị linh mục đọc câu này sau khi ca 
đoàn kết thúc Kinh Lạy Cha. 

Sau lời tung hô này, chúng ta thấy lời cầu cho bình an. 
Trước đây, kinh này được linh mục đọc riêng sau kinh “Lạy 
Chiên Thiên Chúa, Agnus Dei” và trước lời chúc bình an, vốn 
được trao đổi lời chúc trong các Lễ trọng, và giữa các giáo sĩ mà 
thôi. Bây giờ, nó được đọc lớn tiếng bởi linh mục, và được thay 
đổi từ số ít qua số nhiều (không còn “xin đừng chấp tội của 
con", nhưng “xin đừng chấp tội chúng con"). 

Cuối cùng, sau kinh này, mọi người mới thưa Amen (sau 
câu “Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời” do linh mục đọc), 
vốn theo một cách nào đó kết thúc Kinh Lạy Cha và các lời 
nguyện tiếp đó. Từ một quan điểm phụng vụ chặt chẽ, việc lùi 
đọc chữ "Amen" này tuân theo một logic nhất định. Không chắc 
rằng các vị soạn ra nghi thức hoàn toàn nắm bắt được năng lực 
của sự thay đổi này, trong việc hình thành các thói quen cầu 
nguyện của các tín hữu theo thời gian. 

Như độc giả trên nêu ra, nhiều người Công Giáo sống đạo 
thường bỏ qua chữ "Amen" cuối cùng trong Kinh Lạy Cha, và 
điều này có thể được gán cho sự thực hành phụng vụ mới. 
Việc chữ "Amen" là thành phần của Kinh Lạy Cha trong các bối 
cảnh phi phụng vụ được chứng tỏ, chẳng hạn, bằng cách nó 
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được đưa vào trong các kinh chung được tìm thấy trong Sách 
Toát yếu Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. 

Vì văn bản phụng vụ có thể thay đổi, giải pháp duy nhất là 
chúng ta phải chú ý khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha khi lần chuỗi 
Mân Côi, và các trường hợp tương tự, và tạo nên thói quen đọc 
chữ "Amen." 

Truyền thông Công Giáo, đặc biệt là đài phát thanh, có thể 
có một tác động tích cực trong nỗ lực này, và cần được khuyến 
khích một cách lịch sự để sửa bất kỳ sơ suất nào, vốn đã giảm 
sút do thói quen. (Zenit.org 7-11-2006) 

 

59. Linh mục được đọc một lời truyền phép hai lần 
không? 

 
Hỏi 1: Cha xứ của con đọc lời truyền phép bánh hai lần: lần 
đầu trên bánh thánh và lần thứ hai trên chén thánh. Hình như 
ngài không nhận ra điều này, trong khi một số giáo hữu nhận 
ra. Chắc chắn ngài không quay trở lại và đọc lời truyền phép 
đúng. Thưa cha, liệu việc truyền phép rượu như thế có thành sự 
không? Liệu Thánh Lễ là thành sự không? Có thầy phó tế trong 
thánh lễ, nhưng thầy đã không can thiệp. Thầy cũng ngạc nhiên 
như nhiều người chúng con, và trước khi chúng con nhận biết 
điều đã xảy ra, thì linh mục đang tiếp tục với phần tiếp theo của 
Kinh Nguyện Thánh Thể. Liệu thầy phó tế can thiệp ngay được 
không, dù cho phải gián đoạn Kinh Nguyện Thánh Thể? Liệu 
bất cứ ai có thể can thiệp được chăng, dù là từ hàng ghế giáo 
dân? - F. T., Anh Quốc. 

Đáp: Câu hỏi này nêu bật tầm quan trọng của chúng tôi, các 
linh mục, là phải chú ý hết sức trong khi cử hành Thánh lễ, nhất 
là trong các thời điểm chính yếu của Thánh Lễ. 

Vì thế tôi khuyên các linh mục đừng quá tin tưởng vào trí 
nhớ của mình, và cần đọc các lời nguyện trực tiếp từ Sách lễ. 
Nhiều người trong chúng tôi có thể đã rơi vào một số lỗi, do quá 
tin vào trí nhớ của mình. 
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Câu hỏi đặt ra là khá tế nhị, nhưng tôi sẽ cố gắng trả lời một 
cách ngắn gọn. Việc truyền phép bánh là thành sự. Việc truyền 
phép rượu là không thành sự, vì ý định truyền phép rượu của 
linh mục là chưa đủ, vì còn thiếu mô thức bí tích riêng. 

Hậu quả là Thánh Lễ, vốn đòi hỏi phải truyền phép đúng cả 
hai hình, là không thành sự. Những ai rước lễ bằng hình bánh là 
ở trong tình trạng giống như các người rước lễ ngoài thánh lễ 
vậy.  

Thầy phó tế hay các tín hữu nên làm gì? Linh mục là con 
người như mọi người khác, nên cũng có thể cảm thấy mệt mỏi 
và bị phân tâm, do đó, thầy phó tế và tín hữu nên hiểu rằng lỗi 
sai như thế có thể xảy ra. Tuy nhiên, các lỗi sai ấy nên được 
khắc phục càng sớm càng tốt. 

Trong trường hợp trên, thầy phó tế cần ngay lập tức, mặc dù 
âm thầm, gián đoạn việc của linh mục, khi thầy nhận ra rằng 
linh mục đã sử dụng công thức truyền phép sai. Nếu không có 
thầy phó tế ở đó, một trong các tín hữu có thể tiến đến bàn thờ 
và nói cho linh mục biết. 

Vị linh mục, ngay sau khi nhận ra sai lỗi của mình, đọc 
công thức truyền phép thích hợp. Nếu ngài chỉ mới bắt đầu phần 
thứ hai của Kinh Nguyện Thánh Thể, ngài nên đọc lại. Nếu 
Kinh Nguyện Thánh Thể gần kết thúc hoặc đã hoàn thành, linh 
mục phải dừng lại thánh lễ, rồi ngài đọc lại lời truyền phép thích 
hợp, và sau đó ngài tiếp tục Thánh Lễ từ phần ngài tạm ngưng 
lại. 

Nếu linh mục được thông báo về lỗi của ngài sau khi Thánh 
lễ kết thúc, thì ngài phải truyền phép rượu và uống Máu thánh, 
để hoàn tất hy tế, nếu cần, trong phòng thánh.  

Nếu linh mục biết được lỗi của mình sau Thánh lễ một thời 
gian, thì ngài không cần làm gì nữa, chỉ cầu xin Chúa thứ tha và 
cam kết phải chú ý nhiều hơn trong tương lai. Nếu có khoản tiền 
xin lễ cho Thánh lễ trong câu hỏi trên, linh mục phải cử hành 
một Thánh lễ khác cho ý lễ ấy. 

Một khoảnh khắc của sự lơ đãng nhỏ của linh mục là một 
giá nhỏ phải trả, cho sự bảo đảm tính thành sự của cử hành 
Thánh lễ. Tương tự như vậy, sự hiền lành và khiêm nhường của 
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linh mục trong việc nhận ra lỗi của mình sẽ là một nguồn động 
viên cho các tín hữu, và giúp làm dịu bất kỳ sự xét đoán nghiêm 
khắc nào. 

Hỏi 2: Lúc đầu, cha xứ chúng con cầm chén thánh trong 
tay, và đọc lời truyền phép bánh thánh. Nhưng trước khi ngài 
nâng chén lên, ngài nhận ra sai lầm của mình, ngài đặt chén 
xuống, rồi nâng bánh thánh lên. Sau đó ngài cầm chén thánh 
trong tay, đọc lời truyền phép rượu và nâng chén thánh lên. 
Cuối Thánh lễ, ngài nói với chúng con (mà không xin lỗi) rằng 
Thánh lễ này là một Thánh Lễ thành sự. Đúng vậy không, thưa 
cha?" - Một độc giả, Los Angeles, Hoa Kỳ. 

Đáp: Từ thông tin được cung cấp này, tôi sẽ nói rằng đó là 
một Thánh Lễ thành sự. Linh mục đã lơ đãng rõ ràng. Nhưng 
việc cầm bánh trong tay, trong khi là cần thiết cho tính xác thực 
của nghi thức bằng cách minh họa ý nghĩa của các từ "Này là", 
thường không được xem là thiết yếu tuyệt đối cho tính thành sự. 

Nếu không, thật là khó biện minh cho việc linh mục truyền 
phép nhiều bánh và nhiều chén thánh, mà không đụng chạm đến 
bánh và rượu ấy. 

Hỏi 3: Một linh mục 84 tuổi, bị tổn thương phổi, đôi khi bị 
mất tiếng trong khi cử hành Thánh Lễ cho một cộng đoàn đông 
người. Vậy liệu việc ngài đọc rất nhỏ một số phần lễ quy khi 
ngài bị mất tiếng như thế là hợp pháp không? – Một độc giả, 
Toronto, Canada. 

Đáp: Tôi chắc chắn rằng các tín hữu đang hiểu và được xây 
dựng bởi sự trung thành của vị linh mục này, trong việc ngài 
kiên trì với sứ mạng của mình, bao lâu sức khỏe thể xác còn cho 
phép. 

Mặc dù lễ quy là lời cầu nguyện công khai và thông thường 
cần được đọc lớn tiếng và rõ ràng, trong các trường hợp như 
trên, chỉ cần đủ là vị linh mục có thể đọc cho ngài nghe một 
mình. Tuy nhiên, sẽ là bất hợp pháp, khi chỉ đọc nhẩm Kinh 
Nguyện Thánh Thể mà không dùng tiếng nói, và việc truyền 
phép sẽ là không thành sự, nếu được thực hiện trong cách này. 

Ngày nay, các thiết bị vi âm hiện đại cũng có thể giúp 
khuếch đại một giọng nói yếu ớt. (Zenit.org 3-7-2007) 
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60. Thánh ca đức mẹ được hát trong phần dâng lễ 
không? 
 
Hỏi: Gần đây, một nhạc sĩ đã nói với chúng con trong lớp âm 
nhạc rằng các thánh ca Đức Mẹ không được hát trong phần 
Dâng lễ vật của Thánh Lễ. Thưa cha, điều này đúng không? Và 
tại sao như vậy? - D. Z., Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Đáp: Tôi đã thường nghe “qui định” đặc biệt này được bàn 
tán, nhưng vẫn chưa tìm thấy một nguồn có thẩm quyền nào cho 
nó. 

Văn kiện về Thánh Nhạc "Hãy hát mừng Chúa" (Sing to the 
Lord) của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, 
được công bố năm 2007, đưa ra các tiêu chuẩn chung về thánh 
ca. Xin mời đọc: 

"Một thánh thi được hát trong mỗi Giờ Kinh Phụng Vụ, đó 
là vị trí độc đáo cho thánh ca theo từng đoạn câu trong Phụng 
Vụ. Trong Thánh Lễ, ngoài Kinh Vinh Danh (Gloria) và một số 
ít thánh thi theo từng đoạn câu trong Sách Lễ Rôma và Sách hát 
Bình ca (Graduale Romanum), các thánh ca của một quốc gia 
riêng hoặc của một nhóm người, vốn đã được cấp có thẩm 
quyền đánh giá là phù hợp theo các số 48, 74, và 87 của Qui chế 
Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM), có thể được dùng cho Phụng 
Vụ Thánh. Luật Hội Thánh ngày nay cho phép, như một sự tùy 
chọn, việc sử dụng các thánh ca tiếng địa phương ở phần Nhập 
lễ, Chuẩn bị Lễ vật, Hiệp lễ và Kết lễ. Bởi vì các bài thánh ca 
phổ biến này đang hoàn thành một vai trò phụng vụ đúng, điều 
quan trọng là chúng phải phù hợp với hành động phụng vụ. Phù 
hợp với một lịch sử không bị gián đoạn gần năm thế kỷ, không 
có gì ngăn cản việc sử dụng một số bài thánh ca giáo đoàn đến 
từ các truyền thống Kitô giáo khác, với điều kiện là bản văn của 
chúng là phù hợp với giáo huấn Công Giáo và thích hợp với 
phụng vụ Công Giáo” (số 115).  

Đôi khi rất khó tìm thấy các bài thánh ca "thích hợp" đặc 
biệt cho phần Chuẩn bị lễ vật, bởi vì thời điểm này của Thánh lễ 
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nhận được ít sự quan tâm từ các nhạc sĩ, so với phần Nhập lễ và 
phần Hiệp lễ 

Vì đây là một yêu cầu mới trong Phụng vụ, có ít bài thánh 
ca tiếng địa phương cũ cho phần Dâng lễ. Điều này có lẽ do sự 
việc rằng bài thánh ca chỉ là một trong nhiều tùy chọn tại thời 
điểm ấy. Ngoài một bài thánh ca, người ta có thể sử dụng bài hát 
Latinh truyền thống cho ngày này; một bài hát đa âm của dàn 
hợp xướng; khí nhạc thuần túy (ngoài Mùa Chay); và thậm chí 
không có âm nhạc gì cả ở phần Dâng lễ. 

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu thánh ca về Đức Mẹ được xem 
là "không thích hợp" trong phần Dâng lễ chăng. 

Tôi tin rằng chúng ta có thể được hướng dẫn ở đây bởi hình 
thức ngoại thường của nghi lễ Rôma. Trong nghi lễ này, bài ca 
dâng lễ không phải là một bài tùy chọn, nhưng là thích hợp và 
cụ thể cho từng ngày riêng hoặc mùa. Việc lướt nhìn qua lịch 
phụng vụ cho thấy rằng bản văn qui định phần dâng lễ trong các 
ngày lễ Đức Mẹ thường đề cập đến Đức Mẹ. Trong nhiều trường 
hợp, lời của bài ca dâng lễ được lấy từ phần đầu của kinh Kính 
Mừng, hoặc một câu thánh vịnh áp dụng cho Mẹ Maria, và đôi 
khi là một bài thánh ca riêng, chẳng hạn lễ Đức Maria Nữ 
Vương (ngày 22-8) hoặc lễ Đức Maria Xác Hồn Lên Trời (ngày 
15-8). 

Vì vậy, tôi nghĩ rằng thật là rõ ràng rằng truyền thống Hội 
Thánh xác nhận việc sử dụng các bản văn về Đức Mẹ, ít là trong 
các ngày lễ của Ngài. Cũng có một số qui chiếu xiên cho Đức 
Mẹ trong các thánh ca dâng lễ vào các dịp khác, chẳng hạn như 
lễ các vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Thí dụ, 
trong lễ nhớ thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi (ngày 27-2), bài ca 
được trích từ Thánh Vịnh 116, 16-17: "Vâng lạy CHÚA, thân 
này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói 
buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu 
thánh danh ÐỨC CHÚA" (bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên 
dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ). 

Qua các điều trên đây, hình như không có lý do để cấm 
dùng thánh ca Đức Mẹ cho phần dâng lễ, nếu có một lý do chính 
đáng cho việc có một bài ca. Các bài thánh ca ấy là chắc chắn 
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đúng cho các lễ Đức Mẹ, và cũng có thể là hợp lý trong các 
tháng kính Đức Bà, như tháng Năm và tháng Mười. 

Các thánh ca ấy cũng có thể được sử dụng vào những dịp 
khác, nhưng tôi tin rằng tiêu chuẩn của sự "thích hợp" của chúng 
là quan trọng. Chúng không nên chỉ được sử dụng như chất độn, 
vì không có gì khác có sẵn. Lời bài hát cũng cần một cách nào 
đó liên quan đến ngày lễ hoặc mầu nhiệm được cử hành, đặc 
biệt là các văn bản nêu bật tương quan của Đức Maria với Chúa 
Kitô. 

Trong chừng mực có thể, giống như tất cả các bài thánh ca 
được sử dụng trong phụng vụ được dành cho cộng đồng, bản 
văn nên cần diễn tả một sự tuyên xưng đức tin của Hội Thánh, 
chứ không chỉ là một sùng mộ cá nhân và riêng tư. (Zenit.org 
16-6-2009) 

 
61. Xin cho biết tiêu chuẩn chọn bài đọc cho lễ một vị 
thánh 

 
Hỏi: Đâu là phương pháp của việc chọn các bài đọc Thánh lễ 
cho các ngày trong tuần và cuối tuần? Liệu là đúng để sử dụng 
các bài đọc trong Sách Bài Đọc, được thiết lập cho ngày lễ một 
vị thánh, hoặc chỉ dùng các bài đọc tiêu biểu cho ngày lễ? 
Nghĩa là, liệu các bài đọc dành cho lễ thánh Maria Goretti (5-7) 
được sử dụng, chẳng hạn, thay vì dùng bài đọc của ngày thứ 
Hai của tuần thứ 14 Mùa Thường Niên, nếu Sách Lịch không 
liệt kê các bài đọc riêng cho lễ vị Thánh? Tôi nghe một chủng 
sinh nói rằng chỉ có các bài đọc "được duyệt" trong Sách Lịch 
mới có thể được sử dụng trong Thánh Lễ vào một ngày cụ thể, 
và rằng bởi vì chúng đi theo trật tự mỗi ngày, hoặc vì một chủ 
đề đặc biệt, chúng không thể thay đổi với các bài đọc của một 
ngày lễ vị Thánh, và rằng một Sách Bài Đọc mới hơn có thể 
không còn có các bài đọc đặc biệt cho ngày lễ một vị Thánh 
nữa. - T. G., Hartford, Connecticut, Hoa Kỳ. 

Đáp: Đối với bài đọc ngày thường trong năm, có một 
nguyên tắc chung về việc đọc liên tục Kinh Thánh, vốn cho 
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phép một số trường hợp ngoại lệ. Mục đích chung của sự sắp 
xếp này được giải thích trong tài liệu Dẫn nhập Sách Bài Đọc: 

"60. Thứ tự hiện tại của các bài đọc cho Thánh Lễ là một sự 
sắp xếp các bài đọc Kinh Thánh, vốn cung cấp cho các tín hữu 
một kiến thức của toàn bộ lời Chúa, trong một mô hình phù hợp 
với mục đích. Trong suốt năm phụng vụ, nhưng nhất là trong 
mùa Phục Sinh, Mùa Chay, và Mùa Vọng, sự lựa chọn và thứ tự 
của các bài đọc là nhằm giúp các tín hữu của Đức Kitô một nhận 
thức ngày càng sâu hơn của đức tin, mà họ tuyên xưng và của 
lịch sử cứu độ. Theo đó, thứ tự của các bài đọc tương ứng với 
các yêu cầu và lợi ích của Kitô hữu". 

Về việc sắp xếp các bài đọc cho các ngày trong tuần và lễ 
các thánh, tài liệu này tiếp tục nói: 

"69. Các bài đọc ngày trong tuần đã được sắp xếp theo cách 
sau đây. 

"1. Mỗi Thánh Lễ có hai bài đọc: bài đọc thứ nhất là lấy từ 
Cựu Ước hay từ một vị Tông Đồ (nghĩa là, hoặc từ một thư hoặc 
từ Sách Khải Huyền), và trong mùa Phục Sinh, từ sách Công Vụ 
Tông Đồ; bài đọc thứ hai lấy từ các sách Tin Mừng. 

"2. Chu kỳ hàng năm cho Mùa Chay có các nguyên tắc sắp 
xếp riêng, vốn có tính đến đặc điểm phép rửa và thống hối của 
mùa này. 

"3. Chu kỳ cho các ngày trong tuần của Mùa Vọng, mùa 
Giáng sinh, và mùa Phục Sinh, cũng là hàng năm, và do đó các 
bài đọc vẫn như nhau mỗi năm. 

"4. Đối với ba mươi bốn tuần của Mùa Thường Niên, các 
bài đọc Tin Mừng ngày thường được sắp xếp trong một chu 
trình đơn giản, được lặp lại mỗi năm. Tuy nhiên, bài đọc thứ 
nhất được sắp xếp trong một chu kỳ hai năm, và do đó được đọc 
mỗi hai năm một lần. Năm I được sử dụng trong các năm lẻ; và 
Năm II, trong các năm chẵn. 

"Giống như thứ tự cho các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, 
thứ tự các bài đọc ngày trong tuần được qui định bởi sự áp dụng 
tương tự của các nguyên tắc về sự hài hòa và việc đọc bán liên 
tục, đặc biệt là trong trường hợp của các mùa với đặc tính riêng 
của mùa. 
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"70. Hai loạt các bài đọc được cung cấp cho Thánh lễ các 
Thánh. 

"1. Phần Riêng của các Thánh cung cấp loạt bài đầu tiên, 
cho lễ trọng, lễ kính, hoặc lễ nhớ, và đặc biệt khi có các bản văn 
thích hợp cho lễ này hoặc lễ kia. Tuy nhiên, đôi khi trong phần 
Riêng, có một quy chiếu đến bản văn thích hợp nhất trong phần 
Chung, như là bản văn được ưu tiên.  

"2. Phần Chung của các Thánh cung cấp loạt thứ hai và mở 
rộng hơn của các bài đọc. Trước tiên, có các bài thích hợp cho 
các nhóm khác nhau của các thánh (tử đạo, mục tử, trinh nữ, 
…), sau đó có nhiều bản văn bàn về sự thánh thiện nói chung. 
Chúng có thể được tự do lựa chọn, bất cứ khi nào phần Chung 
được chỉ định như là nguồn cho sự lựa chọn các bài đọc. 

"71. Như là trình tự của chúng, tất cả các bản văn trong 
phần này của thứ tự các bài đọc xuất hiện theo thứ tự, mà chúng 
được đọc trong Thánh Lễ. Vì thế các bản văn Cựu Ước được 
đọc trước, rồi đến thư các Tông đồ, sau đó là Thánh vịnh và câu 
đáp giữa các bài đọc, và cuối cùng là các bản văn từ Tin Mừng. 
Lý do của sự sắp xếp này là rằng, trừ khi có ghi chú thể khác, 
linh mục chủ tế có thể tùy ý chọn từ các bản văn đó, tùy theo 
nhu cầu mục vụ của cộng đoàn tham gia Thánh lễ ấy”. 

Về các tiêu chuẩn sử dụng trong việc lựa chọn bài đọc thích 
hợp nhất, tài liệu Dẫn nhập Sách Bài Đọc nói: 

"82. Sự sắp xếp các bài đọc ngày trong tuần cung cấp bản 
văn cho tất cả các ngày trong tuần suốt cả năm. Do đó, trong hầu 
hết các trường hợp, các bài đọc này phải được sử dụng vào các 
ngày được chỉ định, trừ khi một lễ trọng, lễ kính hoặc lễ nhớ với 
các bài đọc riêng diễn ra. 

"Trong việc sử dụng thứ tự các bài đọc cho các ngày trong 
tuần, phải chú ý để xem liệu một bài đọc này hay bài đọc khác 
từ cùng sách trong Kinh thánh sẽ phải bị bỏ qua, vì một Thánh 
lễ nào đó diễn ra trong tuần. Với sự sắp xếp các bài đọc cho cả 
tuần cần được nhớ tới, linh mục trong trường hợp đó nên sắp 
xếp để bỏ qua các đoạn ít quan trọng hơn, hoặc kết hợp chúng 
một cách thích hợp nhất với các bài đọc khác, nếu chúng góp 
phần vào cái nhìn toàn thể của một chủ đề đặc biệt. 
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"5) Lễ các Thánh 
"83. Khi chúng tồn tại, các bài đọc riêng được đưa ra cho lễ 

các Thánh, nghĩa là, các đoạn Kinh Thánh về vị Thánh hoặc 
mầu nhiệm mà Thánh lễ đang cử hành. Ngay cả trong trường 
hợp của một lễ nhớ, các bài đọc này phải chiếm chỗ của các bài 
đọc ngày trong tuần cho cùng ngày ấy. Thứ tự các bài đọc cần 
lưu ý rõ ràng cho mỗi trường hợp của các bài đọc riêng cho một 
lễ nhớ. 

"Trong một số trường hợp, có các bài đọc được thích ứng, 
nghĩa là các bài đọc nêu bật một khía cạnh của đời sống thiêng 
liêng của vị Thánh hoặc việc làm của vị Thánh ấy. Việc sử dụng 
các bài đọc này dường như không ràng buộc, ngoại trừ vì các lý 
do mục vụ thuyết phục. Đối với phần lớn, các qui chiếu được 
đưa ra cho các bài đọc trong phần Chung, để tạo điều kiện dễ 
dàng cho sự lựa chọn. Nhưng đây là các gợi ý đơn thuần: thay vì 
một bài đọc được thích ứng hoặc một bài đọc đặc biệt được đề 
nghị từ phần Chung, bất kỳ bài đọc khác được nhắc đến từ phần 
Chung có thể được chọn. 

"Sự quan tâm đầu tiên của một linh mục cử hành với một 
cộng đoàn là các lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, và ngài 
phải cẩn thận không áp đặt sở thích cá nhân của mình trên họ. 
Trên hết, ngài sẽ đảm bảo không bỏ qua quá thường xuyên, hoặc 
không có lý do chính đáng, các bài đọc được chỉ định cho mỗi 
ngày trong Sách Bài Đọc ngày trong tuần: Hội Thánh mong 
muốn rằng một bàn tiệc xa hoa của lời Chúa được dọn ra trước 
mặt các tín hữu. 

"Cũng có các bài đọc chung, nghĩa là, các bài đọc được đặt 
trong phần Chung, hoặc dành cho một nhóm các Thánh (tử đạo, 
trinh nữ, mục tử), hoặc cho các Thánh nói chung. Bởi vì trong 
các trường hợp này, nhiều bản văn được liệt kê cho cùng một 
việc đọc, nên linh mục có quyền chọn bài đọc nào thích hợp 
nhất cho người nghe. 

"Trong tất cả lễ các Thánh, các bài đọc có thể được lấy, 
không chỉ từ phần Chung, mà các qui chiếu nêu rõ cho từng 
trường hợp, mà còn từ phần Chung của các Thánh Nam Nữ, khi 
có lý do đặc biệt để làm như vậy". 
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Do đó, để tóm lược phần trên đây, chúng tôi có thể nói rằng 
Hội Thánh không thích làm gián đoạn quá thường xuyên việc 
đọc liên tục Kinh Thánh được đưa ra trong Thánh Lễ hàng ngày. 
Tuy nhiên, việc đọc liên tục này sẽ bị gián đoạn, bất cứ khi nào 
có các bài đọc riêng cho một ngày nhất định, chẳng hạn như lễ 
trọng, lễ kính và mỗt số lễ nhớ của các vị Thánh với các bài đọc 
riêng (chẳng hạn như các thánh được nhắc đến trong chính bài 
đọc, như thánh Maria Mađalêna). 

Vào các ngày lễ nhớ khác, vốn không có các bài đọc buộc 
riêng, linh mục có thể lấy các bài đọc từ phần riêng của vị 
Thánh, hoặc từ phần Chung của các Thánh, nếu vì một lý do 
mục vụ chính đáng, ngài quyết định rằng cần đề cao một vị 
Thánh nào đó. Thí dụ, nếu một giáo xứ ở Hoa Kỳ, Úc hoặc Ý có 
một số đông tín hữu đến từ Philippines tham dự Thánh Lễ hàng 
ngày, linh mục có thể quyết định cử hành lễ thánh Lawrence 
Ruiz, vị tử đạo đầu tiên của đất nước họ (ngày 28-9), trong một 
đặc biệt bằng cách lấy các bài đọc từ phần Chung của các Thánh 
Tử Đạo. 

Để trả lời câu hỏi của độc giả chúng tôi: Các bài đọc riêng 
cho thánh Maria Goretti có thể được sử dụng, nếu có một lý do 
mục vụ chính đáng để làm như vậy. Quyết định này là do vị chủ 
tế. Hội Thánh chỉ khuyến nghị rằng điều này không nên thực 
hiện cho mọi vị Thánh, để đừng làm gián đoạn chu kỳ bình 
thường quá thường xuyên. Thông tin được cung cấp bởi chủng 
sinh trên là không chính xác, và không thích hợp với các qui 
định đã nêu ở trên. (Zenit.org 15-9-2015) 

 
62. Kinh nguyện thánh thể IV có thể được sử dụng 
trong thánh lễ nào? 

 
Hỏi: Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, số 365 d, nói: "Kinh 
Nguyện IV có lời tiền tụng không thay đổi và trình bày đầy đủ 
hơn bản tóm lược lịch sử cứu độ. Có thể dùng Kinh Nguyện này 
khi Thánh Lễ không có lời tiền tụng riêng, và trong các Chúa 
Nhật "Quanh Năm". Trong Kinh Nguyện này, do cấu trúc của 
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nó, không thể xen vào công thức riêng cầu cho người quá cố" 
(Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí 
Cần, Giáo phận Nha Trang). Câu hỏi của tôi là: Chúng ta phải 
hiểu thế nào về cụm từ “Thánh Lễ không có lời tiền tụng 
riêng”? Thí dụ, nếu tôi cử hành Thánh Lễ ngoại lịch kính Thánh 
Giuse, vốn có nhắc đến lời tiền tụng của lễ thánh Giuse, liệu tôi 
không được sử dụng Kinh Nguyện Thánh Thể IV sao? - J. A., 
Montreal, Canada. 

Đáp: Có lẽ dễ dàng hơn để trả lời câu hỏi bằng cách nói lễ 
nào có lời tiền tụng riêng, hơn là nói lễ nào không có lời tiền 
tụng riêng. 

Một giải thích rõ về điểm này được thực hiện bởi Thánh Bộ 
Phượng Tự và Kỷ Luật Bí Tích trong câu trả lời chính thức cho 
Hội Đồng Giám mục Ý về một nghi vấn vào giữa thập niên 
1970. Câu trả lời nói rõ rằng lời tiền tụng riêng là lời tiền tụng 
của ngày lễ ấy, chứ không phải lời tiền tụng theo mùa. 

Như vậy, chỉ có các Thánh Lễ được xem là có lời tiền tụng 
riêng, khi lời tiền tụng ấy buộc đọc trong ngày lễ. 

Trong thực tế, điều này có nghĩa là các Thánh Lễ của ngày 
lễ trọng, vốn có lời tiền tụng riêng được qui định, như lễ Giáng 
sinh, lễ Phục sinh, và lễ Thánh Tâm; hoặc một loại đặc biệt của 
lời tiền tụng, chẳng hạn các Chúa Nhật Mùa Vọng và Mùa 
Chay. 

Như thế, Kinh Nguyện Thánh Thể IV có thể được sử dụng 
vào các ngày Chúa Nhật Thường Niên. Nó cũng có thể được sử 
dụng cho các Thánh Lễ hàng ngày trong mùa thường niên, và 
thậm chí có thể được sử dụng cho các Thánh Lễ hàng ngày trong 
các mùa, như Mùa Vọng và Mùa Chay. Nhưng tốt hơn người ta 
nên tôn trọng lời tiền tụng của mùa, trừ khi có một lý do rất tốt 
để sử dụng KinhNguyện Thánh Thể IV. 

Tương tự như vậy, Kinh nguyện Thánh Thể IV có thể được 
sử dụng cho bất kỳ lễ ngoại lịch nào, thậm chí khi chữ đỏ chỉ 
dẫn một lời tiền tụng khác. Bởi vì Thánh Lễ ngoại lịch là một 
Thánh lễ tùy chọn, các phẩn thay đổi của Thánh lễ không bị 
buộc một cách chặt chẽ. 
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Vì thế, thí dụ, lời tiền tụng của lễ thánh Giuse là bắt buộc 
vào ngày 19-3, và do đó Kinh Nguyện Thánh Thể IV không thể 
được sử dụng vào ngày này. Tuy nhiên, nếu linh mục cử hành 
một Thánh lễ ngoại lịch về Thánh Giuse vào bất kỳ ngày nào mà 
Thánh lễ như vậy là được phép, linh mục được tự do sử dụng 
hoặc là lời tiền tụng lễ Thánh Giuse, hoặc là lời tiền tụng hợp 
pháp khác. Và do đó, Kinh nguyện Thánh Thể IV có thể được sử 
dụng vào các dịp như vậy. (Zenit.org 22-11-2005) 

 

63. Các vị đồng tế phải rước cả mình và máu thánh 
chúa 

 
Hỏi: Trong một Thánh lễ đồng tế nhân một sự kiện Hội Thánh, 
Đức Giám Mục chủ tế và các linh mục đứng trên bục gần bàn 
thờ Rước lễ theo cách thông thường, tức Rước cả Mình và Máu 
Thánh Chúa, trong khi khoảng 20 linh mục đứng xa bục đã 
không Rước Máu Thánh Chúa. Thưa cha, đây có phải là một sự 
lạm dụng không? Tôi biết rõ rằng Chúa hiện diện đầy đủ dưới 
hai hình Bánh và Rượu, nhưng Chúa đã nói: "Hãy cầm lấy mà 
uống". Trong Máu Thánh Chúa Kitô có một "dấu hiệu" hy tế 
của giao ước mới và vĩnh cửu, một "dấu hiệu" cánh chung. Các 
nguyên tắc và qui định của Sách Lễ Rôma không lường trước 
được bất kỳ ngoại lệ nào đối với luật chung này. - G. M., Ý 

Đáp: Bạn đọc này của chúng tôi nói chính xác. Tất cả các vị 
đồng tế Thánh lễ buộc phải Rước lễ cả hai hình, và ngoại trừ 
trong một số trường hợp rất đặc biệt, đây là một lạm dụng 
nghiêm trọng nếu các vị không thể làm như vậy. 

Khá gần đây, Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích đã 
giải quyết vấn đề về Thánh lễ có đông vị đồng tế, và các nguyên 
tắc của nó có thể được áp dụng trong trường hợp này. Tài liệu 
mang tên "Hướng dẫn cho Thánh lễ có đông vị đồng tế" 
(Guidelines for large Concelebrations) ban hành ngày 13-6-
2014, cho đến nay chỉ được công bố bằng tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Ý trên trang mạng của Tòa Thánh Vatican. Tôi không thể 
tìm thấy một bản dịch tiếng Anh chính thức nào. 
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Đối với Thánh lễ có đông vị đồng tế, các nguyên tắc này nói 
rằng chúng được thiết kế để cung cấp cho các Giám mục một vài 
hỗ trợ, trong việc chuẩn bị các quy tắc tương tự cho giáo phận 
của mình. Tài liệu nói về như cầu cho sự chuẩn bị xa và gần cho 
các Thánh lễ có đông vị đồng tế, nhu cầu có thể để hoàn thành 
một cộng đồng cầu nguyện, bất chấp số đông người tham dự, 
tinh thần hoán cải ở nơi nào việc xưng tội có thể diễn ra, và một 
số chỉ dẫn cho việc sử dụng màn hình lớn khi cần thiết. 

Về chủ đề vị trí của các vị đồng tế và việc các vị Rước lễ, 
hướng dẫn trên nêu ra một vài chỉ dẫn. Sau đây là bản dịch của 
riêng tôi và trong một số trường hợp là bản tóm ý chính. 

"9. Nếu Thánh Lễ được chọn, vấn đề chấp nhận các linh 
mục đến đồng tế phải được bàn tới. Giá trị cao cả của Thánh lễ, 
đặc biệt khi Giám mục Giáo phận chủ trì với các linh mục và 
phó tế đứng chung quanh ngài, phải chú ý đến các vấn đề phát 
sinh liên quan đến việc diễn tả hữu hình của sự hiệp nhất giũa 
các linh mục, nhất là trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Thường thì 
số lượng cao của các vị đồng tế không cho phép tất cả họ đứng 
gần bàn thờ, làm cho họ đứng quá xa nên gây ra một sự lúng 
túng nào đó trong liên hệ với bàn thờ. Phù hợp với luật, Giám 
mục cần điều chỉnh kỷ luật đồng tế trong giáo phận của mình. 
Vì vậy, sau một đánh giá chu đáo, để không làm phương hại đến 
các dấu hiệu của việc đồng tế Thánh lễ, điều phù hợp nhất là 
điều chỉnh số lượng của các linh mục cho đúng khả năng chứa 
của khu vực bàn thờ hoặc khu vực tương đương. Một tiêu chuẩn 
là làm thế nào để chấp nhận một số đại diện đông các linh mục. 
Còn số các linh mục khác, xin đề nghị tổ chức cho họ tham gia 
lễ đồng tế tại nhà thờ hay nơi khác vào thời điểm thích hợp 
trong ngày. 
"14. Nếu các vị và chức năng các vị không được phân biệt rõ 
ràng qua lễ phục của họ, thì dễ dàng có sự nhầm lẫn về vai trò 
của các vị. Vì vậy mỗi thừa tác viên có chức thánh phải mang lễ 
phục riêng của mình. Ngay cả khi có rất đông vị đồng tế, cần 
khuyến khích các vị mang áo lễ (chasuble), áo lễ màu trắng luôn 
là tốt nhất. Các thừa tác viên khác, với lễ phục của mình, tuân 
theo tập tục hợp pháp của địa phương. 
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"18. [. ...] Nên chỉ có một bàn thờ. Do đó các bàn thờ khác 
hoặc các bàn khác, mà các vị đồng tế có thể đứng chung quanh 
chúng, cần được đem đi nơi khác - tương tự như vậy, cũng cần 
tránh sử dụng một cái bàn quá dài, mà số lượng đông linh mục 
có thể đứng chung quanh được, vì việc này cản trở giáo dân nhìn 
vào bàn thờ. 

"19. [....] Các ghế dành cho các vị đồng tế được đặt trong 
cung thánh. Nếu Thánh lễ diễn ra ngoài trời, trong một hành 
lang lớn hoặc một quảng trường công cộng, cần giới hạn một 
khu vực, mà ở đó các linh mục có thể tụ tập với một sự hiệp 
nhất hữu hình rõ ràng.... 

"29. Điều quan trọng là phải tiên liệu việc Rước lễ của các 
vị đồng tế, vốn đòi hỏi sự chuẩn bị và chú ý cẩn thận. ‘Việc các 
linh mục đồng tế rước lễ phải diễn tiến theo các quy tắc được các 
sách phụng vụ ấn định, bằng cách luôn luôn sử dụng những bánh lễ 
được truyền phép trong chính cử hành Thánh Lễ; vả lại, tất cả các vị 
đồng tế phải luôn luôn rước lễ dưới hai hình’ (Huấn thị 
Redemptionis Sacramentum, 98, bản dịch Việt ngữ của Hội 
Đồng Giám mục Việt Nam). Các vị đồng tế Rước lễ trước khi 
cho tín hữu Rước lễ. 

"Nếu số lượng đông các vị đồng tế cản trở việc họ tiến đến 
bàn thờ, các vị có thể đến nơi đã qui định và Rước lễ với sự 
thanh thản và lòng đạo đức. Trong một nhà thờ lớn, các nơi đó 
có thể là bàn thờ cạnh, trong khi ở ngoài trời, nơi qui định nên 
thiết lập như thế nào để các vị đồng tế có thể nhận biết rõ ràng. 
Tại các nơi như thế, cần có một cái bàn lớn và chắc chắn. Trên 
bàn, có một hay nhiều khăn thánh, một chén thánh hay nhiều 
chén thánh, cùng với đĩa thánh đựng Bánh Thánh. Nếu điều này 
là quá khó, các vị đồng tế vẫn ở yên vị trí và Rước Mình và Máu 
Thánh Chúa, được chuyển tới bởi các phó tế hoặc vài vị đồng tế 
khác. Phải cẩn thận đối đa để tránh làm cho Mình Thánh hoặc 
Máu Thánh rơi xuống đất. 

"Sau khi các vị đồng tế Rước lễ xong, điều quan trọng là 
bảo đảm rằng Máu Thánh phải được Rước hết, và các Bánh 
Thánh còn lại được đưa về nơi lưu giữ Thánh Thể" 
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Các trường hợp, mà trong đó vị đồng tế Rước lễ dưới một 
hình, là đặc biệt cho cá nhân vị đồng tế ấy, chứ không phải cho 
các vị đồng tế nói chung. Thí dụ, một số linh mục đã có phép 
Rước lễ như thế vì các vấn đề sức khỏe, như dị ứng hoặc nghiện 
rượu. Trong trường hợp này, họ thường yêu cầu tham gia đồng 
tế chứ không cử hành Thánh lễ một mình, bởi vì vị chủ tế phải 
luôn Rước lễ cả Mình và Máu Thánh Chúa, để cho dấu chỉ của 
hy tế được trọn vẹn. (Zenit.org 22-9-2015) 

 

64. Thừa tác viên có được rửa tay sau khi cho rước lễ 
không? 

 
Hỏi: Tôi là một thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ trong 
giáo xứ của tôi. Trong giáo phận của tôi, việc thực hành là tất 
cả các thừa tác viên cho Rước lễ (thông thường và ngoại 
thường), sau khi đã cho Rước lễ xong, được rửa sạch tay của 
mình. Nhưng trong một chuyến thăm gần đây tới giáo phận 
Santa Fe, tôi nhận thấy rằng sách hướng dẫn của giáo phận về 
các thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ ngăn cấm đặc biệt 
việc rửa tay sau khi cho Rước lễ. Ở những nơi thừa tác viên 
ngoại thường cho Rước lễ được bảo không rửa tay sau khi cho 
Rước lễ, họ nên làm gì (nếu có) sau khi đã cho Rước lễ? Thưa 
cha, liệu có lý do nào giải thích tại sao việc rửa tay như thế là bị 
cấm không? - C. W., London, Anh 

Đáp: Trong khi sự thực hành có thể khác nhau rất nhiều, tôi 
có thể nói rằng thói tục về các thừa tác viên ngoại thường cho 
Rước lễ nên đi theo những gì được quy định đối với các thừa tác 
viên thông thường. 

Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) có điều sau đây 
liên quan đến việc rửa tay: 

"278. Mỗi khi có mảnh vụn bánh thánh dính nơi các ngón 
tay, nhất là sau khi bẻ bánh hoặc cho giáo dân rước lễ, vị tư tế 
phải lau các ngón tay trên đĩa hoặc rửa nếu cần. Cũng phải thu 
lượm các mảnh, nếu chúng rơi ngoài đĩa thánh” (Bản dịch Việt 
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ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận 
Nha Trang). 

Điều này đề cập đến các mảnh vụn có thể nhìn thấy được, 
cho dù là nhỏ. Tuy nhiên, sự cần thiết rửa tay như vậy là thực sự 
khá hiếm, và hầu hết các linh mục sẽ sử dụng sự chọn lựa thứ 
nhất là lau các ngón tay trên đĩa thánh, đôi khi với sự giúp đỡ 
của khăn thánh nữa. 

Do đó, tôi có thể nói rằng đây cũng là qui định chung cho 
các thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ. Nếu có nhu cầu 
thực sự, họ nên rửa tay. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường 
hợp, không cần thiết để làm như vậy. 

Bởi vì Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma tiên liệu khả năng 
của sự cần thiết rửa tay sau khi cho Rước lễ, nên sẽ là không 
đúng khi cấm đoán cách minh nhiên việc rửa tay. Thật vậy, nói 
cho công bằng, qui định của Giáo Phận Santa Fe không cấm rửa 
tay, và bạn đọc của chúng tôi có thể đã bỏ qua một chi tiết nhỏ 
nhưng quan trọng. Văn bản của qui định giáo phận này nói như 
sau: 

"Các thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ không rửa tay 
trong chén rửa tay trong cung thánh, trước hoặc sau khi cho 
Rước lễ. Tất cả thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ được 
nhắc nhở rửa tay trong phòng mặc áo hoặc phòng vệ sinh, trước 
khi Thánh Lễ bắt đầu". 

Các từ quan trọng ở đây là: "không rửa tay trong chén rửa 
tay". 

Thuật ngữ "Chén rửa tay" có thể nhắc đến hai loại chén. 
Trong bối cảnh của hình thức thông thường, chén này nhắc 

đến chén được linh mục dùng cho nghi thức rửa tay sau khi dâng 
lễ vật. Chén này được để trên bàn giúp lễ, bên cạnh chén thánh 
khi chưa sử dụng. 

Trong bối cảnh các hình thức ngoại thường, mặc dù vẫn 
được sử dụng ở một số nơi cho hình thức thông thường, chén 
rửa tay hoặc ly rửa tay là một vật chứa trông giống như cái chén, 
chứa đầy nước, và được đặt gần nhà tạm. Sau khi cho Rước lễ, 
linh mục hay phó tế nhúng ngón tay cái và ngón tay trỏ vào 
trong nước để rửa sạch và lau tay với khăn thánh. 
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Bởi vì chúng ta chắc là ở trong bối cảnh của hình thức 
thông thường, luật giáo phận thực sự là khá bén nhạy và tránh 
một nguy cơ là thiếu tôn trọng với Thánh Thể. 

Nước dùng cho linh mục rửa tay là không làm phép hoặc 
không xử lý một cách đặc biệt. Nó cũng được liên kết một cách 
biểu tượng cho việc linh mục nhìn nhận tội lỗi cá nhân của 
mình, và vì thế, không là một nơi thích hợp cho các mảnh vụn 
Mình Thánh. 

Vì vậy, nếu các thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ sử 
dụng chén này, sẽ có một mối nguy hiểm thực sự vì nước chứa 
các mảnh ấy có thể đổ xuống cống công cộng. Mặc dù Đức Kitô 
không còn thực sự hiện diện trong các mảnh vụn ngâm trong 
nước, Hội Thánh vẫn đối xử các mảnh ấy với sự tôn trọng. 

Ngay cả khi có sẵn một chén rửa tay nhỏ hơn, việc sử dụng 
nó bởi nhiều thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ sẽ đòi hỏi 
một sự xếp hàng không cần thiết, vì nó chỉ có thể được sử dụng 
với từng người một mà thôi. 

Nếu và khi cần thiết rửa tay sau khi cho Rước lễ, các linh 
mục, phó tế và các thừa tác viên ngoại thường nên luôn luôn bảo 
đảm rằng nước sử dụng này phải được đổ vào giếng thánh hoặc 
trực tiếp xuống đất, như đã làm với nước dùng để giặt nước đầu 
các khăn thánh, vốn có thể chứa mảnh vụn Mình thánh. 

Luật tương tự nên được áp dụng trong các giáo phận như tại 
giáo phận của độc giả trên đây. Nếu có thói tục rằng các thừa tác 
viên thông thường và ngoại thường luôn rửa tay sau khi cho 
Rước lễ, cần có một chén rửa tay đặc biệt dành cho mục đích 
này, khác với chén dùng cho linh mục rửa tay trong nghi thức 
thánh lễ. 

Trong lịch sử, việc thực hành rửa tay sau hy lễ được đề cập 
sớm nhất là vào năm 709, và cũng khoảng thời gian này, Lễ Quy 
Rôma đầu tiên nói về việc rửa tay của Đức Giáo Hoàng sau khi 
mọi người Rước lễ xong. Sau năm 1200, việc này trở thành tập 
tục, và sau đó trở thành qui định thanh tẩy các ngón tay trên 
chén thánh, trước tiên với rượu lễ, sau đó với nước, và linh mục 
uống hỗn hợp cả nước và rượu. 
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Đây vẫn là qui định cho hình thức ngoại thường. Qui định 
cho hình thức thông thường được tìm thấy như trên trong Qui 
chế Tổng quát Sách Lễ Rôma, số 278. (Zenit.org 6-10-2015). 

 

65. Trong thánh lễ, linh mục dang tay cỡ nào là 
đúng? 
 
Hỏi: Trong Thánh Lễ, một linh mục địa phương dang hai tay 
rộng hết cỡ, khuỷu tay ra thật xa cơ thể; còn hầu hết các linh 
mục giữ khuỷu tay của họ gần với cơ thể. Thưa cha, liệu có 
hướng dẫn chính thức nào về việc dang tay không? - O. K., 
Dallas, Texas, Hoa Kỳ. 

Đáp: Không giống như chữ đỏ của hình thức ngoại thường 
của nghi lễ Rôma, chữ đỏ hiện nay không nêu ra thông số kỹ 
thuật chi tiết về cái gọi là "việc dang tay”. Điều này không có 
nghĩa rằng việc dang tay xa hay gần là tùy ý, nhưng cho rằng 
một linh mục, thông qua việc huấn luyện và quan sát của mình, 
biết biểu hiện này có nghĩa là gì, và làm thế nào áp dụng nó phù 
hợp với truyền thống phụng vụ, và hình dáng cơ thể của mình. 

Hình thức ngoại thường lại cụ thể hơn. Như một cuốn nghi 
thức phổ biến mô tả cử chỉ khi linh mục đọc lời nguyện đầu lễ: 
"Trong khi [linh mục] đọc 'oremus' (chúng ta hãy cầu nguyện), 
ngài dang tay ra rồi chấp tay lại, và ngài cúi đầu xuống sách lễ. 
Khi ngài đọc lời nguyện đầu lễ, ngài đưa tay lên, - nhưng không 
vượt quá chiều cao hoặc chiều rộng của vai - và dang ra, các 
ngón tay gần với nhau và cúi về phía sách lễ khi tên thánh của vị 
thánh mừng hôm ấy được đọc lên. Khi ngài đọc ‘Per Dominum 
nostrum’ (nhờ Chúa…)…, ngài chấp tay lại". 

Trong khi một linh mục cử hành hình thức thông thường có 
thể không bị ràng buộc chặt chẽ với các qui định chính xác ở 
trên, tôi sẽ nói rằng các qui định này cung cấp một nguyên tắc 
nhỏ, như những gì Hội Thánh hiểu, khi yêu cầu linh mục dang 
tay lúc đọc lời nguyện. Các qui định này đã không được phát 
minh bởi một chức sắc nào đó ở giáo triều Rôma trong thế kỷ 
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XVI, nhưng đúng hơn là sự hệ thống hóa một luật đã phát triển 
qua nhiều thế kỷ. 

Một linh mục có thể thực hiện theo các quy định trên. Tuy 
nhiên, kể từ khi phụng vụ hậu công đồng cố tình bỏ qua một đặc 
điểm kỹ thuật nghiêm ngặt của cử chỉ, thì sẽ là hợp pháp khi 
linh mục dang tay rộng hơn một chút, nếu ngài cảm thấy đó là 
thích hợp. Thí dụ, một số lễ phục hiện đại thường đòi hỏi một sự 
dang tay rộng hơn so với áo lễ Rôma truyền thống. Tuy nhiên, 
quy tắc trên không lưu ý chống lại các cử chỉ quá đáng, vốn có 
xu hướng thu hút sự chú ý vào linh mục, chứ không vào lời kinh 
mà ngài đang đọc. 

Cử chỉ dang tay và đưa tay lên khi cầu nguyện được tìm 
thấy trong hình thức nào đó trong hầu hết các tôn giáo. Trong 
Kinh Thánh, chúng ta có một thí dụ của ông Mô-sê trong trận 
chiến chống lại A-ma-lếch (Amalek) (Xh 17, 11-12), cũng như 
các qui chiếu trong các Thánh Vịnh và sách các Ngôn sứ. Chẳng 
hạn ngôn sứ I-sai-a (Isaiah) tuyên bố với Ít-ra-en (Israel): "Khi 
các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mặt không nhìn; các 
người có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe, Vì tay 
các người đầy những máu” (Is 1,15; bản dịch Việt ngữ của 
nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ). 

Các cử chỉ này cũng được tìm thấy trong Tân Ước, và các 
Kitô hữu thời ban sơ đã cầu nguyện với hai bàn tay nâng lên, 
mặc dù ở đây có thêm ý nghĩa của việc kết hiệp với Chúa Kitô, 
Đấng dang tay ra trên thánh giá. Lúc ban đầu, hình như tập tục 
là dang rộng cả hai cánh tay và bàn tay để giống với hình thánh 
giá. Vì vậy nhà văn Kitô giáo thời đầu là Tertullian đã viết: 
"Nhưng chúng ta không chỉ nâng bàn tay lên, nhưng còn dang 
rộng, cho chúng giống với cuộc Khổ nạn của Chúa, và trong khi 
chúng ta cầu nguyện, chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô" (De 
Oratione, 14) . Tuy nhiên, ngài cũng cảnh báo chống lại các cử 
chỉ quá mức trong khía cạnh này: "Khi cầu nguyện với sự đơn 
sơ và khiêm nhường, chúng ta sẽ dâng lời nguyện chúng ta lên 
Thiên Chúa, bàn tay của chúng ta không nâng lên quá cao, 
nhưng được nâng lên với mức độ vừa phải và thích đáng, và 
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khuôn mặt của chúng ta cũng không đưa lên với sự táo bạo" (De 
Oratione, 17). 

Ngoài ra có rất nhiều hình ảnh trong các hang toại đạo và 
các nơi khác cho thấy cách thức các Kitô hữu thời ban sơ làm cử 
chỉ ấy. Đôi khi chúng trình bày các nhân vật Kinh Thánh như 
Daniel hoặc Susanna, hoặc một phụ nữ, mà một số học giả tin 
rằng đại diện cho các linh hồn của những người được chôn trong 
hạng toại đạo cầu bầu cho người còn sống. 

Mặc dù không là chắc chắn, rất có thể các Kitô hữu thời ban 
sơ sử dụng tư thế này cho cả việc cầu nguyện cá nhân và công 
khai. Tuy nhiên, khi dòng đời trôi qua, nó dần dần trở thành một 
cử chỉ riêng của linh mục, ít là trong bối cảnh phụng vụ. Nó có 
thể đã chết do các sự cân nhắc thực tiễn, chẳng hạn như số 
lượng Kitô hữu đông nhiều hơn, nhà thờ trở nên đông đúc hơn, 
và có ít không gian để thực hiện cử chỉ ấy. 

Cử chỉ của linh mục dang tay ngang trong một số phần của 
Thánh Lễ cũng giảm theo thời gian, mặc dù nó vẫn tiếp tục tồn 
tại trong một số Dòng tu như dòng Cát Minh và dòng Đa Minh. 
Nói chung trong thời Trung Cổ, cử chỉ là giống với thực tế hiện 
nay: do đó, sách "Micrologus" được viết trong thế kỷ XI cho 
biết: "Chúng tôi dang tay khi đọc lời nguyện đầu lễ, và trong 
suốt phần Lễ Quy nhưng chỉ ở bề rộng của ngực, và lòng bàn tay 
hướng vào nhau. Các ngón tay dính lại với nhau, và đầu ngón 
tay không cao hơn vai, cũng không vượt quá bề rộng của vai, và 
phải chú ý rằng khi nào bàn tay cũng phải đưa ra trước ngực 
(ante pectus). Trong khi làm cử chỉ này, linh mục cho thấy nơi 
bản thân mình Chúa chúng ta đang ở trên thánh giá”. 

Thánh Tôma Aquinas cũng nói rằng "các hành động được 
thực hiện bởi linh mục trong Thánh lễ không phải là cử chỉ vô 
lý, vì chúng được làm để biểu hiện một điều khác. Linh mục 
dang tay để diễn tả cánh tay Chúa Kitô dang ra trên thánh giá. 
Ngài cũng đưa tay lên khi cầu nguyện, để nói rằng lời cầu 
nguyện của ngài được hướng lên Thiên Chúa cho con người, 
theo sách Ai ca [Ac 3, 41]: “Hãy giơ tay và hướng lòng lên Đức 
Chúa, là Đấng ngự trên trời”(Bản dịch, như trên)" (III , q. 83, a. 
5). 
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Do đó, chúng ta có thể thấy rằng từ khá sớm, cử chỉ này trở 
nên được dành cho linh mục, ít là trong bối cảnh phụng vụ, và 
đã trở thành cử chỉ khá khắc khổ, mà chúng ta biết ngày nay. 
Điều này vẫn là tinh thần chung của cách thức mà cử chỉ cần 
được thực hiện trong bối cảnh phụng vụ. 

Các tín hữu có thể sử dụng cử chỉ này bên ngoài phụng vụ 
để cầu nguyện riêng, trong nhóm cầu nguyện, và, ở các nước mà 
cử chỉ đã được phê duyệt, trong khi đọc Kinh Lạy Cha trong 
Thánh Lễ. 

Một số chuyên viên phụng vụ tin rằng sự thực hành này là 
một sự bất thường. Nó đại diện cho dịp duy nhất khi một linh 
mục cầu nguyện với tay mở ra cùng với tín hữu. Trong tất cả các 
dịp khác, mà trong đó ngài dang tay ra, ngài cầu nguyện một 
mình đại diện cho tín hữu. Thật vậy, khi kinh Lạy Cha được đọc 
trong Kinh Thần Vụ, linh mục chấp bàn tay lại, chứ không dang 
ra. Các chuyên viên ấy tin rằng việc linh mục dang tay trong 
Thánh Lễ là một sơ suất chữ đỏ từ năm 1958, khi Đức Giáo 
Hoàng Piô XII cho phép kinh Lạy Cha được đọc bởi các tín hữu 
bằng tiếng Latinh, chứ không chỉ bởi linh mục như đã được thực 
hành cho đến nay. Thật là hợp lý cho linh mục dang tay trước 
khi có sự thay đổi này, chứ không phải sau đó. Họ đề nghị một 
sự thay đổi chữ đỏ để các linh mục, và mọi người, đọc kinh lạy 
Cha với đôi tay chấp lại.  

Một số người khác chủ trương rằng kinh Lạy Cha, lời kinh 
của Chúa dạy, là một trường hợp đặc biệt. Vào lúc này, đây vẫn 
còn là một tranh luận kỹ thuật; chữ đỏ xác định rằng linh mục và 
các vị đồng tế cầu nguyện với đôi tay mở rộng. 

Cuối cùng, vì một số dữ liệu lịch sử được đề cập trong bài 
viết này, tôi muốn cám ơn một bài viết từ năm 1926 của linh 
mục Joseph F. Wagner cho Homiletic & Pastoral Review (Tạp 
chí giảng thuyết và mục vụ), và được đưa lên mạng 
CatholicCulture.org. (Zenit.org 13-10-2015) 
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66. Lễ ngày thường nên dài bao nhiêu phút? 
 

Hỏi: Một linh mục mới được bổ nhiệm về giáo xứ chúng con 
cách đây một năm. Cha Kevin (không phải tên thật) là một con 
người chỉnh tề, lịch sự, chu đáo, được đón nhận tốt bởi phần lớn 
giáo dân giáo xứ. Ngài nói rõ ràng khi ở gian giữa nhà thờ hoặc 
trong phòng thánh. Tuy nhiên, trong các ngày trong tuần, ngài 
nói nhanh dần khi cử hành Thánh lễ. Nhiều người cao tuổi của 
chúng con không hiểu bài giảng của ngài, vì ngài nói nhanh 
quá. Thánh lễ bình thường dài 30 phút rút ngắn còn 20 phút là 
tối đa. Ngài tạo ra ấn tượng "Hãy làm cho xong đi!”. Nhiều 
người đã nói chuyện với ngài về điều này, nhưng không có kết 
quả. Thưa cha, liệu có quy định nào hướng dẫn các linh mục 
trong việc cử hành thánh lễ không? - L. B., Ontario, Canada. 

Đáp: Hình như không có luật nào xác định Thánh lễ cần dài 
bao lâu, mặc dầu có tập tục lâu đời rằng Thánh lễ ngày trong 
tuần phải mất khoảng 30 phút. Các thần học gia luân lý cổ điển, 
như Thánh Anphong Maria de Liguori (1696-1787), có ý kiến 
rằng Thánh lễ nên kéo dài như thế (30 phút), và rằng việc cử 
hành Thánh lễ chưa tới 15 phút có thể cấu thành một tội trọng. 

Đúng là các ý kiến này đặc biệt đề cập tới hình thức ngoại 
thường, vốn luôn sử dụng Lễ Quy Rôma, và có các lời nguyện 
dài khác không hiện diện trong nghi thức hiện nay. Tuy nhiên, 
tôi tin rằng hình thức thông thường cũng có một số yếu tố mới, 
không có trong hình thức cũ, vốn làm cho Thánh Lễ ngày 
thường có một thời lượng bằng nhau, hay từ 25 đến 35 phút, nếu 
được cử hành với tất cả lòng nhiệt thành và tôn trọng chữ đỏ. 

Một số yếu tố này là tùy chọn cho các ngày trong tuần; thí 
dụ, trong thời thánh Anphong, bài giảng thường được bỏ qua 
trong Thánh Lễ. Hiện nay, ở nhiều nơi có một bài giảng ngắn 
gọn, cả vào các ngày thường trong tuần. Các yếu tố tùy chọn 
khác,vốn là mới hoặc được khôi phục từ thời cổ xưa, là lời 
nguyện tín hữu và việc chúc bình an. 

Trong khi phần lớn của hình thức ngoại thường được cử 
hành một cách thầm lặng, hình thức thông thường đề nghị nhiều 
lần nghỉ ngắn để mọi người cầu nguyện thinh lặng, chẳng hạn 
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sau phần mời gọi nghi thức sám hối, sau câu "Chúng ta hãy cầu 
nguyện" của lời nguyện đầu lễ, sau bài Tin Mừng hay bài giảng, 
và sau khi Rước lễ trước lời nguyện cuối lễ. Hình thức thông 
thường cũng đề nghị ca hát nhiều hơn, cả cho Thánh Lễ ngày 
trong tuần, đặc biệt là câu Alleluia và một số phần riêng khác, 
như bài ‘Thánh Thánh Thánh’ (Sanctus). 

Các thay đổi trong các bài đọc hàng ngày – có ngày, bài khá 
ngắn, có ngày, bài khá dài - có thể thay đổi thời lượng của 
Thánh Lễ. Trường hợp đáng chú ý nhất là bài đọc dài từ sách 
Daniel 13 về vụ xử bà Susanna vào ngày thứ hai của tuần thứ 
năm Mùa Chay. 

Việc chọn Kinh Nguyện Thánh Thể có thể tạo sự khác biệt 
nào đó cho thời lượng của Thánh lễ, nhưng có lẽ ít được nghĩ 
tới. Một Đức Hồng Y đáng kính, mà tôi quen biết, thích dùng Lễ 
Quy Rôma hàng ngày, và ngài cho biết việc này không dài quá 
bốn phút cho Thánh Lễ so với Kinh nguyện Thánh Thể II. Hình 
thức thông thường có một chữ đỏ, nói rằng lời truyền phép phải 
được phát âm "rõ ràng và minh bạch, như bản chất của các lời 
này đòi hỏi". Nỗ lực này một cách tự nhiên bao hàm sự làm 
chậm lại nhịp điệu. 

Cho đến thời gian tương đối gần đây, việc giáo dân Rước lễ 
thường không được thực hiện trong chính Thánh lễ. Hiện nay, 
giáo dân có thói quen rước lễ ngày thường, nên số lượng người 
Rước lễ ảnh hưởng đến thời lượng của Thánh lễ. 

Việc nhận thức đầy đủ của linh mục về tầm quan trọng 
trung tâm của Thánh lễ cũng là thiết yếu cho việc cẩn thận trong 
việc cử hành các nghi thức. Do đó, Huấn thị Redemptionis 
Sacramentum (Bí tích Cứu độ) khuyên các linh mục bằng nhiều 
cách để cử hành Thánh lễ với sự cẩn thận và chăm chú. Xin mời 
đọc: 

"30. “Trong việc cử hành thánh lễ”, trách nhiệm nặng nề 
thuộc về “các linh mục cách riêng, vì các ngài phải chủ toạ in 
persona Christi (trong tư cách của Đức Kitô), trách nhiệm làm 
chứng và phục vụ cho sự hiệp thông không chỉ của cộng đoàn 
đang tham dự trực tiếp vào buổi cử hành, nhưng còn của Hội 
Thánh hoàn vũ, vốn là thành phần của mọi cử hành Phép Thánh 
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Thể. Phải lấy làm tiếc, nhất là từ những năm sau cuộc cải tổ 
phụng vụ hậu-công-đồng, vì nhận thức lệch lạc về tính sáng tạo 
và thích nghi, mà đã có một số lạm dụng gây nên đau khổ cho 
nhiều người”. 

“31. Theo lời cam kết trong nghi lễ Truyền Chức Thánh và 
hằng năm được lặp lại trong Lễ Dầu, các linh mục phải cử hành 
“cách sốt sắng và trung thành các mầu nhiệm của Đức Kitô, đặc 
biệt nhất là trong Hy Tế Thánh Thể và bí tích hoà giải, theo 
truyền thống của Hội Thánh, để ca tụng Thiên Chúa và thánh 
hoá dân kitô-hữu”. Như thế, các ngài không được làm cạn đi ý 
nghĩa sâu sắc của sứ vụ đặc thù của mình, mà làm biến dạng một 
cách tuỳ tiện việc cử hành phụng vụ bằng những thay đổi, 
những bỏ sót hay những phần thêm thắt. Quả nhiên, như lời 
thánh Ambrôsiô : “Hội Thánh không bị thương tổn nơi mình, 
[….] nhưng nơi chúng ta. Vậy, chúng ta hãy coi chừng đừng làm 
Hội Thánh bị thương tổn do lỗi của chúng ta”. Vậy, phải ân cần 
đừng để Hội Thánh của Thiên Chúa bị các linh mục làm tổn 
thương, các ngài là những người đã tự hiến chính mình cho sứ 
vụ một cách trọng thể như thế. Trái lại, các ngài phải ân cần theo 
dõi một cách trung thành, dưới quyền của Giám mục, đừng để 
những người khác mắc phạm những hành động như thế làm biến 
dạng phụng vụ. 

“32. “Cha quản xứ cố gắng để Phép Thánh Thể Chí Thánh 
trở nên trung tâm của cộng đoàn giáo xứ ; ngài cố gắng làm cho 
tín hữu được hướng dẫn và nuôi dưỡng nhờ việc cử hành sốt 
sắng các bí tích và đặc biệt họ thường xuyên lãnh nhận Thánh 
Thể và bí tích thống hối ; ngài cũng hãy cố gắng hướng dẫn các 
tín hữu biết cầu nguyện, kể cả việc cầu nguyện trong gia đình, 
và biết tham dự cách ý thức và tích cực vào Phụng Vụ thánh mà, 
chính ngài với tư cách là quản xứ, dưới quyền của Giám mục 
giáo phận, phải lo điều hành trong giáo xứ mình và phải theo dõi 
đừng để xảy ra những lạm dụng”. Để chuẩn bị một cách thoả 
đáng các cử hành phụng vụ, đặc biệt là Thánh Lễ, cha quản xứ 
nên nhờ nhiều tín hữu khác giúp mình ; tuy nhiên, không một 
trường hợp nào ngài được nhường cho họ những gì thuộc riêng 
phần sứ vụ của ngài về mặt phụng vụ. 
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“33. Sau hết, tất cả “các linh mục phải chăm lo trau dồi kiến 
thức và nghệ thuật phụng vụ, để nhờ việc các ngài thi hành 
phụng vụ mà những cộng đoàn kitô-hữu được trao phó cho các 
ngài biết ca ngợi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần mỗi 
ngày một hoàn hảo hơn”. Nhất là, các ngài phải thấm nhuần 
những tâm tình khâm phục và kinh ngạc, mà mầu nhiệm vượt 
qua, cử hành trong Thánh Thể, làm nảy sinh trong lòng các tín 
hữu” (Bản dịch Việt Ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). 

Tương tự như vậy, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, trong số 
23 của Tông huấn Sacramentum Caritatis (Bí tích Tình yêu), 
cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của linh mục trong 
cử hành Thánh lễ: 

"Vì thế buộc các linh mục phải ý thức rằng, trong tất cả 
thừa tác vụ của mình, không bao giờ được tự xem mình hay ý 
kiến của mình đứng hàng đầu, nhưng phải là chính Đức Giêsu 
Kitô. Mỗi cố gắng làm cho mình trở thành chủ chốt của hành vi 
phượng tự đều đi ngược với căn tính của linh mục. Vị chủ tế 
trước tiên phải là người phục vụ và phải luôn cố gắng trở thành 
dấu chỉ và khí cụ được Đức Kitô sử dụng, để luôn hướng về 
Người. Điều này chỉ được biểu lộ rõ ràng trong sự khiêm tốn khi 
cử hành phụng vụ, vâng theo các nghi thức, tập trung tâm tình 
và trí tuệ vào nghi thức, cố gắng loại bỏ tất cả những gì tạo ra 
cảm tưởng đó là sáng kiến cá nhân. Vì thế tôi khuyên hàng giáo 
sĩ phải ý thức sâu xa rằng thừa tác vụ Bí tích Thánh Thể là một 
phục vụ thật khiêm tốn dành cho Đức Giêsu Kitô và cho Hội 
Thánh của Người. Như thánh Augustinô nói, chức tư tế là thừa 
tác vụ của tình yêu (amoris officium) ; đó là thừa tác vụ của vị 
mục tử nhân lành, dám hiến mạng sống mình vì đàn chiên (Ga 
10,14-15)” (Bản dịch Việt ngữ của Ủy Ban Giáo lý Đức tin 
thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam).  

Do đó, khi tất cả các yếu tố này được quan tâm tới, tôi có 
thể nói rằng thời lượng truyền thống vào khoảng nửa giờ cho 
Thánh Lễ hàng ngày vẫn là một hướng dẫn hợp lệ. 

Ngoài sự nhiệt tình cá nhân của mình, một linh mục cần 
quan tâm đến các cứu xét mục vụ, khi xác định liệu mình nên cử 
hành Thánh lễ lâu hơn hoặc ngắn hơn. Một thí dụ là khi cử hành 
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một Thánh lễ ban trưa ngắn hơn trong thành phố, nơi mà người 
ta phải hy sinh phần lớn giờ ăn trưa để tham dự Thánh lễ ngày 
thường; một thí dụ khác là cử hành Thánh lễ lâu hơn lúc 9g sáng 
ở một vùng ngoại ô, nơi mà các tín hữu có thể ít bị áp lực bởi 
các hạn chế thời gian, và sẽ hưởng lợi từ một bài giảng lễ chu 
đáo. 

Cuối cùng, điều quan trọng là phải phát âm rõ ràng, không 
chỉ là bài giảng, mà còn mọi bản văn phụng vụ. Một bài giảng, 
mà người nghe không hiểu, là thất bại ở mức độ cơ bản nhất, vì 
không chuyển giao được sứ điệp, mà bài giảng đang tìm cách để 
chuyển giao. (Zenit.org 20-10-2015) 

67. Các ảnh tượng được tôn kính trong thánh lễ như 
thế nào? 

 
Hỏi: Các ảnh tượng có thể được tôn kính (xông hương, hôn, 

vv) trong Thánh Lễ không? Liệu một ảnh tượng đặc biệt, chẳng 
hạn như ảnh tượng của vị thánh trong ngày, bổn mạng của Hội 
Thánh, vv, có thể được đặt trên bàn thờ hoặc gần bàn thờ 
không, và nó có thể được tôn kính công khai trong Thánh Lễ 
không? - M. P., Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ. 

Đáp: Không có các quy định chi tiết về việc sử dụng ảnh 
tượng trong Thánh Lễ, nhưng Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ 
Rôma (GIRM), số 277, đã nói như sau về việc xông hương: 

"277. Khi bỏ hương vào bình hương, vị tư tế làm dấu thánh 
giá chúc lành mà không đọc gì. 

Trước và sau khi xông hương, cúi sâu chào những người 
hay những vật được xông hương, ngoại trừ bàn thờ và lễ phẩm 
dùng cho hy tế Thánh Lễ. 

Phải xông hương ba lần: Thánh Thể, di tích Thánh Giá và 
ảnh Chúa được trưng bày cho tôn kính công khai, lễ phẩm dùng 
cho hy tế Thánh Lễ, thánh giá bàn thờ, sách Tin Mừng, nến phục 
sinh, vị tư tế và giáo dân. 
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Xông hương hai lần các di tích và ảnh các Thánh được 
trưng bày cho tôn kính công khai, và chỉ lúc đầu cuộc cử hành, 
khi xông hương bàn thờ. 

Bàn thờ được xông hương bằng những cái lắc bình hương 
theo cách thức sau đây: 

a. Nếu bàn thờ tách biệt vách tường, vị tư tế đi vòng chung 
quanh bàn thờ mà xông; 

b. Nếu bàn thờ dính liền với vách tường, vị tư tế xông 
hương phía phải, rồi phía trái; 

Nếu thánh giá đặt phía trên bàn thờ hay tại bàn thờ, thì xông 
hương thánh giá trước khi xông bàn thờ; trong những trường 
hợp khác, xông thánh giá khi đi ngang qua. 

Vị tư tế xông hương lễ phẩm ba lần trước khi xông thánh 
giá và bàn thờ, hoặc xông theo hình thánh giá trên các lễ phẩm” 
(Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí 
Cần, Giáo phận Nha Trang). 

Do đó, mặc dù không nói minh nhiên, Quy Chế Tổng Quát 
Sách Lễ Rôma tiên liệu khả năng "các di tích và ảnh các Thánh 
được trưng bày cho tôn kính công khai” tại khu vực chung của 
cung thánh, để các ảnh tượng này có thể được xông hương một 
cách dễ dàng. Các ảnh tượng này có thể là thường xuyên, chẳng 
hạn như ảnh tượng Đức Mẹ, hoặc đặc biệt cho ngày lễ vị thánh, 
và do đó chỉ hiện diện trong ngày lễ mà thôi. 

Địa điểm hợp lý cho các ảnh tượng tạm thời này có thể là 
nơi nào đó trong cung thánh, có thể gần giảng đài, ở vị trí 
thường dành cho cây nến Phục Sinh. Các ảnh tượng này không 
bao giờ được đặt trên bàn thờ tế lễ (xem Nghi lễ của Giám Mục, 
số 866 và 921), và cũng sẽ không thích hợp để đặt chúng ở phía 
trước bàn thờ. 

Trong khi Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma cho phép 
việc đặt các ảnh tượng như vậy, các hướng dẫn của tài liệu 
"Built of Living Stones" của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ là 
kín đáo dè dặt hơn, mặc dầu không giải quyết cụ thể câu hỏi về 
sự hiện diện của ảnh tượng trong Thánh Lễ. Xin đọc: 

"§ 137. Việc đặt các ảnh tượng có thể là một thách thức, đặc 
biệt khi một số truyền thống văn hóa là một phần của một cộng 
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đồng giáo xứ, và mỗi truyền thống có cuộc sống đạo riêng và 
các sự thực hành riêng. Việc hạn chế về số lượng và sự nổi bật 
của các ảnh tượng là được khuyến khích, để giúp mọi người tập 
trung vào hành động phụng vụ được cử hành trong nhà thờ. Các 
hốc tường riêng cho các di tích và ảnh tượng có thể trưng bày 
nhiều kiểu ảnh tượng quanh năm. Một số giáo xứ dành một khu 
vực, như đền thờ cho một ảnh tượng được tôn kính vào một 
ngày nhất định hoặc cho một khoảng thời gian, chẳng hạn ảnh 
tượng của một vị thánh vào ngày lễ của Ngài. 

"§ 138. Điều quan trọng là các ảnh tượng trong nhà thờ mô 
tả các thánh mà sự sùng mộ đang hiện hữu trong giáo xứ. Thật 
đặc biệt mong muốn rằng một ảnh tượng lớn của vị bổn mạng 
nhà thờ được trưng bày một cách thích hợp, cũng như ảnh tượng 
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, như là một sự sùng kính thích hợp 
cho vai trò duy nhất của Mẹ trong chương trình cứu độ. Khi thời 
gian trôi qua và kết quả thống kê thay đổi, các vị thánh từng là 
đối tượng của sự sùng kính bởi nhiều giáo hữu, có thể ở một 
thời điểm khác được tôn kính bởi chỉ một ít giáo hữu mà thôi. 
Khi điều này xảy ra, các ảnh tượng này có thể được cất đi, miễn 
là độ nhạy cảm được thể hiện đối với lòng đạo đức của các tín 
hữu và sự tác động vào nhà thờ". 

Các hướng dẫn này là khá hợp lý cho tình hình tại Hoa Kỳ, 
nhưng chúng không loại trừ khả năng đặt một ảnh tượng của 
một vị thánh trong cung thánh. Tuy nhiên, một lựa chọn như thế 
thường sẽ được dành riêng cho các Thánh Lễ được cử hành ở 
mức trọng thể nào đó, chẳng hạn như ngày lễ bổn mạng của giáo 
xứ, giáo phận hay một quốc gia, hoặc một lời khẩn cầu Đức Mẹ 
(Guadalupe, Fatima, vv), hoặc một vị thánh mà giáo hữu của 
giáo xứ đặc biệt sùng kính. 

Nó sẽ không áp dụng cho lễ các thánh khác, hay Thánh Lễ 
ít trang trọng. 

Việc hôn kính các ảnh tượng ấy sẽ thường không tạo nên 
phần của việc cử hành Thánh Lễ, mặc dù ở một số nơi, sau khi 
Thánh lễ kết thúc, một di tích hoặc ảnh tượng có thể được đưa 
đến góc cung thánh, cho việc tôn kính cá nhân, chẳng hạn cho 
người ta hôn kính di tích. (Zenit.org 27-10-2015) 
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68. Cung điệu bài giảng lễ là như thế nào? 

 
Hỏi: Thưa cha, liệu việc nghe bài giảng Chúa Nhật là cần thiết 
để chu toàn luật giữ ngày Chúa Nhật không? Đôi khi, vì lý do cá 
nhân, con không cảm thấy thích nghe bài giảng của một linh 
mục nào đó, vì con mạnh mẽ nhận thấy sự không chân thật của 
ngài, và bởi vì ngài không thực hành điều ngài giảng. - R. C., 
Mumbai, Ấn Độ. 

Đáp: Giáo luật buộc chủ tế chuẩn bị bài giảng và giảng 
trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật, hoặc ít nhất ủy thác cho thầy phó 
tế hoặc một linh mục khác giảng. Xin mời đọc: 

"767 §1. Trong những hình thức giảng thuyết, nổi bật nhất 
là bài giảng giải thánh lễ vì là phần chính của phụng vụ và dành 
riêng cho Linh Mục hay Phó Tế. Trong bài giảng ấy, phải làm 
sao để suốt một năm phụng vụ có thể trình bày các mầu nhiệm 
đức Tin và khuôn khổ đời sống Kitô giáo dựa vào bản văn 
Thánh Kinh. 

“§2. Trong mọi thánh lễ ngày Chúa Nhật và ngày lễ buộc, 
khi có dân chúng họp lại, thì buộc phải giảng lễ, trừ khi có lý do 
quan trọng mới được bỏ qua. 

"§3. Trong các thánh lễ trong tuần, nhất là trong mùa Vọng 
và mùa chay, hoặc khi có lễ lớn hay tang chế, khuyến khích nên 
giảng lễ khi có số đông dân chúng tham dự. 

"§4. Cha Sở hay Linh Mục quản đốc nhà thờ phải lo liệu để 
những quy luật trên được tuân giữ chu đáo. 

“Ðiều 768 §1. Những người giảng Lời Chúa, trước hết hãy 
trình bày những điều cần phải tin và phải làm nhằm vinh danh 
Chúa và cứu rỗi nhân loại. 

"§2. Cũng phải trình bày cho tín hữu giáo thuyết Hội Thánh 
dạy về nhân phẩm và tự do của con người, về sự duy nhất và sự 
vững bền cùng những trách vụ của gia đình, về những bổn phận 
của những người công dân sống trong xã hội, và cả về việc điều 
hành những việc trần thế theo trật tự Chúa đã ấn định. 

“Ðiều 769. Giáo lý Kitô giáo phải được trình bày thích hợp 
với điều kiện của thính giả và nhu cầu của thời đại. (Bản dịch 



 203 

Việt ngữ của các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn 
Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh). 

Do đó, ngoại trừ một nguyên nhân nghiêm trọng, bài giảng 
không thể được bỏ qua vào lễ Chúa Nhật. Vì, như giáo luật nói, 
nó là một phần của phụng vụ, nên trách nhiệm của người giảng 
là phải chuẩn bị bài giảng và giảng trong mức độ tốt nhất có thể. 
Đối với các tín hữu, bổn phận tôn giáo của họ là cố gắng tốt nhất 
để hiểu và nắm lấy lời dạy, chừng nào nó phù hợp với chân lý 
Công Giáo, mà chúng tôi đoán là đúng trong trường hợp trên. 

Vì các điều 768-769 nói rất rõ ràng, vấn đề đề tài của bài 
giảng là giảng giải giáo lý của Chúa Kitô và áp dụng nó trong 
giáo huấn. Đây không nói về các phẩm chất của người giảng, 
mặc dù rõ ràng là chúng có tác dụng nào đó đến hiệu quả của bài 
giảng. 

Tôi không đứng ở vị trí làm người phán đoán liệu cha giảng 
thuyết ở Mumbai có thực hành những gì ngài giảng không, và 
thực sự chỉ Thiên Chúa mới có thể phán đoán tâm hồn người ta. 
Tôi biết chắc chắn rằng, với tư cách một linh mục, tôi không bao 
giờ thực hành hoàn toàn những gì tôi rao giảng. Thật vậy, mỗi 
khi tôi đứng trên bục giảng, hoặc đưa ra lời khuyên trong tòa 
giải tội, tôi nhận thức sâu sắc về các bất cập và thất bại của 
mình, để sống đúng với thách thức của Tin Mừng. Tôi tin vào sự 
thật của sứ điệp, và phấn đấu để truyền đạt nó trong khả năng tốt 
nhất của tôi. Tôi chỉ có thể đoán rằng hầu hết các linh mục đều 
chia sẻ kinh nghiệm này. 

Nhà thơ Anh và mục sư Anh giáo George Herbert, trong bài 
thơ "Hiên nhà thờ" (The Church Porch) có một suy tư thú vị về 
bài giảng: "Xin đừng xét đoán người giảng thuyết; vì ngài là 
Thẩm phán của bạn: Nếu bạn không ưa thích ngài, bạn sẽ không 
hiểu ngài. Thiên Chúa kêu rao giảng điên rồ. Bạn đừng đay 
nghiến / Để lấy ra kho báu từ một bình đất. Người rao giảng tệ 
nhất cũng nói ra một điều gì tốt: nếu mọi người muốn cảm giác, 
Thiên Chúa cầm một bản văn, và giảng sự kiên nhẫn". 

Nói cách khác, chính nội dung của bài giảng, cho dù có 
khiếm khuyết, là quan trọng, chứ không phải người giảng. Một 
người thông dịch bài thơ trên đã giải thích nó như sau: 
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"Phương tiện truyền thông không phải là sứ điệp. Hãy tìm 
viên ngọc quý. Bình đất [...] không là vấn đề. Hãy xem điều gì là 
quan trọng. Hãy chấp nhận nó. Chúa sử dụng tất cả cho mục 
đích của Ngài. Sự đáp trả của bạn với người giảng sẽ xét đoán 
bạn, chứ không phải sứ điệp của ngài. Người giảng là Thẩm 
phán của bạn, là trắc nghiệm mà qua đó bạn được xét đoán. Nếu 
bạn không thích ngài, bạn sẽ không nghe hoặc hiểu sứ điệp của 
Chúa. Ngay cả một kẻ khờ dại cũng có thể nói một tri thức cho 
người khôn ngoan. Bạn bác bỏ sự hiểu biết Chúa ra khỏi thành 
kiến. Đó cũng là một sự xét đoán. Ngay cả người giảng tồi tệ 
nhất, như một người bình thường, sinh viên và diễn giả, đều có 
một bài học để dạy. Dù bản văn cho ngày ấy, mà người giảng có 
thể làm hỏng, là ra sao chăng nữa, Chúa sẽ chọn bản văn riêng 
của Ngài, và giảng sự kiên nhẫn để cứu các kẻ tin, bất kể người 
giảng là như thế nào". 

Thánh Phaolô có một ý tưởng tương tự trong thư gửi tín hữu 
Philípphê 1, 15-18: 

"Đã hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị 
và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý 
ngay lành. Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi 
được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng. Còn những người kia 
thì loan báo Đức Kitô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng 
ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị 
xiềng xích. Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành 
hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng. Và 
tôi sẽ còn mừng nữa” (Bản dịch Việt ngữ của nhóm Phiên dịch 
Các Giờ Kinh Phụng Vụ). 

Tôi chỉ có thể khuyên người nêu câu hỏi trên đây rằng bạn 
nên vui mừng như Thánh Phaolô. (Zenit.org 3-11-2015) 

 
69. Phải tuân theo luật phụng vụ hơn tục lệ địa 
phương 

 
Hỏi: Con đang tập cho các em giúp lễ tại một giáo xứ. 

Trước đây con được huấn luyện theo nghi thức Thánh lễ “cũ”. 
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Vì vậy, con luôn quy chiếu đến Sách Lễ, Qui Chế Tổng Quát 
Sách Lễ Rôma (GIRM), và cuốn Ceremonies of the Modern 
Roman Rite, Revised  (Nghi thức nghi lễ Rôma hiện đại, bản 
duyệt lại) của Giám mục Elliott trước khi tập hoặc sửa lỗi cho 
các em giúp lễ. Có sự hướng dẫn gia tăng về tuân theo “các tục 
lệ địa phương” hơn là sửa lỗi. Thưa cha, có sự linh động đến 
mức nào trong Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma? Linh mục có 
thể  sửa đổi hoặc “diễn giải tùy ý” Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ 
Rôma không? – K. R., Virginia Beach, Virginia, Hoa Kỳ.  

Đáp: Trong trường hợp này, nó tùy thuộc vào loại tục lệ địa 
phương nào mà chúng ta đang nói tới. 

Một hình thức của tục lệ địa phương có thể thực sự là luật 
phụng vụ quốc gia, vốn đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Trong 
trường hợp ấy, không có sự vi phạm luật, nhưng là sự áp dụng 
luật cách đặc biệt vào hoàn cảnh địa phương. Thí dụ, bản văn 
Latinh của Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma nói rằng các linh 
mục không được rời cung thánh khi chúc bình an. Hội Đồng 
Giám Mục Hoa Kỳ xin phép miễn chuẩn đặc biệt cho luật này, 
và sự miễn chuẩn ấy được ghi vào bản dịch tiếng Anh được xuất 
bản tại Hoa Kỳ.  

Các truyền thống địa phương khác cần phải có hiệu lực của 
luật qua tục lệ hợp pháp. Theo Bách Khoa Từ Điển Công giáo 
(Catholic Encyclopedia), “một tục lệ là một luật bất thành văn 
được giới thiệu bởi các hành vi liên tục của tín hữu, với sự đồng 
ý của nhà làm luật hợp pháp. Tục lệ có thể được xem như một 
sự việc và như một luật. Là một sự việc, nó là sự lặp đi lặp lại tự 
do các cử chỉ liên quan đến cùng một việc; là một luật, nó là kết 
quả và hệ luận của sự việc ấy. Danh từ custom (tục lệ) phái sinh 
từ chữ consuesco hoặc consuefacio, có nghĩa một hành vi được 
lặp đi lặp lại nhiều lần. (Cap. Consuetudo v, Dist. i.)”. 

Toàn bộ luật liên quan đến tục lệ được tìm thấy trong Bộ 
Giáo Luật 1983. Xin mời đọc: 

Ðiều 23: Một tục lệ do cộng đồng tín hữu du nhập chỉ có 
hiệu lực pháp lý một khi được nhà lập pháp chuẩn y, dựa theo 
những quy tắc của các điều kiện sau đây. 
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Ðiều 24 §1: Không tục lệ nào trái ngược với thiên luật có 
thể có hiệu lực pháp lý. 

§2: Tục lệ trái ngược hoặc ở ngoài Giáo Luật cũng không có 
hiệu lực pháp lý, nếu nó không hợp lý. Tuy nhiên, tục lệ nào đã 
bị minh thị bài bác thì không còn phải là hợp lý nữa. 

Ðiều 25: Không tục lệ nào có thể có hiệu lực pháp lý nếu 
không được tuân hành do một cộng đồng ít nhất là có khả năng 
thụ nhận một luật, với ý định du nhập luật lệ. 

Ðiều 26: Trừ khi được đặc biệt chuẩn y bởi nhà lập pháp có 
thẩm quyền, một tục lệ trái luật hay ngoại luật chỉ đạt được hiệu 
lực pháp lý nếu đã được tuần hành hợp lệ trong khoảng thời gian 
ba mươi năm tròn và không gián đoạn. Tục lệ trái ngược với 
một điều luật có kèm khoản ngăn cấm các tục lệ tương lai thì chỉ 
có giá trị nếu đã được một trăm năm hay là đã từ lâu đời. 

Ðiều 27: Tục lệ là nguồn giải thích tốt nhất của luật pháp. 
Ðiều 28: Ðừng kể quy định của điều 5, một tục lệ trái luật 

hay ngoại luật bị thu hồi do một tục lệ hay luật tương phản. Tuy 
nhiên, nếu không nói minh thị, thì luật không thu hồi các tục lệ 
đã có trăm năm hay lâu đời; cũng như luật phổ quát không thu 
hồi các tục lệ địa phương. (Bản dịch Việt ngữ của các Linh Mục 
Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức 
Vinh). 

Điều 5 được nhắc đến ở trên đây nói như sau: 
“Ðiều 5 §1: Các tục lệ, dù phổ quát dù địa phương, còn hiện 

hành mà trái ngược với các điều luật và bị bài bác do các điều 
của Bộ Luật này, thì sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn, và không được 
phép phục hồi nữa. Các tục lệ khác (trái luật) cũng bị coi là hủy 
bỏ, trừ khi Bộ Luật đã dự liệu minh thị cách khác, hay vì là 
những tục lệ đã được trăm năm hoặc đã lâu đời mà Bản Quyền 
nhận thấy không thể bãi bỏ được, xét theo hoàn cảnh địa phương 
và nhân tâm; như vậy chúng có thể được dung túng. 

§2: Các tục lệ dù phổ quát hay địa phương ở ngoài luật và 
còn hiện hành, thì được duy trì“ (Bản dịch Bộ Giáo Luật, như 
trên). 
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Như đã thấy, các điều luật phân biệt nhiều loại khác nhau 
của tục lệ. Trước hết, có các tục lệ "trái ngược luật"; nghĩa là 
chúng đi ngược lại lời của luật hoặc là bất hợp pháp.  

Thứ đến, có các tục lệ "ở ngoài luật”; đó là các tục lệ điều 
hành sự thực hành ở những khu vực mà chính luật giữ thinh 
lặng. Trong từ ngữ Latinh pháp lý, cụm từ praeter legem (“ở 
ngoài luật”) nói đến một việc, vốn không được điều hành bởi 
luật và do đó là hợp pháp.  

Một số chuyên viên phụng vụ lập luận rằng hình như không 
thể thiết lập một tục lệ trái với luật liên quan đến phụng vụ, bởi 
vì nhà lập pháp, trong trường hợp này là Tòa Thánh,  đã dành 
mọi yếu tố thiết yếu liên quan đến phụng vụ cho sự phê chuẩn 
dứt khoát của mình. Vì thế, họ lập luận rằng không thể chu toàn 
các điều kiện của Điều luật 23 về sự phê chuẩn của nhà lập 
pháp, trừ khi trong trường hợp của các tục lệ đã có một trăm 
năm hay là đã từ lâu đời. 

Đàng khác, huấn thị Redemptionis Sacramentum (Bí tích 
Cứu độ, năm 2004) mô tả một loạt sự lạm dụng trong việc cử 
hành Thánh lễ. Trong tám lần khác nhau, huấn thị bác bỏ một số 
lạm dụng nghiêm trong, và thường dùng công thức: “Một việc 
cho phép như thế phải bị dứt khoát bác bỏ, và không tục lệ nào có 
thể chứng minh việc cho phép như vậy” (Bản dịch Việt Ngữ của 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). 

Điều này ít nhất bao hàm rằng Thánh Bộ Phượng Tự nhận 
định khả năng rằng một số lạm dụng phụng vụ sẽ có sức mạnh 
như luật vậy. Hình như đây là một vấn đề mở giữa các chuyên 
viên giáo luật, và vì đây không phải là lĩnh vực của tôi, nên tôi 
chỉ biết là có một cuộc tranh luận về vấn đề ấy.  

Nếu quả đúng là các tục lệ đã có một trăm năm hay là đã từ 
lâu đời có thể thắng thế, thì bởi vì sắc lệnh phê chuẩn lần xuất 
bản thứ nhất của Sách Lễ mới là từ năm 1970, lần xuất bản thứ 
ba là từ năm 2000, và sự phê chuẩn bản dịch Anh ngữ là từ năm 
2011, người ta thường không thể nói về các tục lệ lâu đời như 
thế nữa. Cũng thế, các sắc lệnh này thường chứa các câu như 
“mọi sự trái ngược bất kể”, mà một số chuyên viên giáo luật 
xem như là sự hủy bỏ mặc nhiên luật trước đó và sự thay thế nó 
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bằng luật mới, mặc dầu như là luật phổ quát, nó không thể hủy 
bỏ các tục lệ hợp pháp nếu có.   

Ngay cả nếu một giáo phận hoặc một giáo xứ có thể triển 
khai một tục lệ phụng vụ hợp pháp trái với luật phụng vụ, thật 
khó xác định liệu một cộng đoàn có ý định du nhập một luật như 
được đòi hỏi bởi Điều luật 25. Và cũng khó chứng tỏ sự sử dụng 
liên tục sự thực hành này như Điều 26 đòi hỏi.  

Thí dụ, Điều 528.2 nói như sau về bổn phận của cha sở 
(quản xứ, chánh xứ): “Cha Sở cố gắng để Bí Tích Thánh Thể trở 
nên trung tâm của cộng đoàn giáo xứ; làm sao cho mọi tín hữu 
được nuôi sống nhờ việc cử hành sốt sắng các bí tích, cách riêng 
là thường xuyên lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Thống 
Hối; ngoài ra, hãy cố gắng hướng dẫn các tín hữu biết cầu 
nguyện, kể cả việc cầu nguyện trong các gia đình, và biết tham 
dự cách có ý thức và tích cực vào việc phụng vụ, mà chính Cha 
Sở phải là người lo điều hành trong giáo xứ mình, dưới quyền 
của Giám Mục giáo phận, và phải canh chừng đừng để xẩy ra 
những lạm dụng” (Bản dịch Bộ Giáo luật, như trên). 

Như thế, thật là đủ cho một cha sở khi chu toàn bổn phận 
của ngài là loại trừ sự lạm dụng của tục lệ. Ngay cả nếu tục lệ 
được du nhập trễ hơn, khoảng thời gian 30 năm tròn phải được 
khởi đầu lại.   

Một lần nữa, không tục lệ nào có thể thắng thế, nếu đã bị bác 
bỏ một cách đặc biệt. Chẳng hạn, huấn thị Redemptionis 
Sacramentum  chính thức bác bỏ các tập tục sau đây: linh mục bẻ 
bánh lúc truyền phép (số 55); linh mục hoặc phó tế  tự mình thay 
đổi các bản văn của Phụng Vụ thánh (số 59); các tín hữu không có 
chức thánh giảng trong cử hành Thánh Thể (số 65); phân phát 
bánh lễ chưa truyền phép hay những đồ vật khác có thể ăn được 
hay không, giống như khi rước lễ (số 96); đình chỉ cử hành Thánh 
Lễ để khuyến khích “chay tịnh Thánh Thể” (số 115); các bình 
thánh, dùng để đựng Mình và Máu Thánh Chúa, phải được làm 
hoàn toàn đúng với các quy tắc của truyền thống và của các sách 
phụng vụ (số 117); thừa tác viên có chức thánh không được phép 
cử hành Thánh Lễ mà không mặc lễ phục phụng vụ, hay chỉ mang 
dây stola trên áo thụng (số 126); khi số các thừa tác viên có chức 
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thánh hiện diện trong cử hành là đủ, kể cả cho việc rước lễ, thì 
không được phép cử các thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ (số 
157).  

Huấn thị này liệt kê nhiều lạm dụng ngoài các điều bị bác bỏ 
cách đặc biệt, và đôi khi dùng  các cụm từ ngữ như “Sự lạm dụng 
này cần bị dứt khoát bác bỏ”. Rõ ràng rằng nhà lập pháp xem mọi 
thực hành lạm dụng được nhắc đến trong văn kiện là không hợp 
lý (xin xem Điều luật 24.2 ở trên), và vì thế chúng phải bị chấm 
dứt. Thật khó lập luận cho sự thực hành liên tục của chúng như là 
tục lệ hợp pháp, sau khi văn kiện này được công bố.    

Khi giải quyết các tục lệ ở ngoài luật, có thể có chỗ nhiều 
hơn cho các tục lệ hợp pháp phát triển. Linh mục Mark Gantley, 
một chuyên viên giáo luật, nêu ra thí dụ khả hữu sau đây trên 
mạng EWTN: “Một người lập luận rằng việc sử dụng một “cây 
nến hiệp nhất”  trong một lễ cưới là một sự thực hành hợp pháp, 
dựa vào một tục lệ vốn ở ngoài luật.  Luật không qui định và 
cũng không cấm sử dụng cây nến hiệp nhất. Do đó, tục lệ hợp 
pháp sử dụng một cây nến hiệp nhất có thể đáp ứng các đặc tính 
của một tục lệ hợp pháp, miễn là nó đáp ứng các đòi hỏi khác 
của luật nữa”.  

Vì vậy, sau khi xem xét những điều trên đây, tôi có thể nói 
rằng bạn đọc của chúng ta (tức người nêu câu hỏi cho bài này) 
nói chung nên tuân theo Qui Chế Tổng Quát Lễ Rôma trong mọi 
lĩnh vực, khi các tài liệu phụng vụ là rõ ràng, và bạn nên tập cho 
các người giúp lễ một cách thích hợp theo đó. Đây cũng là cách 
thức tốt nhất để bảo đảm một sự cử hành phụng vụ Công giáo 
cách trung thực.  

Nếu có các truyền thống hay tục lệ địa phương trong các 
lĩnh vực mà Qui Chế Tổng Quát Lễ Rôma giữ thinh lặng hoặc 
không nói gì đặc biệt, thì bạn nên theo truyền thống địa phương.  

Cha sở không phải là một thẩm quyền pháp lý, và do đó 
không thể thực hiện việc giải thích trung thực hoặc chính thức 
cho Qui Chế Tổng Quát Lễ Rôma. Chỉ có Tòa Thánh mới có 
thẩm quyền này. Cha sở có thể và thường phải giải thích cách 
thức áp dụng Qui Chế Tổng Quát Lễ Rôma cho sự tổ chức đặc 
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biệt của việc xây dựng giáo xứ, nhưng không thể thay đổi những 
gì được xét là thiết yếu.    

Như Huấn thị Redemptionis Sacramentum (Bí tích Cứu độ) 
kết luận:  

“186. Tất cả mọi tín hữu của Đức Kitô phải cố hết sức tham 
dự, cách đầy đủ, ý thức và tích cực vào Phép Thánh Thể Chí 
Thánh, họ phải hết lòng tôn sùng Phép Thánh Thể bằng những 
hành động sùng kính và bằng đời sống. Các Giám Mục, linh mục 
và phó tế, trong khi thi hành sứ vụ thánh, phải tự lương tâm hỏi 
mình về tính xác thực và tính trung thành của các hành động mà 
các ngài thực hiện nhân danh Đức Kitô và Hội Thánh trong cử 
hành Phụng Vụ thánh. Mỗi thừa tác viên có chức thánh phải tự vấn 
mình, và còn một cách nghiêm túc, về điểm có tôn trọng các quyền 
của giáo dân, họ tin tưởng phó thác mình và con cái của họ cho các 
ngài chăm sóc theo sứ vụ của các ngài, với xác tín các ngài chiếu 
cố đến họ thi hành với cả lương tâm những chức vụ này mà Hội 
Thánh, do sự ủy nhiệm của Đức Kitô, có ý định chu toàn bằng việc 
cử hành Phụng Vụ thánh. Quả nhiên, mỗi người phải luôn luôn nhớ 
rằng mình là người phục vụ Phụng Vụ thánh” (Bản dịch Huấn thị, 
như trên). (Zenit.org 10-11-2015) 

 

70. Tiêu chuẩn chọn bài đọc ngày thường mùa 
thường niên 

 
Hỏi: Xin cha cho biết luật về việc chọn các bài đọc ngày thường 
Mùa Thường Niên. Đâu là các tiêu chuẩn thần học và động lực 
đằng sau các bài đọc được chỉ định? Thí dụ, từ thứ Hai của tuần 
đầu tiên đến tuần thứ tư trong năm lẻ, chúng ta đọc Thư gửi tín 
hữu Hipri, sau đó đến sách Sáng Thế, vv... Tuy nhiên, trong năm 
chẳn, lại đọc Samuel I và II, sau đó đến Các Vua, vv... Con rất 
muốn biết điều này và xin cha giải thích cho. - D. Z., Bắc Kinh, 
Trung Quốc. 

Đáp: Phần Dẫn nhập Sách Bài Đọc nêu ra lời giải thích 
phong phú cho các tiêu chuẩn được sử dụng trong việc lựa chọn 
các bài đọc. Ý tưởng chung là trình bày cho các tín hữu, trong 
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chu kỳ hai năm, một lựa chọn rộng rãi của hầu hết các phần của 
Kinh Thánh. Chu kỳ hai năm là độc lập với chu kỳ ba năm của 
ngày Chúa Nhật, vì thế đôi khi có các bài đọc tương tự vào ngày 
Chúa Nhật và ngày trong tuần. Phần giới thiệu nói: 

"59. Quyết định về việc duyệt lại Sách Bài Đọc cho Thánh 
lễ là để xây dựng và biên tập một trật tự duy nhất, phong phú, và 
đầy đủ của bài đọc, vốn phải là hoàn toàn phù hợp với mục đích 
và quy định của Công Đồng chung Vatican II. Tuy nhiên, đồng 
thời, trật tự này cũng phải đáp ứng các yêu cầu và tập lệ của Hội 
Thánh địa phương và các cộng đoàn cử hành. Vì lý do này, 
những người chịu trách nhiệm cho việc duyệt lại đã bỏ ra nhiều 
công sức để bảo toàn truyền thống phụng vụ của Nghi Lễ Rôma, 
nhưng đánh giá cao các thành tích của tất cả các hệ thống lựa 
chọn, sắp xếp, và sử dụng các bài đọc Kinh Thánh trong các gia 
đình phụng vụ khác và trong một số Hội Thánh địa phương. Các 
người duyệt lại đã sử dụng các yếu tố mà kinh nghiệm đã khẳng 
định, nhưng với một nỗ lực lớn để tránh các thiếu sót nhất định 
được tìm thấy trong hình thức trước đây của truyền thống. 
 
"60. Thứ tự hiện tại của các bài đọc cho Thánh Lễ là một sự sắp 
xếp các bài đọc Kinh Thánh, vốn cung cấp cho các tín hữu một 
kiến thức của toàn bộ lời Chúa, trong một mô hình phù hợp với 
mục đích. Trong suốt năm phụng vụ, nhưng nhất là trong mùa 
Phục Sinh, Mùa Chay, và Mùa Vọng, sự lựa chọn và thứ tự của 
các bài đọc là nhằm giúp các tín hữu của Đức Kitô một nhận 
thức ngày càng sâu hơn của đức tin, mà họ tuyên xưng và của 
lịch sử cứu độ. Theo đó, thứ tự của các bài đọc tương ứng với 
các yêu cầu và lợi ích của Kitô hữu". 

Về việc sắp xếp các bài đọc cho các ngày trong tuần, tài liệu 
này tiếp tục nói: 

"69. Các bài đọc ngày trong tuần đã được sắp xếp theo cách 
sau đây. 

"1. Mỗi Thánh Lễ có hai bài đọc: bài đọc thứ nhất là lấy từ 
Cựu Ước hay từ một vị Tông Đồ (nghĩa là, hoặc từ một thư hoặc 
từ Sách Khải Huyền), và trong mùa Phục Sinh, từ sách Công Vụ 
Tông Đồ; bài đọc thứ hai lấy từ các sách Tin Mừng. 
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"2. Chu kỳ hàng năm cho Mùa Chay có các nguyên tắc sắp 
xếp riêng, vốn có tính đến đặc điểm phép rửa và thống hối của 
mùa này. 

"3. Chu kỳ cho các ngày trong tuần của Mùa Vọng, mùa 
Giáng sinh, và mùa Phục Sinh, cũng là hàng năm, và do đó các 
bài đọc vẫn như nhau mỗi năm. 

"4. Đối với ba mươi bốn tuần của Mùa Thường Niên, các 
bài đọc Tin Mừng ngày thường được sắp xếp trong một chu 
trình đơn giản, được lặp lại mỗi năm. Tuy nhiên, bài đọc thứ 
nhất được sắp xếp trong một chu kỳ hai năm, và do đó được đọc 
mỗi hai năm một lần. Năm I được sử dụng trong các năm lẻ; và 
Năm II, trong các năm chẵn. 

"Giống như thứ tự cho các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, 
thứ tự các bài đọc ngày trong tuần được qui định bởi sự áp dụng 
tương tự của các nguyên tắc về sự hài hòa và việc đọc bán liên 
tục, đặc biệt là trong trường hợp của các mùa với đặc tính riêng 
của mùa”. 

Trong số các tiêu chuẩn được dùng, có tiêu chuẩn duy trì 
một số truyền thống liên quan đến các bài đọc trong các mùa đặc 
biệt: 

"74. Trong trật tự các bài đọc, một số sách Kinh Thánh 
được dành cho mùa phụng vụ đặc biệt, trên cơ sở cả về tầm 
quan trọng nội tại của chủ đề và cả truyền thống phụng vụ. Thí 
dụ, truyền thống Tây phương (Ambrôxiô và Tây Ban Nha) và 
truyền thống Đông phương vẫn duy trì việc đọc Công Vụ Tông 
Đồ trong mùa Phục sinh. Việc sử dụng này là kết quả trong một 
sự trình bày rõ ràng về cách thức toàn bộ đời sống của Hội 
Thánh bắt nguồn từ mầu nhiệm Vượt qua. Truyền thống của cả 
Tây phương và Đông phương cũng được duy trì, cụ thể là việc 
đọc Tin Mừng theo thánh Gioan trong các tuần cuối của mùa 
Chay và mùa Phục Sinh. 

"Truyền thống gán việc đọc Isaia, đặc biệt là phần đầu tiên, 
cho Mùa Vọng. Tuy nhiên, một số phần của sách này được đọc 
trong mùa Giáng sinh, và Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan cũng 
được gán cho thời kỳ này". 
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Cùng với tiêu chuẩn này, chúng tôi cung cấp một bản tóm 
tắt các tiêu chuẩn dành cho các bài đọc hàng ngày: 

"Mùa Vọng 
"94. Có hai loạt bài đọc: một loạt dành sử dụng từ đầu Mùa 

Vọng cho đến ngày 16-12, và một loạt dành cho từ ngày 17 đền 
ngày 24-12. 

"Trong phần đầu của Mùa Vọng, có bài đọc từ Sách Isaia, 
được phân phối phù hợp với trình tự của chính cuốn sách, và 
bao gồm các đoạn văn quan trọng hơn, vốn cũng được đọc vào 
ngày Chúa Nhật. Vì sự lựa chọn bài Tin Mừng của ngày trong 
tuần, bài đọc thứ nhất cần được xem xét cho phù hợp. Vào ngày 
thứ năm của tuần thứ hai, bài đọc Tin Mừng có liên quan đến 
thánh Gioan Tẩy Giả. Cho nên bài đọc thứ nhất hoặc là một sự 
tiếp nối đoạn văn trong Isaia, hoặc một đoạn văn có liên quan 
đến bài Tin Mừng. Trong tuần cuối cùng trước lễ Giáng sinh, 
các sự kiện chuẩn bị trực tiếp cho việc Chúa Giáng sinh được 
trình bày từ Tin Mừng theo thánh Mátthêu (chương 1) và thánh 
Luca (chương 1). Các bài đọc thứ nhất, lựa chọn nhắm theo Tin 
Mừng, là từ các sách Cựu Ước khác nhau và bao gồm các sứ 
ngôn quan trọng về Đấng Mêsia. 

"Mùa Giáng Sinh 
"96. Từ ngày 29-12, có việc đọc liên tục toàn bộ Thư Thứ 

Nhất của Thánh Gioan, vốn thực sự được đọc sớm hơn, vào 
ngày 27-12, lễ thánh Gioan, và vào ngày 28-12, lễ các Thánh 
Anh Hài. Các sách Tin Mừng liên quan việc Chúa tỏ mình ra: sự 
kiện thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh 
Luca (ngày 29 và 30-12); các đoạn từ chương đầu của Tin Mừng 
theo Thánh Gioan (từ 31-12 đến 5-1); các việc tỏ mình khác của 
Chúa từ bốn Phúc âm (từ 7 đến 12-1). 

“Mùa Chay 
"98. Các bài đọc từ sách Tin Mừng và Cựu Ước đã được lựa 

chọn bởi vì chúng có liên quan với nhau. Chúng diễn tả các chủ 
đề khác nhau của huấn giáo Mùa Chay, vốn là thích hợp với ý 
nghĩa tinh thần của mùa này. Bắt đầu từ thứ Hai của tuần thứ Tư 
Mùa Chay, có việc đọc gần như liên tục Tin Mừng theo Thánh 
Gioan, gồm các đoạn văn tương ứng chặt chẽ hơn với các chủ đề 
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riêng của Mùa Chay. Bởi vì các bài đọc về người phụ nữ 
Samaria, người mù bẩm sinh, và việc làm cho Ladarô sống lại 
được chỉ định cho ngày Chúa Nhật, nhưng chỉ cho Năm A (còn 
Năm B và Năm C, các bài đọc là tùy chọn), các bài đọc này 
cũng dùng trong các ngày trong tuần nữa. Như vậy vào đầu các 
tuần thứ Ba, thứ Tư, và thứ Năm của Mùa Chay, các Thánh Lễ 
tùy chọn với các bài trên cho Tin Mừng được đưa vào sẵn, và có 
thể dùng thay cho bài đọc của bất cứ ngày nào trong tuần của 
tuần tương ứng. Trong các ngày đầu của Tuần Thánh, các bài 
đọc nói là về mầu nhiệm cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Về 
Thánh Lễ Truyền Dầu, các bài đọc nói về cả Sứ vụ Thiên sai của 
Chúa Kitô, và cả sự tiếp nối của nó trong Hội Thánh qua các bí 
tích. 

"Mùa Phục Sinh 
"101. Cũng như các ngày Chúa Nhật, bài đọc thứ nhất là 

việc đọc gần như liên tục sách Công Vụ Tông Đồ. Các bài đọc 
Tin Mừng trong tuần bát nhật Phục Sinh là trình thuật các lần 
Chúa hiện ra. Sau đó là việc đọc gần như liên tục Tin Mừng theo 
thánh Gioan, nhưng với các đoạn văn có đặc tính Phục sinh, để 
hoàn thành việc đọc Tin Mừng theo thánh Gioan trong Mùa 
Chay. Việc đọc bài mùa Phục sinh bao gồm trong phần lớn diễn 
từ và lời nguyện của Chúa vào cuối bữa tiệc ly. 

"Mùa Thường Niên 
"103. Mùa thường niên bắt đầu vào ngày thứ Hai sau Chúa 

Nhật sau ngày 6-1, và kéo dài cho đến ngày thứ Ba trước Mùa 
Chay. Mùa này lại bắt đầu từ ngày thứ Hai sau Chúa Nhật Hiện 
Xuống và kết thúc trước kinh chiều I của Chúa Nhật thứ nhất 
Mùa Vọng. Trật tự các bài đọc cung cấp các bài đọc cho ba 
mươi bốn ngày Chúa Nhật và những tuần sau đó. Tuy nhiên, 
trong một số năm, chỉ có ba mươi ba tuần của mùa Thường 
Niên. Hơn nữa, một số Chúa Nhật hoặc thuộc về một mùa khác 
(Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa và Chúa Nhật Hiện 
Xuống) hoặc bị cản trở bởi một lễ trọng trùng với ngày Chúa 
Nhật (ví dụ như lễ Chúa Ba Ngôi hoặc lễ Chúa Kitô Vua). 

"109. Các sách Tin Mừng được sắp xếp để Tin Mừng theo 
thánh Máccô được đọc đầu tiên (từ tuần 1 đến tuần 9), sau đó 
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Tin Mừng theo thánh Mátthêu (từ tuần 10 đến tuần 21), và Tin 
Mừng theo thánh Luca (từ tuần 22 đến tuần 34). Các chương từ 
1 đến 12 của Tin Mừng theo thánh Máccô được đọc toàn bộ, với 
ngoại lệ duy nhất của hai đoạn của chương 6 được đọc vào các 
ngày trong tuần của các mùa khác. Từ Tin mừng theo thánh 
Mátthêu đến Tin Mừng theo thánh Luca, các bài đọc bao gồm 
tất cả các chủ đề không có trong Tin Mừng theo thánh Máccô. 
Còn các đoạn, vốn có thể hoặc được trình bày riêng trong mỗi 
Tin Mừng, hoặc là cần thiết cho một sự hiểu biết riêng của tiến 
triển của nó, được đọc hai hoặc ba lần. Diễn từ cánh chung của 
Chúa Giêsu, vì dược chứa trọn trong Tin Mừng theo thánh Luca, 
được đọc vào cuối năm phụng vụ. 

"110. Bài Đọc I được thực hiện trong khoảng thời gian 
nhiều tuần, trước tiên từ đoạn văn này đến đoạn văn khác của 
Cựu Ước; số tuần phụ thuộc vào độ dài của các sách Kinh 
Thánh được đọc. Các đoạn văn dài hơn được đọc từ Tân Ước, 
để cung cấp nôi dung sâu lắng của các Thư. Từ Cựu Ước, có chỗ 
cho một số đoạn chọn lọc, vốn trong mức độ có thể được, nêu ra 
đặc tính của mỗi sách. Các bản văn Lịch sử đã được lựa chọn 
theo một cách để cung cấp một cái nhìn tổng thể của lịch sử cứu 
độ, trước khi Chúa nhập thể. Nhưng các trình thuật dài hơn khó 
được trình bày, nên đôi khi một số câu của các trình thuật này 
được chọn để làm cho bài đọc có độ dài vừa phải. Ngoài ra, ý 
nghĩa tôn giáo của các sự kiện lịch sử đôi khi được đưa ra nhờ 
các đoạn văn từ các sách Khôn ngoan, vốn được đặt như lời nói 
đầu hoặc lời kết luận cho một loạt các bài đọc lịch sử. 

"Gần như toàn bộ các sách Cựu Ước tìm thấy một vị trí 
trong trật tự của bài đọc cho các ngày trong tuần của Mùa riêng. 
Các đoạn duy nhất được bỏ qua là ngắn nhất trong các sách 
Ngôn sứ (Obadiah ‘Ôvađia’ và Zephaniah ‘Xôphônia’) và sách 
thi ca (Diễm ca). Trong số các trình thuật của việc xây dựng trật 
tự đòi hỏi một sự đọc dài, nếu họ có thể được hiểu, có Tôbia và 
Ruth ‘Rút’, nhưng các trình thuật (Esther ‘Étte’ và Judith 
‘Giuđitha’) được bỏ qua. Tuy nhiên, các đoạn văn của hai sách 
này được chỉ định cho các Chúa Nhật và các ngày trong tuần 
vào các thời điểm khác trong năm... Cuối năm phụng vụ, các bài 
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đọc lấy từ các sách, vốn tương ứng với đặc tính cánh chung của 
thời kỳ, đó là sách Đanien và Sách Khải Huyền". (Zenit.org 17-
11-2015) 

 

71. Cử chỉ cúi đầu trước thánh danh chúa được qui 
định thế nào? 

 
Hỏi: Thưa cha, liệu Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM) 
hoặc Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích có cấm các linh mục đồng 
tế, các phó tế phụ lễ, các tu sĩ hoặc giáo dân hiện diện trong 
Thánh lễ, cúi đầu khi nghe Thánh Danh Chúa Giêsu và Mẹ 
Maria (và thêm nữa, tên của vị thánh được mừng trong ngày 
ấy…) không? – N. D., Antwerp, Bỉ. 

Đáp: Bản văn của Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma nói về 
cử chỉ cúi đầu trong số 275: 

"275. Cúi biểu lộ lòng tôn kính đối với những đấng, những 
người hoặc các dấu hiệu của họ. Có hai loại cúi: cúi đầu và cúi 
mình: 

“a. Cúi đầu khi đọc danh Ba Ngôi, và tên thánh Giêsu, Ðức 
Trinh Nữ Maria và vị thánh trong Thánh Lễ kính vị này. 

“b. Cúi mình hay cúi sâu khi chào kính bàn thờ, khi đọc các 
kinh Munda cor meum "Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh 
tẩy" và In Spiritu humilitatis "Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin 
thương nhận", khi đọc câu trong kinh Tin Kính: Et incarnatus est 
"Bởi phép Chúa Thánh Thần", khi đọc câu trong Lễ Quy Rôma: 
Supplices te rogamus "Chúng con nài xin Cha". Thầy phó tế 
cũng cúi mình khi xin phép lành trước lúc công bố Tin Mừng. 
Ngoài ra vị tư tế cũng nghiêng mình một chút khi đọc các lời 
của Chúa lúc truyền phép”. (Bản dịch Việt ngữ của linh mục 
Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, giáo phận Nha Trang). 

Độc giả trên đây chúng tôi đang chủ yếu đề cập đến cử chỉ 
cúi đầu của vị chủ lễ. Qui định trên không nói bất cứ điều gì về 
ai phải làm cử chỉ cúi đẩu. Ngày nay, qui định này thường được 
giải nghĩa theo ý rằng người nào hoặc những người nào công bố 
bản văn sẽ là người làm cử chỉ cúi đầu.  
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Hầu hết việc cúi đầu đã được, và vẫn được, thực hiện trong 
hình thức ngoại thường của nghi lễ Rôma, và trong một số 
trường hợp, chỉ có linh mục sẽ biết thời điểm chính xác để làm 
cử chỉ này, như một phần của các lời nguyện được đọc thầm mà 
cộng đoàn không được nghe. Còn khi nghe được, các tín hữu 
nên làm cử chỉ, trong khi các thừa tác viên khác sẽ hướng về bàn 
thờ và cúi đầu, lấy mũ ra khi làm như thế. 

Việc cúi đầu cũng sẽ được thực hiện khi vị giảng thuyết 
nhắc tới Thánh Danh Chúa Giêsu. Một số chuyên viên phụng 
vụ, như Fortescue, sử dụng một “quy tắc ba hoặc năm”, mà theo 
đó, sau lần thứ ba hoặc thứ năm, vị giảng thuyết nhắc đến Thánh 
Danh, các giáo sĩ có thể thực hiện cử chỉ cúi đầu nhẹ, và ngưng 
lấy mũ ra hoặc hướng đầu về nhà tạm nữa. 

Trong hình thức thông thường, trong Kinh Vinh Danh và 
Kinh Tin Kính, toàn thể cộng đoàn và mọi thừa tác viên cúi đầu 
khi nghe Thanh Danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cũng như khi 
đọc chung với nhau. 

Vào các dịp khác, thường chỉ có vị chủ tế làm cho cử chỉ 
này, khi cử chỉ cúi đầu được dành cho vị chủ tê trong các lời 
nguyện của chủ tế. Tuy nhiên, một vị đồng tế sẽ cúi đầu, nếu 
ngài nhắc đến Thánh Danh khi đọc một phần của Kinh Nguyện 
Thánh Thể. 

Ở một số nước, mà trong đó Công Giáo có gốc rễ mạnh, tục 
lệ vẫn còn cho người Công Giáo là cúi đầu bất cứ khi nào nghe 
hoặc đọc Thánh Danh Chúa Giêsu. 

Truyền thống này được dựa vào thư Thánh Phaolô gửi tín 
hữu Philiphê 2, 9-10: "Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn 
Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh 
hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới 
đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Bản dịch Việt 
ngữ của Nhóm Các Giờ Kinh phụng Vụ). 

Cử chỉ cúi đầu cũng bắt nguồn từ Hiến chế 25 của Công 
đồng chung Lyons II, được Đức Giáo Hoàng Grêgôriô X triệu 
tập năm 1274: 

"Những người tụ tập trong nhà thờ cần ca tụng với một sự 
tôn kính đặc biệt Thánh Danh trên mọi tên gọi, hơn bất cứ tên 
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nào khác khác dưới thế này được ban cho ai, để nhờ tên này mọi 
tín hữu được cứu độ, đó là Thánh Danh của Chúa Giêsu Kitô, 
Đấng cứu mọi người khỏi tội lỗi. Mỗi người cần thực hiện cho 
mình điều đã được ghi cho mọi người rằng, khi nghe hoặc đọc 
Thánh Danh Chúa Giêsu, hãy cúi đầu; bất cứ khi nào Thánh 
Danh được nhắc đến, đặc biệt là trong các mầu nhiệm thánh của 
Thánh Lễ, mọi người cần cúi đầu gối của trái tim mình, mà mọi 
người có thể thực hiện bằng việc cúi đầu”. 

Chính Đức Giáo Hoàng này sau đó khuyến khích Dòng Đa 
Minh rao giảng và cổ vũ việc sùng kính Thánh Danh. Năm 
1721, Đức Giáo Hoàng Innocent XIII thiết lập lễ kính Thánh 
Danh Chúa Giêsu. Lễ này được gỡ bỏ vào năm 1969, và đã được 
phục hồi bởi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và nay được 
mừng vào ngày 3-1 mỗi năm. 

Tục lệ này, một khi được lan rộng, thực sự gần như phổ 
quát, đã không may trở thành ít phổ biến ngày nay. 

Về tục lệ cúi đầu, các qui định của Qui chế Tổng quát Sách 
lễ Rôma (GIRM) không nói gì hoặc ủng hộ hoặc chống lại cả. 
Vì vậy, bất cứ nơi nào các tục lệ địa phương qui định rằng phải 
cúi đầu bất cứ khi nào Thánh Danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria 
được nhắc đến, không có gì trong bản văn của GIRM cấm đoán 
nó. 

Ở nơi nào không có tục lệ này, bất kỳ thành viên nào của 
các tín hữu có thể tiếp tục làm như vậy, như lòng sùng kính 
riêng tư và cử chỉ của sự tôn kính, và ở nhiều nơi, một số đông 
người Công Giáo duy trì việc thực hành ấy. 

Nếu ai đang phục vụ trong năng lực thừa tác viên, như phó 
tế hay linh mục đồng tế, một lần nữa tôi không tin rằng bản văn 
của GIRM cấu thành một lệnh cấm. Tuy nhiên, nếu bạn là người 
duy nhất, ngoài vị chủ tế, làm cử chỉ cúi đầu, tốt nhất bạn không 
nên cúi đầu, vì như thế xem ra người ta hướng sự chú ý đến bạn 
nhiều hơn. Như GIRM nói trong số 42: 

"42. Cử chỉ và điệu bộ thân thể của vị tư tế, phó tế, các thừa 
tác viên, cũng như của giáo dân nhằm làm cho toàn bộ cuộc cử 
hành toát ra vẻ đẹp, sự thanh cao và đơn sơ, làm cho ý nghĩa thật 
sự và đầy đủ của các phần khác nhau được nhận thức và làm cho 
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sự tham dự của mọi người được khuyến khích. Do đó, phải chú 
ý đến những gì được qui định bởi luật phụng vụ và thực hành 
truyền thống của Nghi Lễ Rôma, và những gì mang lại lợi ích 
thiêng liêng chung cho Dân Chúa hơn là ý thích riêng hay tùy 
tiện. 

“Ðiệu bộ chung của thân thể mà mọi người tham dự phải 
giữ là dấu chỉ tính tập thể và hiệp nhất của các phần tử cộng 
đoàn Kitô giáo tập họp cử hành Phụng Vụ thánh: nó biểu lộ và 
khích lệ tâm hồn cũng như tình cảm của các người tham dự" 
(Bản dịch Qui chế Tổng quát, như trên). Zenit.org 1-12-2015) 

 

72. Sử dụng khung vải thay bàn thờ (antimension) 
trong hội thánh latinh được không? 

 
Hỏi: Khung vải thay bàn thờ vẫn được dùng trong Hội Thánh 
Latinh không, thưa cha? Sách Rituale Romanum (Sách nghi lễ 
Rôma) cũ có một công thức làm phép nó, và làm thế nào nó phải 
được thực hiện, nhưng con không biết luật hậu Công đồng về 
khung vải này. Nếu việc sử dụng khung vải thay bàn thờ không 
còn được phép trong Hội Thánh Tây phương, liệu một linh mục 
có thể xin một Giám mục Đông phương làm phép khung vải thay 
bàn thờ, theo tục lệ của họ được không? - L. L., Worcester, 
Massachusetts, Hoa Kỳ. 

Đáp: Một khung vải thay bàn thờ, từ tiếng Hi Lạp "thay cho 
bàn thờ", là một trong các vật dụng quan trọng nhất của bàn thờ 
trong truyền thống phụng vụ Kitô giáo Byzantine. Nó là một 
khung hình chữ nhật, bằng vải hay vải lanh hoặc vải tơ tằm, 
thường được trang trí với hình vẽ Chúa Kitô được táng trong mồ 
và bốn Thánh sử, cùng các đoạn Kinh Thánh liên quan đến phép 
Thánh Thể. Một di tích nhỏ của một vị tử đạo được khâu vào 
khung vải. Thánh lễ không thể được cử hành mà không có một 
khung vải thay bàn thờ, vốn phải được thánh hiến bởi một Giám 
mục, và thực sự được Giám mục trao cho linh mục như lả bằng 
chứng của việc ngài cho phép linh mục ấy cử hành Phụng Vụ 
Thánh. 
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Khung vải thay bàn thờ là một vật để thay thế thật sự cho 
bàn thờ. Một linh mục có thể cử hành Thánh lễ trên khung vải 
thay bàn thờ, ngay cả khi bàn thờ chưa được thánh hiến. Trong 
trường hợp khẩn cấp, khi không có sẵn một bàn thờ, khung vải 
thay bàn thờ phục vụ một nhu cầu mục vụ rất quan trọng, qua 
việc thay thế cho bàn thờ chưa được thánh hiến ngoài các nhà 
thờ hoặc nhà nguyện. 

Trong truyền thống Latinh, Thánh Lễ được cử hành với một 
phiến đá bàn thờ có chứa một di tích nhỏ. Khi cử hành bên ngoài 
nhà thờ với một bàn thờ thánh hiến, một phiến đá bàn thờ di 
động được sử dụng. Tuy nhiên, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chinh phục 
Đế chế Byzantine năm 1454, nhiều Kitô hữu Đông phương, 
người Hi Lạp và Albania, chạy trốn tới miền nam nước Ý. Một 
số người xin Rôma cho họ vẫn giữ nghi lễ của họ, nhưng đức tin 
của nhiều người khác lại nghi ngờ. Kể từ khi một số linh mục 
Latinh bắt đầu sử dụng các khung vải thay bàn thờ, có một nỗi 
sợ hãi rằng việc cử hành Thánh lễ trên khung vải thay bàn thờ là 
được xem như sự hiệp thông trong các điều thiêng liêng 
(communicatio in Divinis) với người dị giáo, và do đó bị cấm 
đoán. 

Do đó các Giáo hoàng, nhất là Giáo hoàng Clement VIII 
(1592-1605) và sau này là nhà giáo luật vĩ đại, Giáo hoàng Biển 
Đức XIV (1740-1758), quy định việc thực hành. Giáo hoàng 
Biển Đức XIV trong văn kiện "Etsi Pastoralis," ban hành ngày 
26-5-1742, quyết định như sau: 

“Nếu người Hi Lạp muốn chấp nhận các bàn thờ di động 
được thánh hiến bởi các Giám mục Latinh, thì thật là tốt; nếu họ 
không muốn như vậy, việc đặt các khung vải thay bàn thờ, hoặc 
khăn bệ ngai (throne), trên bàn thờ bằng đá khi họ cử hành 
Thánh lễ, có thể được dung thứ. Họ nên sử dụng khăn thánh 
(corporal) như người nghi lễ Latinh, trừ khi họ sử dụng khăn bệ 
ngai của họ cũng như khăn thánh. Sẽ là không hợp pháp khi một 
linh mục Latinh cử hành Thánh lễ bằng nghi lễ Latinh trong các 
nhà thờ của người Công Giáo Hi Lạp, nếu ngài không đưa theo 
phiến đá bàn thờ di động của mình, để cử hành Thánh lễ trên 
khung vải thay bàn thờ, hoặc khăn bệ ngai, của người Hi Lạp. 
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Mọi linh mục phải cử hành Thánh lễ với một chén thánh vàng, 
hoặc chén thánh bạc hoặc ít nhất chén thiếc, dùng một khăn bệ 
ngai hoặc khăn thánh bằng lanh, trắng và sạch sẽ, và một bàn 
thờ được phủ bằng khăn bàn thờ sạch sẽ hoặc bằng khăn vải 
trang trí được chuẩn bị xứng đáng". 

Các hạn chế này đã được chính thức đưa vào trong Bộ Giáo 
Luật năm 1917 (Điều 823, 2): 

"Khi thiếu một bàn thờ của nghi lễ riêng của mình, trên cơ 
bản linh mục có thể cử hành Thánh lễ trong nghi lễ của mình 
trên một bàn thờ được thánh hiến trong một nghi lễ Công Giáo 
khác, nhưng không trên khung vải thay bàn thờ của người Hi 
Lạp". 

Tuy nhiên, bất chấp các lệnh cấm này, nhiều trường hợp 
ngoại lệ và miễn chước được ban cho một số Giám mục, linh 
mục và tu hội truyền giáo để sử dụng một hình thức của khung 
vải thay bàn thờ, để cử hành Thánh lễ trên bàn thờ di động. 

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Tòa Thánh ban cho các 
vị tuyên úy quân đội đặc ân cử hành Thánh lễ, thay vì trên phiến 
đá bàn thờ di động của nghi lễ Latinh, "trên một tấm khăn có 
chứa đựng và gắn chặt các di tích đích thực". Việc nầy được mở 
rộng trong thời bình nữa. Bởi vì không phải luôn có sẵn một tấm 
khăn đặc biệt như thế với các di tích đích thực, việc sử dụng một 
khung vải thay bàn thờ của nghi lễ Đông phương được xem như 
một sự thay thế có thể chấp nhận được. 

Cuối cùng, tự sắc (motu proprio) "Pastorale munus" của 
Giáo hoàng Phaolô VI ban hành vào tháng 10-1963, trao cho tất 
cả các Đấng Bản quyền địa phương của Hội Thánh phổ quát 
(của mọi nghi lễ, Tây phương và Đông phương) năng quyền ban 
cho, vì một lý do chính đáng và nghiêm túc, tất cả các linh mục 
thuộc quyền, được hưởng quyền sử dụng bàn thờ di động, quyền 
thay thế phiến đá bàn thờ di động bằng khung vải thay bàn thờ 
của người Byzantine hoặc các hình thức nghi lễ Latinh khác. 

Mặc dù năng quyền này không được thu hồi, nó đã được 
thay thế cách nào đó bởi phụng vụ, vốn không còn đòi hỏi việc 
sử dụng một phiến đá bàn thờ cho bàn thờ di động, và tiên liệu 
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việc sử dụng các di tích trên bàn thờ cố định, nếu các di tích này 
là bộ phận của thân thể có thể nhìn thấy được. 

Cuối cùng, chúng tôi trình bày văn bản của việc làm phép 
theo nghi lễ Latinh cho khung vải thay bàn thờ, với sự chấp 
thuận của Thánh Bộ Lễ Nghi ngày 12-3-1947. Việc sử dụng 
khung vải thay bàn thờ vẫn cần một phép chuẩn Tòa Thánh để 
được sử dụng trong việc cử hành Thánh Lễ trong các miền 
truyền giáo, thay thế cho phiến đá bàn thờ hoặc bàn thờ di động. 
Phép chuẩn này được dành cho một Giám mục, nhưng có thể 
được ủy quyền cho một linh mục. 

1. LÀM PHÉP KHUNG VẢI THAY BÀN THỜ 
Giám mục (hoặc một linh mục được ủy quyền cho việc 

này), sau khi đã xác định tính xác thực của di tích các thánh tử 
đạo được sử dụng trong khung vải, đặt các di tích này vào một 
cái túi nhỏ, vốn được may vào góc bên phải của khung vải thay 
bàn thờ. Sau đó, ngài làm phép khung vải thay bàn thờ, bằng 
cách đọc: 

Chủ sự: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa. 
Tất cả: Là Đấng Tạo thành trời đất. 
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em. 
Tất cả: Và ở cùng cha. 
Chúng ta hãy cầu nguyện. 
Lạy Chúa, chúng con khiêm nhường nài xin Chúa tối cao, 

xin Chúa làm phép + khung vải thay bàn thờ này, để khung vải 
sẵn sàng cho thừa tác của chúng con tiếp nhận lễ vật của dân 
Chúa. Vì trên khung vải này, chúng con dâng Hy lễ thánh lên 
Chúa, lên Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, nhất là các thánh 
N. và N., có di tích ở đây, mà chúng con đính kèm trong khung 
vải. Qua các mầu nhiệm thánh này, xin Chúa tha thứ tội lỗi 
chúng con, xin xóa các vết bẩn tâm hồn chúng con, xin cho 
chúng con được ơn tha thứ và lãnh nhận ân sủng, để cùng với 
vật được Chúa chọn, chúng con có thể hưởng các niềm vui của 
sự sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Tất cả: Amen. 
Ngài rảy nước thánh lên khung vải thay bàn thờ. [Từ Sách 

Nghi lễ Rôma, năm 1964]. (Zenit.org 8-12-2015) 
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73. Không được thay câu tung hô sau truyền phép 
bằng câu khác 

 
Hỏi: Trong mùa Giáng sinh này, nhà thờ của chúng con hát câu 
"Come let us adore him” (Chúng ta hãy đến thờ lạy Chúa) trong 
phần tung hô ‘Đây là mầu nhiệm đức tin’. Đúng không, thưa 
cha? Hình như là không đúng. Xin cha giải thích lý do tại sao 
mọi linh mục không được sử dụng câu thay thế cho tung hô 
“Đây là mầu nhiệm đức tin” trong mùa Giáng sinh? - D. P., 
North Andover, Massachusetts, Hoa Kỳ. 

Đáp: Lý do chính tại sao các giáo xứ khác không làm như 
thế, còn giáo xứ của bạn lại đang làm, là rằng câu "Come let us 
adore him” không được tìm thấy trong Sách Lễ Rôma, như là 
một câu tung hô được phép thay thế trong phần “Đây là Mầu 
nhiệm Đức tin”. 

Trong sách lễ Latinh, và trong hầu hết các Sách lễ tiếng 
Anh, có ba công thức cho lời tung hô này. Tại Ireland, cụm từ 
"Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (My Lord and my 
God, Ga 20,28, Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Các Giờ Kinh 
Phụng Vụ) cũng được Tòa Thánh chấp thuận cho sử dụng trong 
phụng vụ.  

Việc đưa bản văn mới vào Sách lễ không phải là thẩm 
quyền của linh mục, cũng không phải là của cá nhân Giám mục. 
Tỉ lệ hai phần ba của Hội đồng Giám mục có thể chấp thuận các 
sửa đổi, nhưng chúng chỉ có thể được sử dụng với sự đồng ý của 
Tòa Thánh. Vì vậy, văn kiện "Sacrosanctum Concilium" (số 22) 
của Công đồng chung Vatican II nêu ra nguyên tắc cơ bản, vốn 
được lặp đi lặp lại trong tất cả các văn bản liên quan: 

"Vì vậy, tuyệt đối không ai khác, dầu là linh mục, được lấy 
quyền riêng tư thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng 
Vụ" (Bản dịch Việt ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà 
Lạt). 

Một lý do khác nữa là rằng sự diễn tả trên thực sự giới hạn 
phạm vi của lời tung hô, và làm suy yếu giá trị thần học của nó. 
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Những chữ "Mysterium fidei" (Đây là mầu nhiệm đức tin), 
mặc dù không được tìm thấy trong các trình thuật của Tân Ước, 
tạo thành một phần của công thức truyền phép trong hình thức 
ngoại thường của nghi lễ Rôma. Theo một số chuyên gia, có thể 
cụm từ này được chèn vào công thức truyền phép bởi Thánh 
Giáo Hoàng Lêô Cả (440-461) để chống lại lạc giáo Manikê 
(Manichean), vì họ chối bỏ sự thiện của vật chất. Ngài cũng nói 
tới cụm từ "một hy lễ thánh, một lễ vật không tì vết", với sự 
nhắc đến lễ vật của Menkixêđê (Melchizedek). Văn bản này đọc 
trong một bản dịch không chính thức như sau: 

“Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: Vì này là chén Máu 
Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu: Đây là mầu nhiệm đức 
tin: sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con 
hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. 

Sau đó theo dòng thời gian, thành ngữ này được xem là 
quan trọng để chống lại một số sai lạc liên quan đến sự Hiện 
diện Thật sự của Chúa, đặc biệt là do các giáo sĩ. Vì vậy, Đức 
Giáo Hoàng Innocent III (1198-1216) đã viết rằng: 

"Thành ngữ “Đây là Mầu Nhiệm đức tin" được sử dụng bởi 
vì ở đây những gì được tin là khác với những gì được thấy, và 
những gì được nhìn thấy là khác với những gì được tin. Vì cái 
được nhìn thấy là hình bánh và hình rượu, và điều được tin là 
Mình và Máu Chúa Kitô và sức mạnh của hiệp nhất và yêu 
thương" (Denzinger 782). 

Sau Công đồng chung Vatican II, với việc giới thiệu các 
Kinh nguyện Thánh Thể mới và mong muốn có một công thức 
duy nhất và dựa theo Kinh Thánh cho việc truyền phép trong cả 
bốn Kinh nguyện, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã quyết định 
loại bỏ lời “Đây là Mầu nhiệm Đức tin” khỏi công thức truyền 
phép và ban cho chúng chức năng hiện tại như là lời giới thiệu 
cho lời tung hô của tín hữu. Điều này thực tế là truyền thống 
trong một số Hội Thánh phương Đông, đặc biệt là Phụng Vụ 
Thánh Giacôbê, nhưng lại cấu thành một sự mới lạ trong nghi lễ 
Rôma. Các lời tung hô này là: 

"Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 
xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”. 
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hoặc: “Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng 
con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến”. 

hoặc: “Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự 
phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng 
con” (Bản dịch Việt ngữ của Ủy Ban Phụng Tự, HĐGMVN). 
Tất cả các lời tung hô, trong truyền thống phụng vụ của Thánh 
Giacôbê, đều hướng về Chúa Kitô hơn là về Chúa Cha, và qui 
chiếu đến hành động cứu độ của cái Chết và sự Phục sinh của 
Ngài, và cũng hướng về việc Chúa đến lần thứ hai (lại đến). 

Hai câu tung hô đầu bắt nguồn từ thư 1 Côrintô 11,26: 
"Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống 
Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết" (Bản dịch 
Việt ngữ của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Còn câu tung hô 
thứ ba dường như được dựa trên Gioan 4,42, sau khi người phụ 
nữ đã gặp Chúa Giêsu, các bạn Samaria nói với cô: "Không còn 
phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã 
nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian" (Bản 
dịch, như trên) 

Trong hình thức hiện nay, mặc dù lời tung hô bao gồm đức 
tin vào sự Hiện diện Thật sự của Chúa, nó được xem một cách 
nào đó như lời mời gọi các tín hữu, để đáp trả những gì được 
hàm ý bởi lệnh của Đức Kitô là "Các con hãy làm việc này mà 
nhớ đến Thầy”. 

Bằng cách này, họ đi vào gốc rễ của mầu nhiệm Thánh Lễ 
như một hy lễ thánh và sống động, và nhấn mạnh vào sự liên kết 
không thể tách rời của cuộc Khổ nạn và Bữa Tiệc Ly, trong ánh 
sáng của sự cần thiết cho các Kitô hữu là phải kiên trì trong đức 
tin vào sự Chết, sự Phục sinh và Lên trời của toàn bộ mầu nhiệm 
Vượt qua của Chúa Kitô. Ngoài ra, còn có một sự nhắc đến việc 
Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét thế giới, 
vốn một cách nào đó nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Thể cũng là 
bánh sự sống, vốn nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc hành trình đi 
về mục đích cuối cùng là sống bên Chúa luôn mãi. 
So với lời tung hô này, câu "Chúng ta hãy đến thờ lạy Chúa", 
trong khi sống rất nhiều trong tinh thần Giáng sinh và có lẽ lấy 
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cảm hứng từ bài thánh ca "Adeste Fideles" (các tín hữu hãy 
đến), là ít phong phú và đầy đủ. 

Điều tương tự cũng có thể được nói cho câu "Lạy Chúa của 
con, lạy Thiên Chúa của con", vốn đã được phê duyệt cho 
Ireland. Có lẽ nếu người ta đặt lời này trong ngữ cảnh gốc của 
lời tuyên xưng đức tin của thánh Tôma vào thiên tính của Chúa 
Kitô phục sinh, nó nắm bắt một số điều phong phú của các lời 
tung hô khác. Tuy nhiên, có nhiều khả năng nó được hiểu như là 
dành riêng cho đức tin vào sự Hiện diện Thật sự của Mình và 
Máu Chúa Kitô trong hình bánh rượu, và có xu hướng bỏ qua 
các khía cạnh khác của Thánh Lễ mà các lời tung hô ban đầu 
nhắm tới. (Zenit.org 22-12-2015) 

 
74. Giám mục làm đồng tế trong thánh lễ có linh mục 
là chủ tế được không? 

 
Hỏi: Tôi tự hỏi liệu cha có tài liệu nào nói về vịệc một Giám 
mục làm đồng tế trong Thánh lễ có linh mục là chủ tế không? 
Sách Lễ Nghi Giám mục (CB) nêu ra khả năng của một Giám 
mục "chủ trì", nhưng nói cách chặt chẽ, không đồng tế trong 
một Thánh lễ có linh mục làm chủ tế. Hình như điều này tạo ra 
các khó khăn thần học khi một Giám mục là một vị đồng tế giữa 
nhiều vị khác trong lúc một linh mục là vị chủ tế. Tuy nhiên, 
trong thực tế, tình trạng này xảy ra thường xuyên. Thí dụ, một 
Giám mục tu sĩ đã nghỉ hưu, trở về lại dòng tu của mình và 
muốn tham dự Thánh lễ tu viện. Sẽ là một gánh nặng quá đáng 
cho cả ngài và cộng đoàn nếu ngài phải làm chủ tế mỗi lần ngài 
dâng lễ đồng tế. - T. P., Washington, D.C., Hoa Kỳ.  

Đáp: Thực ra, có một thông báo gần đây về điểm này. Một 
"Responsa ad dubia proposita" (Trả lời cho một điều nghi ngờ) 
chính thức đã được công bố trong tờ báo chính thức của Thánh 
Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích là tờ Notitiae (số 46 [2009] 
trang 170). 

Câu hỏi được đề xuất, trong một bản dịch không chính thức, 
là: “Liệu một Giám mục được phép đồng tế trong Thánh lễ 
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mừng Ngân khánh hoặc Kim khánh của một linh mục, nhưng 
ngài chỉ đứng chung với các linh mục, và dành vị thế chủ tế 
Thánh lễ cho vị linh mục mừng lễ đặc biệt của mình không?". 

Thánh bộ trong truyền thống ngắn gọn của các tài liệu như 
thế đã trả lời: “Không”. 

Tiếp đến, Thánh bộ tiến hành giải thích lý luận của mình 
rằng qui định phụng vụ vẫn còn hiệu lực. Qui định này, vốn bắt 
nguồn từ các nguyên tắc thần học và sự khôn ngoan của các 
Giáo Phụ, nói rằng Giám mục hoặc chủ tế Thánh lễ hoặc không 
tham gia. 

Rồi Thánh bộ trích dẫn số 18 của Sách Lễ nghi giám mục: 
"Trong mỗi cộng đồng của bàn thờ tụ tập chung quanh vị Giám 
mục, như là thừa tác viên thánh, biểu tượng của đức ái và sự 
hiệp nhất này của Nhiệm Thể, mà nếu không có Nhiệm thể thì 
không thể có sự cứu rỗi, được tỏ hiện rõ ràng. Do đó, điều thích 
hợp nhất là khi Giám mục có mặt tại một buổi cử hành phụng vụ 
đặc biệt, nơi có các tín hữu quy tụ, thì ngài với tư cách là người 
mang sự viên mãn của Bí tích Truyền chức thánh, sẽ chủ sự tại 
buổi lễ. Điều này là không nhằm tăng thêm sự long trọng bề 
ngoài của nghi lễ, nhưng để diễn tả mầu nhiệm Hội Thánh trong 
một ánh sáng sống động hơn. Cũng là phù hợp khi Giám Mục 
cùng liên kết với các linh mục trong buổi lễ. Tuy nhiên, nếu 
Giám mục là chủ sự mà không cử hành Thánh Thể, ngài vẫn phụ 
trách phần phụng vụ Lời Chúa và kết thúc Thánh lễ với phần 
ban phép lành và nghi thức giải tán”. 
Các nghi thức được nhắc đến trong đoạn cuối được mô tả trong 
sách nghi lễ ở các số 176- 186. 

 Cần lưu ý rằng câu trả lời chính thức này không giải quyết 
trường hợp chính xác được mô tả bởi độc giả trên đây của chúng 
tôi. Sách Lễ nghi Giám mục, số 18, rõ ràng đề cập đến một 
Thánh lễ, mà trong đó một cộng đoàn tham gia, và điều này 
không nhất thiết là trường hợp trong một Thánh Lễ tu viện, mặc 
dù nó gần như chắc chắn là trường hợp cho một dịp mừng đặc 
biệt của linh mục. 

Cùng lúc đó, Giám mục là vị có chức thánh linh mục sung 
mãn, và thực tại này phải được phản ảnh trong vai trò của ngài 
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tại bất kỳ Thánh lễ nào. Cũng là đúng rằng ngài luôn có sự chọn 
lựa để cử hành Thánh lễ ngoài Thánh lễ cộng đoàn. Vì vậy việc 
ngài đồng tế ở đây không bao giờ là một sự cần thiết.  

Tuy nhiên, một tình huống có thể phát sinh, khi một Giám 
mục sức yếu và cao tuổi không thể cử hành Thánh lễ hoặc chủ 
sự cho Thánh lễ cộng đoàn mỗi ngày. Tôi xin nói rằng lúc ấy 
cần có sự chọn lựa giữa việc đồng tế mà không chủ trì, hoặc 
không cử hành Thánh lễ, trong đó sự chọn lựa thứ nhất (đồng tế 
mà không chủ trì) là vừa thích hợp vừa ưa thích hơn về tinh 
thần.  

Ngoài ra, do tầm quan trọng của thánh lễ tu viện, khả năng 
vẫn mở cho một Giám mục tu sĩ đã nghỉ hưu, để làm đơn xin 
phép Tòa Thánh miễn cho khỏi luật chung nhằm được khỏi chủ 
trì ở mọi thánh lễ. 

Sau câu trả lời trên đây của tôi, ngày 18-5-2010, một 
chuyên viên Giáo luật ở Canada gửi một điều làm sáng tỏ như 
sau: “Tôi xin làm sáng tỏ thêm. Câu trả lời như trên của Thánh 
bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích là không phải sự giải thích xác 
thực của luật. Sự giải thích xác thực của luật được nói ở điều 16 
của Bộ Giáo luật 1983. Điều phân biệt giữa một giải thích xác 
thực của luật và một thư trả lời riêng là như sau: “(1) Luật được 
giải thích cách chính thức do nhà lập pháp hoặc do người nào 
được nhà lập pháp ủy thác quyền giải thích chính thức. (2) Sự 
giải thích chính thức theo thể thức của một luật thì có uy lực như 
chính luật, và cần được ban hành; nếu nó chỉ tuyên bố lời lẽ của 
bản luật tự nó đã chắc chắn thì có hiệu lực hồi tố; còn nếu nó thu 
hẹp hay mở rộng hoặc quyết đoán một điểm hoài nghi, thì không 
có hiệu lực hồi tố. (3) Còn sự giải thích theo thể thức của một 
bản án hoặc một hành vi hành chánh trong một trường hợp riêng 
biệt thì không có uy lực của luật, nhưng chỉ ràng buộc người nào 
hay chi phối sự việc nào mà nó nhắm tới” (Bản dịch Việt ngữ 
của các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ 
Văn Thiện, Mai Ðức Vinh). 

"Nhà lập pháp đã không, theo như tôi biết, ủy thác cho 
Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích quyền giải thích luật cách 
chính thức. Việc giải thích được dànn riêng cho Hội đồng Giáo 
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hoàng về văn bản lập pháp (Pastor bonus, khoản 154-155). 
Những gì được công bố trong tờ thông tin Notitiae có hiệu quả 
là một giải thích trong hình thức của một luật hành chính trong 
một vấn đề cụ thể. Danh tánh và việc cụ thể đã được gỡ bỏ trước 
khi công bố lời đáp. Do đó, nó không có hiệu lực của luật và nó 
chỉ ràng buộc người nào hay chi phối sự việc nào mà nó nhắm 
tới (điều 16, §3). Câu trả lời cho một điều nghi ngờ không nên 
được miễn khỏi sự giải thích của sự phân biệt này. Khi công bố 
câu trả lời trong Notitiae, Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích 
thực hiện praxis Curiae (‘dựa theo án lệ và thông lệ của giáo 
triều Roma’, x. điều 19, ) và gợi ý rằng câu trả lời có một lợi ích 
chung và sự áp dụng chung. Tuy nhiên, nó không là một giải 
thích chính thức về luật”. 

Thưa cha, tôi rất biết ơn về lưu ý này của cha. Như tôi đã 
nói trong nhiều dịp khác, tôi không phải là một chuyên viên giáo 
luật được đào tạo có bài bản, nên có thể dễ dàng sai lầm đối với 
ý nghĩa kỹ thuật của từ ngữ. 

Tuy nhiên, tôi cũng nghi ngờ về điều cho rằng Thánh bộ 
Phụng tự và Kỷ luật Bí tích không có thẩm quyền để giải thích 
luật phụng vụ. Lý luận của tôi là như sau: 

-Điều 2 Bộ Giáo luật nói rõ: "Nói chung, Bộ Luật này 
không quy định các nghi thức phải tuân giữ trong khi cử hành 
việc phụng vụ; bởi vậy các luật phụng vụ còn hiện hành đến nay 
thì vẫn duy trì hiệu lực của chúng, trừ khi có chỗ nào tương 
phản với các điều của Bô Luật này” (bản dịch, như trên). 

Điều luật này khẳng định sự tồn tại của một cơ quan thực sự 
về luật nằm bên ngoài qui định của bộ Giáo luật. Cơ quan này là 
vừa hạn hẹp trong phạm vi vừa rộng rãi hơn trong khối lượng so 
với qui định của Bộ Giáo luật. Cơ quan này vẫn còn được tìm 
thấy trong nhiều nguồn và không được soạn thảo chính thức. 

-Có vẻ lạ lùng rằng một cơ quan về luật lại không có thẩm 
quyền giải thích chính thức. Hội đồng Giáo hoàng về văn bản 
lập pháp dường như không phải là cơ quan thích hợp. Mặc dù 
Hội đồng đã thực hiện một số giải thích chính thức liên quan 
đến các vấn đề phụng vụ, tất cả các vấn đề đều qui chiếu đến Bộ 
giáo luật. Cho đến nay Hội đồng không bao giờ đưa ra một giải 
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thích về các vấn đề phụng vụ không được tìm thấy trong bộ giáo 
luật. 
-Bởi vì Thánh bộ Phụng tự chính thức đưa ra hầu hết luật phụng 
vụ, Thánh bộ là cơ quan gần như chính thức nhất cho việc giải 
thích luật. Sẽ là một cái gì đó bất thường khi Thánh bộ không 
thể giải thích luật riêng của mình. 

- Khi Thánh bộ giải thích luật phụng vụ, Thánh bộ làm theo 
nhiều cách thức. Đôi khi Thánh bộ đưa ra câu trả lời riêng mà 
không nêu danh tánh, và điều này chắc chắn là một thí dụ về 
hoạt động hành chính và praxis curiae, được cha nhắc đến ở 
trên. Mặt khác, khi Thánh bộ công bố câu “Trả lời cho một điều 
nghi ngờ", Thánh bộ chọn dạng thức ngôn ngữ Latinh kỹ thuật, 
tương tự như được sử dụng bởi Hội đồng Giáo hoàng về văn bản 
lập pháp, khi cơ quan này công bố sự giải thích xác thực. Ít nhất 
có sự xuất hiện ý muốn của nhà lập pháp khi Thánh bộ ban bố 
một giải thích cuối cùng cho một nghi ngờ của luật phụng vụ. 

Vì các lý do này, mặc dù có lẽ cụm từ "sự giải thích xác 
thực" là không đúng, tôi tin rằng Thánh bộ Phụng tự có thẩm 
quyền để giải thích các luật phụng vụ không được tìm thấy trong 
bộ Giáo luật. (Zenit.org 4-5-2010) 

 
 
 

75. Bài giảng đa ngôn ngữ được thực hiện như thế 
nào? 

 
Hỏi: Con tự hỏi làm thế nào để cử hành một Thánh lễ song ngữ, 
khi chỉ có khi một linh mục nói tiếng Anh trong một cộng đồng 
nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha tại một giáo xứ Hoa Kỳ, đặc 
biệt liên quan đến bài Tin Mừng và bài giảng. Chủ tế có thể 
công bố bài Tin Mừng bằng tiếng Anh và một giáo dân đọc lại 
bằng tiếng Tây Ban Nha không, và sau bài giảng có phần tóm 
lược bằng tiếng Tây Ban Nha không? - O. K., Tomball, Texas, 
Hoa Kỳ. 
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Đáp: Mặc dầu chúng tôi đã giải quyết các câu hỏi tương tự 
trong nhiều năm qua, các câu trả lời trước đây dựa nhiều vào sự 
quan sát và giải thích cá nhân hơn là vào các qui định chính 
thức. Từ các trả lời ấy, Ủy ban phụng vụ thuộc Hội Đồng Giám 
Mục Hoa Kỳ đã công bố một số hướng dẫn làm sáng tỏ tình 
trạng này, mặc dù hướng dẫn chỉ nói đến tình huống đa ngôn 
ngữ chứ không phải là tình huống song ngữ. Toàn bộ các hướng 
dẫn này có thể được tìm thấy tại: http://www.usccb.org/prayer-
and-worship/the-mass/frequently-asked-questions/guidelines-
for-a-multilingual-celebration-of-mass.cfm. 
Tài liệu này cũng cho rằng các giáo xứ đa ngôn ngữ chăm lo các 
nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu, và do đó, Thánh lễ đa ngôn 
ngữ nên là hiếm khi cử hành và nên sử dụng cho các dịp mà các 
cộng đồng qui tụ lại với nhau. Vì vậy, nó không chú ý đến tình 
huống của một linh mục không nói được ngôn ngữ thứ hai. 

Tuy nhiên, chúng tôi trình bày ở đây một số các qui định áp 
dụng cho Thánh Lễ. 

"1. Nghi thức đầu lễ- “Mục đích các nghi thức này là giúp 
cho các tín hữu đã tập họp được hiệp thông với nhau và chuẩn bị 
tâm hồn để nghe Lời Chúa cho nghiêm chỉnh và để cử hành 
Thánh Lễ cho xứng đáng” (GIRM, số 46; bản dịch Việt Ngữ của 
linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha 
Trang). Do đó, mọi nỗ lực cần được thực hiện để tạo sự sắp xếp 
sẵn sàng cho những người tập họp. 

"a. Sự lựa chọn âm nhạc cho đám rước, lời chào mừng đầu 
lễ và âm nhạc cho nghi thức sám hối, kinh Vinh Danh (Gloria), 
có thể gợi ra một nhận thức về tính đa dạng văn hóa và ngôn 
ngữ của những người tập họp cho phụng vụ. 

"b. Lời mời gọi cầu nguyện trước lời Tổng nguyện có thể 
được thực hiện bằng các ngôn ngữ khác nhau của ngưởi tập họp. 
Lời Tổng nguyện nên được đọc trong một ngôn ngữ mà thôi để 
bảo tồn tính toàn vẹn của nó. 

"2. Phụng vụ Lời Chúa - "Qua lời Thánh Kinh đọc trong 
Hội Thánh, chính Thiên Chúa nói với dân Ngài và Ðức Kitô, 
hiện diện trong lời của mình, loan báo Tin Mừng. Bởi đó, mọi 
người phải kính cẩn lắng nghe các bài đọc Lời Chúa, một yếu tố 
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rất quan trọng trong phụng vụ. Mặc dầu Lời Chúa trong các bài 
đọc Thánh Kinh hướng về mọi người, thuộc mọi thời đại, và họ 
có thể hiểu được, nhưng Lời Chúa sẽ thêm hiệu lực, nhờ việc 
trình bày sống động, tức là nhờ bài diễn giảng, là thành phần của 
hành động phụng vụ” (GIRM, số 29; bản dịch, như trên). 

"Để lời Kinh Thánh có thể nghe với lòng tôn kính và mọi 
người đều hiểu, cần chú trọng đến các ngôn ngữ mà lời Chúa 
được công bố và được quảng diễn trong bài giảng. 

"a. Một hoặc cả hai bài đọc trước bài Tin Mừng phải được 
công bố bằng ngôn ngữ được đa số người tập họp hiểu được. 
Nếu hai bài đọc sẽ được công bố, một bài có thể được công bố 
trong một ngôn ngữ khác thích hợp với các người tập họp. Như 
một gợi ý, bởi vì bài đọc 1 và bài Tin Mừng thường có chủ đề 
tương tự, chúng có thể được công bố trong các ngôn ngữ khác 
nhau, để mỗi nhóm có thể nghe ít nhất một số trong các chủ đề 
chính của lời Kinh Thánh trong ngày. 

"b. Các sách in nhỏ, vốn cung cấp các bản dịch của các bài 
đọc Kinh Thánh, đã tỏ ra hữu ích và cần được tiếp tục. Việc 
cung cấp một bài bình giải ngắn trong các tập tài liệu có thể có 
hiệu quả, chẳng hạn một câu mà Sách Bài Đọc cung cấp. 

"c. Trong Thánh lễ đa ngôn ngữ, Thánh vịnh đáp ca có thể 
được chia thành các ngôn ngữ khác nhau, vốn có thể là một cảm 
nghiệm phong phú. Việc đưa bản dịch của các câu đã được 
chứng tỏ là hiệu quả. Ngôn ngữ được sử dụng có thể là (mặc dù 
không nhất thiết) cùng ngôn ngữ như bài đọc 1, bởi vì Thánh 
Vịnh trong một cách nào đó đáp trả với nó, và điều này sẽ cho 
thấy mối quan hệ là rõ ràng hơn. Điệp ca được sử dụng với 
Thánh Vịnh nên là cùng ngôn ngữ như bài Thánh vịnh hoặc đa 
ngôn ngữ. 

"d. Bài Tin Mừng, mà chính Chúa Kitô công bố, có thể 
được đọc trọn vẹn bằng nhiều hơn một ngôn ngữ.... Khi kết thúc 
đọc bài Tin mừng trong ngôn ngữ thứ nhất, một thừa tác viên 
ngay lập tức tiến hành công bố bài Tin mừng trong ngôn ngữ 
tiếp theo. Lời kết luận chỉ được đọc một lần sau lần đọc bằng 
ngôn ngữ sau cùng. Câu Alleluia song ngữ / đa ngôn ngữ cũng 
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là hữu ích. Không khuyến khích chia bài Tin Mừng thành nhiều 
phần khác nhau cho các ngôn ngữ khác nhau. 

"e. Bài giảng thường nên được thực hiện bằng ngôn ngữ 
hiểu theo đa số người có mặt. Một bản tóm tắt ngắn có thể được 
đưa ra trong các ngôn ngữ khác. Vị giảng lễ có thể phản ánh chủ 
đề tương tự trong bản tóm tắt của mình, trong khi đưa thêm một 
sự triển khai khác hoặc minh họa văn hóa khác. 

"f. Nhiều tùy chọn cho lời nguyện giáo dân có sẵn: 
"i. Việc mời gọi cho từng lời cầu có thể được đưa ra trong 

các ngôn ngữ khác nhau mà người tập họp hiểu được (thí dụ, 
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh" và "Chúng ta hãy 
cầu nguyện cho người bệnh” ...). Sau mỗi lời mời, sự dừng lại 
im lặng một chút sẽ cho phép cộng đoàn hiệp nhất trong lời cầu 
nguyện cho ý chỉ đặc biệt. Câu kết cho từng lời cầu sau đó có 
thể được nói hoặc hát trong cùng một ngôn ngữ, để nói lên đặc 
điểm phù hợp và trôi chảy của câu đáp giữa cộng đoàn. 

"ii. Hoặc, mỗi lời cầu có thể nói hoặc hát trong một ngôn 
ngữ khác, mỗi lời với một câu đáp chung, ví dụ như, Kyrie 
eleison (Xin chúa thương xót chúng con) hoặc Te rogamus audi 
nos (Xin Chúa nghe lời chúng con) hoặc Domine, nos exaudi 
(Xin Chúa nhậm lời chúng con) ... Điều này sẽ loại bỏ sự lặp lại 
của lời mời gọi trong nhiều ngôn ngữ cho mỗi lời cầu. 

"iii. Hoặc, phần đầu của lời cầu có thể được đưa ra trong 
một ngôn ngữ và phần thứ hai (câu đáp của cộng đoàn) được 
đưa ra trong một ngôn ngữ khác. 

"3. Phụng vụ Thánh Thể 
"Chuẩn bị lễ phẩm."Bắt đầu phụng vụ Thánh Thể, thì đưa 

lên bàn thờ các lễ phẩm sẽ trở thành Mình và Máu Ðức Kitô” 
(GIRM, số 73; bản dịch, như trên). Bánh và rượu, cũng như lễ 
phẩm cho Hội Thánh hoặc người nghèo, được các tín hữu mang 
tới hay thu góp được trong Thánh Lễ, là thích hợp. 

"b. Kinh nguyện Thánh Thể. Để giữ gìn sự toàn vẹn của 
Kinh Nguyện Thánh Thể, toàn bộ các phần của linh mục trong 
Kinh nguyện (từ Kinh Tiền tụng cho đến Vinh tụng ca) phải là 
cùng trong một ngôn ngữ. Lời tung hô được công bố bởi cộng 
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đoàn có thể hoặc là đa ngôn ngữ hoặc trong ngôn ngữ của Kinh 
Nguyện Thánh Thể. 

"c. Nghi thức Hiệp Lễ. Bởi vì Kinh Lạy Cha là chung cho 
tất cả các Kitô hữu, các thành viên của cộng đoàn có thể được 
mời đọc kinh theo ngôn ngữ của mình cùng lúc với các người 
khác. Nếu không, để duy trì sự toàn vẹn của nghi thức Rước lễ, 
Kinh Lạy Cha nên tiến hành trong một ngôn ngữ (khác với các 
Kinh Nguyện Thánh Thể). Kinh lạy Chiên Thiên Chúa (Agnus 
Dei) có thể là đa ngôn ngữ hoặc trong ngôn ngữ của phần còn lại 
của nghi thức Hiệp lễ. 

"4. Nghi thức kết thúc - Khi có nhiều hình thức trang trọng 
hơn của việc ban phép lành được lựa chọn, mỗi lời chúc phúc có 
thể được đưa ra trong các ngôn ngữ đan xen thích hợp cho người 
tham dự". 

Trong phần thứ ba, tài liệu cung cấp các qui định hợp lệ cho 
âm nhạc, bao gồm việc đề nghị cộng đoàn học hát các thánh ca 
Latinh phổ biến nhất cho Lễ quy Thánh lễ, và việc sử dụng các 
bài hát quen thuộc trong nhiều ngôn ngữ. 

Trong trường hợp đặc biệt của độc giả chúng ta trên đây, 
phần lớn Thánh Lễ là bằng tiếng Anh với một số phần bằng 
tiếng Tây Ban Nha. Tài liệu trên giả định rằng chính linh mục 
đọc bản tóm tắt bài giảng của mình, và thực sự đây sẽ là trường 
hợp tốt nhất. Sự nhiệt tâm và nỗ lực của nhiều linh mục nói 
tiếng Anh tại Hoa Kỳ, để đáp ứng nhu cầu mục vụ của dân số 
nói tiếng Tây Ban Nha đang gia tăng, là thực sự đáng ngưỡng 
mộ. Tuy nhiên, việc học một ngôn ngữ mới không bao giờ là dễ 
dàng, và việc làm như vậy khi một người đã được thăng tiến 
trong đời sống, là dễ làm nản chí, và không phải lúc nào cũng 
khả thi. 

Các khó khăn này thường phức tạp bởi sự việc rằng không 
phải tất cả những người nhập cư nói cùng một kiểu tiếng Tây 
Ban Nha. Và có cả các người nhập cư nông thôn từ các quốc gia 
như Peru và Mexico, mà tiếng Tây Ban Nha không phải là ngôn 
ngữ số một của họ. 

Bất chấp khó khăn này, người ta thường có thể học ít nhất 
cách đọc ngôn ngữ cho chính xác, và giải pháp tốt nhất là linh 
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mục đọc bản văn đã chuẩn bị của mình. Kinh nghiệm của tôi với 
người nói tiếng Tây Ban Nha là họ đều là những ngưởi dễ chịu 
và có tính xây dựng khi thừa tác viên cố gắng nói ngôn ngữ của 
họ. Họ cũng rất bao dung và tha thứ cho các lỗi và chữ không 
chính xác. 

Tôi không nghĩ rằng việc một giáo dân đọc một bản dịch 
của bài giảng là một giải pháp khả thi. Nó có thể gây nhầm lẫn 
và để lại ấn tượng rằng người giáo dân ấy đang thực sự giảng lễ, 
một điều đã nhiều lần bị cấm. Ngoài ra, một bài giảng là còn 
hơn một bản văn được đọc; nó gần gũi hơn với cuộc nói chuyện, 
một giao tiếp cá nhân, mà trong đó thừa tác viên có chức thánh 
giải thích lời Chúa và khuyên nhủ các tín hữu sống theo những 
gì họ đã nghe. Do đó, yếu tố cá nhân là rất hữu ích cho hiệu quả 
của sự truyền thông. 

Một giải pháp hợp pháp là linh mục giảng bằng tiếng Anh 
trong khi một người khác, một phó tế hay một giáo dân, cùng 
dịch đồng thời bài giảng ấy hoặc đọc một bản văn đã chuẩn bị 
sau đó. Theo một thừa tác viên mục vụ kinh nghiệm, đây là giải 
pháp được ưa thích và tốt nhất trong nhiều giáo xứ. Thừa tác 
viên ấy đã viết: 

"Việc dịch đồng thời duy trì tương quan 'giao tiếp' gốc của 
mục tử với đàn chiên của mình. Kinh nghiệm gần đây của tôi về 
tình trạng này ở Hoa Kỳ là trình độ tiếng Anh của các người 
nghe [nói tiếng Tây Ban Nha] là cực kỳ đa dạng. Một số sẽ hiểu 
100%, một số hiểu 80%, 50%, ... Những người không hiểu tiếng 
Anh có lời dịch trực tiếp sống động, và họ cũng có thể cảm nhận 
được tính cách của linh mục trong cung giọng, nét mặt và cử chỉ 
của ngài. Nó thiết lập một mối quan hệ cá nhân nhiều hơn so với 
chỉ lắng nghe một bản văn viết được đọc cho họ nghe. 

"Tôi đã thấy nhiều linh mục làm điều này trong một cách 
hấp dẫn, vốn tạo ra được một mối quan hệ rất sống động với 
cộng đoàn, ngay cả khi người giảng không nói một từ ngữ nào 
trong ngôn ngữ của họ. Trong tình hình được mô tả, chắc chắn 
có nhiều người muốn làm việc dịch thuật đồng thời và, cuối 
cùng, tất cả sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc đó". 
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Nếu một việc dịch đồng thời là không khả thi, có thể một 
người nào đó dịch sẵn bài giảng trước, thì tôi tin rằng giải pháp 
tốt nhất là linh mục giảng bằng tiếng Anh và sau mỗi đoạn hay 
điểm chính, một người khác đọc bản dịch, tốt nhất sử dụng một 
micro khác. (Zenit.org 5-1-2016) 

 

76. Thánh lễ cử hành hướng về bàn thờ hay hướng 
về giáo dân? 

 
 Hỏi: Tôi biết có một nhóm linh mục trong một cơ sở địa 
phương, cử hành nghi thức thông thường của Thánh lễ, hướng 
về phía nhà tạm, và cử hành bằng tiếng địa phương. Đây là một 
cơ sở lớn, với nhiều khách hàng, du khách và nhân viên. Tôi đã 
nghe một số ít phản ứng trái chiều từ phía các tín hữu. Một số 
người đồng ý, và nhiều người phản ứng với sự tức giận, cảm 
thấy xa lạ. Một số người thậm chí còn nói rằng họ sẽ không bao 
giờ tham dự Thánh lễ tại cơ sở đó nữa. Tôi đã tự hỏi, các tài 
liệu nói gì về hướng của linh mục trong Thánh Lễ? Xin cha giải 
thích cho, với kinh nghiệm và sự am hiểu của cha - A. G., New 
York, Hoa Kỳ. 

Đáp: Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma nói như sau trong 
số 299: 

"299. Bàn thờ chính được xây xa vách tường, để có thể dễ 
dàng đi chung quanh và trên đó có thể cử hành Thánh Lễ quay 
xuống giáo dân. Bàn thờ phải chiếm vị trí trung tâm, mà tất cả 
cộng đoàn tín hữu tự nhiên hướng về đó. Thông thường, bàn thờ 
phải cố định và được cung hiến” (bản dịch Việt Ngữ của linh 
mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). 

Khái niệm "trên đó có thể cử hành" khiến một số người nghĩ 
rằng Thánh lễ cử hành đối diện với bàn thờ bị cấm một cách nào 
đó, hoặc bị tuyên bố “không mong muốn’ theo ấn bản mới của 
Sách Lễ. Một Hồng Y nổi tiếng đã xin Thánh bộ Phượng tự làm 
rõ vấn đề, và ngài đã nhận thư phúc đáp ngày 25-9-2000, với 
chữ ký của Bộ trưởng và Thư ký của Thánh bộ. Bức thư nêu rõ: 
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"Trước hết, xin nhớ rằng từ ngữ expedit không tạo thành 
một sự bắt buộc, nhưng là một gợi ý, vốn đề cập đến việc xây 
dựng bàn thờ ‘pariete seiunctum’ (xa vách tường) và việc cử 
hành ‘versus populum’ (quay xuống giáo dân). Cụm từ ‘ubi 
possibile sit’ (trên đó có thể) đề cập đến các yếu tố khác nhau, 
chẳng hạn địa hình của nơi này, khả năng của không gian, giá trị 
nghệ thuật của bàn thờ hiện có, sự nhạy cảm của người dân tham 
dự Thánh lễ tại một nhà thờ đặc biệt... Nó tái khẳng định rằng vị 
trí hướng về giáo dân có vẻ thuận tiện hơn bởi vì nó làm cho sự 
giao tiếp được dễ dàng hơn (xem bài viết trong Notitiae 29 
[1993] 245-49), tuy nhiên, nó không loại trừ khả năng khác. 

"Cho dù vị trí của linh mục cử hành là chỗ nào chăng nữa, 
thật là rõ ràng rằng hy tế Thánh thể được dâng lên Một Chúa Ba 
Ngôi và rằng vị linh mục thượng phẩm, đời đời và chính yếu là 
Chúa Giêsu Kitô, Ngài cử hành qua thừa tác của linh mục đang 
chủ sự hữu hình như là công cụ của Ngài. Cộng đoàn phụng vụ 
tham dự Thánh lễ trong vai trò chức linh mục phổ quát của các 
tín hữu, vốn đòi hỏi thừa tác của linh mục có chức thánh được 
thực hiện trong Thánh lễ. Vị trí thể lý, đặc biệt là về việc giao 
tiếp với các thành viên khác nhau của cộng đoàn, phải được 
phân biệt với hướng tâm linh nội tâm của tất cả. Sẽ là một lỗi 
nghiêm trọng khi tưởng tượng rằng hướng chính của hành động 
hy tế là hướng về cộng đoàn. Nếu linh mục cử hành ‘versus 
populum’ (hướng về giáo dân), đó là hợp pháp và thường nên 
như vậy, thái độ tinh thần của ngài phải luôn ‘versus Deum per 
Iesum Christum’ (hướng về Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô), 
như là đại diện của toàn thể Hội Thánh. Hội Thánh cũng thế, lấy 
hình thức cụ thể trong cộng đoàn đang tham dự, là hoàn toàn 
versus Deum (hướng về Thiên Chúa), như là sự hướng tinh thần 
đầu tiên của mình". 

Lời phúc đáp trên đây được công bố trong 
Communicationes, ấn phẩm chính thức của Hội đồng Giáo 
hoàng về văn bản lập pháp CCCIC 32 (2000): 171-72. Bản dịch 
tiếng Anh được lấy từ Adoremus Bulletin Online Edition, tập 6, 
số 9 (Tháng 12-2000 - tháng 1-2001). 
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Vì vậy, rõ ràng rằng khả năng cử hành Thánh lễ hướng về 
bàn thờ là một khả năng hợp pháp. Chữ đỏ của Sách Lễ Rôma 
tiên liệu khả năng này bằng cách chỉ ra các khoảnh khắc, mà 
linh mục quay về phía mọi người, chẳng hạn các lời chào và 
"Đây Chiên Thiên Chúa" 

Trong Vương cung Thánh đường thánh Phêrô, hầu như mọi 
bàn thờ, trong đó có ngôi mộ của Thánh Gioan Phaolô II, đòi 
hỏi sự hướng về này khi cử hành Thánh lễ. Cả hai Giáo hoàng 
Biển Đức XVI và Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn hướng này khi 
cử hành trong nhà nguyện Sistine. Một số Giám mục cũng đã 
làm như vậy trong nhà thờ chính tòa của các ngài. 

Chúng tôi có thể nói rằng, trừ khi hình thức cử hành này 
được sử dụng hoặc được đề xuất như là chính thống hơn Thánh 
Lễ hướng về cộng đoàn, không có sự phản bác thần học nào. 
Điều này cũng được tuyên bố bởi Thánh Bộ Phượng Tự trong 
năm 2000, khi trả lời cho một Giám mục Hoa Kỳ, ngài đang lo 
ngại về một số người khẳng định rằng có điều gì đó sai trái đối 
với Thánh Lễ hướng về mọi người. Bức thư này, đề ngày 8-2-
2000, khẳng định: 

"Về vị trí của linh mục cử hành tại bàn thờ trong Thánh Lễ, 
đúng là Đức Cha nói rằng chữ đỏ của Sách Lễ Rôma, và đặc biệt 
là Institutio Generalis Missalis Romani (Qui chế Tổng Quát 
Sách lễ Rôma), tiên liệu rằng linh mục sẽ hướng về những người 
đang đứng ở gian giữa nhà thờ, trong khi để ngỏ khả năng ngài 
cử hành Thánh lễ hướng về hậu đường. Hai tùy chọn này đều 
không mang theo dấu vết thần học hoặc kỷ luật của bất cứ loại 
nào. Do đó, thật là không chính xác và thực sự không thể chấp 
nhận rằng bất cứ ai khẳng định, như Đức Cha đã tóm tắt quan 
điểm này, rằng việc cử hành Thánh lễ hướng về hậu đường "là 
một lựa chọn thích hợp hơn và chính thống hơn về mặt thần học 
cho một linh mục, khi ngài muốn là trung thực với truyền thống 
đích thực của Hội Thánh" [Origens (2001) 599-600]. 

Trong ánh sáng của tất cả các điều trên đây, chúng ta có thể 
nói rằng quyết định là cơ bản dựa vào phần hậu cần, vì nó có thể 
phụ thuộc vào cấu trúc của nhà thờ và mục vụ, như những gì là 
tốt nhất cho các tín hữu. 
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Thật không may, một số thành viên của các tín hữu đã phát 
triển ý tưởng rằng việc hướng về bàn thờ là quay lưng với cộng 
đoàn. Ý tưởng này đã không tồn tại trong mọi thế kỷ, mà Thánh 
Lễ được cử hành hướng về bàn thờ, và cũng không tồn tại trong 
thực tế ở tất cả các Hội Thánh Công Giáo Đông phương, vốn 
tiếp tục làm như vậy. 

Ý tưởng cơ bản, như đã đề cập trong thư đầu tiên ở trên, là 
rằng mọi người cùng hướng về Thiên Chúa. Khi linh mục hướng 
về bàn thờ, nó có nghĩa là tất cả, linh mục và giáo dân, cùng 
nhau hướng về phía Chúa. Vì lý do này, trong Kinh nguyện 
Thánh Thể, ngay cả khi cử hành hướng về cộng đoàn, linh mục 
thường không nhìn thẳng vào mọi người, bởi vì ngài đang không 
nói trực tiếp với họ, nhưng nói với Cha trên trời thay cho họ. 

Tuy nhiên, vì rằng thực tế này thường bị hiểu sai, thật là cần 
thiết để giải thích cho các tín hữu tại sao quyết định về đối diện 
với bàn thờ đã được chọn, để tránh cho bất cứ ai cảm thấy xa lạ, 
do thiếu huấn luyện về ý nghĩa tinh thần đằng sau một trong hai 
tùy chọn phụng vụ của hướng quay về. (Zenit.org 12-1-2016) 

 
77. Cộng đoàn đứng hay ngồi, sau khi bài tin mừng 
đọc xong?  

 
Hỏi: Liệu cộng đoàn có cần đứng cho đến khi Sách Tin 

Mừng được đặt lên bục sau khi đọc xong không? Con nghĩ rằng 
chỉ khi có sự hiện diện của Tổng Giám Mục và chúng con đứng  
đợi cho đến khi ngài hôn sách Tin Mừng xong. Thưa cha, có 
điều gì trong Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM) nói về 
việc này chăng? Con không thể tìm thấy nó. Một số người trong 
giáo xứ của chúng con cảm thấy chúng con cần phải đứng. - K. 
S., Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.  

Đáp: Bạn đọc trên đây nói đúng, vì Qui chế Tổng quát 
Sách Lễ Rôma không nói bất cứ điều gì cụ thể liên quan đến 
điểm này.  

Qui chế nói như sau trong số 175: "Ðang khi hát A-lê-lu-ia 
hay bài ca nào khác, nếu có xông hương, thầy Phó tế giúp vị tư 
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tế bỏ hương, rồi cúi mình sâu trước mặt vị tư tế, xin phép lành, 
mà đọc nhỏ tiếng: "Xin Cha chúc lành cho con, Iube, domine, 
benedicere". Vị tư tế chúc lành cho thầy: "Xin Chúa ngự nơi tâm 
hồn...Dominus sit in corde tuo". Thầy Phó tế làm dấu thánh giá 
trên mình và thưa: "A-men", rồi sau khi đã chào kính bàn thờ, 
thầy lấy sách Tin Mừng trên bàn thờ, nếu sách để trên đó, đoạn 
tay nâng sách lên một chút tiến tới giảng đài, cùng với các người 
cầm hương, cầm nến đi trước, nếu có. Tại giảng đài, thầy chắp 
tay chào giáo dân: "Chúa ở cùng anh chị em, Dominus 
vobiscum", rồi khi đọc câu: "Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Lectio 
sancti Evangelii", thầy lấy ngón cái làm dấu trên sách, sau đó 
trên trán, miệng và ngực mình, xông hương sách và công bố bài 
Tin Mừng. Ðọc xong, thầy nói: "Ðó là Lời Chúa, Verbum 
Domini", mọi người thưa: "Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa, 
Laus tibi, Christe". Rồi thầy hôn kính sách và đọc thêm: "Nhờ 
những lời Tin Mừng vừa đọc..., Per evangelica dicta", rồi về chỗ 
gần vị tư tế.   

“Khi thầy phó tế giúp Giám Mục, thầy đưa sách cho ngài 
hôn hay chính thầy vừa hôn sách vừa đọc thầm: "Nhờ những lời 
Tin Mừng vừa đọc, Per evangelica dicta". Trong các buổi cử 
hành long trọng, Giám Mục có thể ban phép lành cho dân chúng 
với sách Tin Mừng.  

“Sau đó thầy đưa sách Tin Mừng về bàn phụ hay một nơi 
thích đáng khác” (bản dịch Việt Ngữ của linh mục Phanxicô 
Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). 

    Bởi vì bản văn này nói sách Tin Mừng được đưa về bàn 
phụ hay một nơi thích đáng khác, sau khi bài Tin Mừng được 
công bố hoặc đưa đến cho Giám mục hôn và, nếu thích hợp, 
ban phép lành, nên tôi nghĩ rằng khá là rõ ràng rằng không có 
nghi thức đặc biệt được dự kiến cho thời điểm này.  

Sách Tin Mừng luôn được đối xử một cách tôn trọng. Do 
đó khi nói rằng sách Tin Mừng được đưa về bàn phụ hay một 
nơi thích đáng và trang nghiêm khác, Qui chế Tổng quát Sách 
Lễ Rôma nêu ra rằng sách Tin Mừng không được để nơi 
không xứng hợp, thí dụ, bỏ dưới giảng đài. Nếu không có bàn 
phụ, một nơi thích hợp có thể là một bàn khác hoặc thậm chí 
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là một bậu cửa sổ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là 
rằng, trong trường hợp bình thường, từ thời điểm này Sách Tin 
Mừng không còn có bất kỳ chức năng phụng vụ nào, và không 
cần đề cao lắm.  

Trong một số nghi thức của thừa tác viên và lễ truyền 
chức, Sách Tin Mừng được đưa trở lại bàn thờ, vì sách còn 
được sử dụng lần nữa trong các nghi thức. 

Việc Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma nói rằng thầy phó 
tế "có thể" mang sách đến bàn phụ... ngụ ý rằng thầy có thể để 
sách lại ở giảng đài. Đây là một khả năng, mặc dù nhiều linh 
mục hoặc phó tế thích có Sách Bài Đọc đầy đủ trước mặt họ 
khi giảng, và hình như Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma chú 
ý đến điểm này. 

Bởi vì khá phổ biến là, sau khi công bố bài Tin Mừng, 
thầy phó tế mang Sách Tin Mừng đến một nơi chuẩn bị sẵn, và 
không xa, và thầy thay Sách Bài Đọc vào đó. Trong khi đó, 
linh mục rời khỏi ghế và tiến đến giảng đài để giảng. Nếu có 
thời gian, thầy phó tế và linh mục có thể cùng đến trước bàn 
thờ và cùng cúi đầu trước bàn thờ một lần với nhau.  

Nếu thầy phó tế giảng lễ, thầy có thể nhanh chóng thay 
đổi sách hoặc để lại sách Tin Mừng trên giảng đài. Quả đúng 
rằng một số nhà thờ có một nơi đặt sách Kinh Thánh. Thí dụ, 
tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về các nhà thờ, "Xây 
dựng các Viên Đá Sống động, Built of Living Stones", đề cập 
đến điều này như là một khả năng cho giảng đài:  

"62. Sự tôn kính của chúng ta đối với Lời Chúa được thể 
hiện, không chỉ bằng sự chú ý lắng nghe và suy niệm theo 
Kinh Thánh, nhưng cũng bằng cách chúng ta cầm và đối xử 
với Sách Tin Mừng. Giảng đài có thể được thiết kế, không chỉ 
để đọc và thuyết giảng, mà còn để trưng bày Sách Tin Mừng 
được mở trang, hoặc một bản sao của Kinh Thánh trước và sau 
việc cử hành phụng vụ". 

Tuy nhiên, sự thực hành hợp pháp này không bao hàm bất 
kỳ hình thức rước kiệu nào sau khi công bố bài Tin Mừng, để 
đưa cuốn sách về lại vị trí quen thuộc, ngay cả khi nó đã gấp 
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lại. Thật vậy, Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma có vẻ loại trừ 
việc trưng bày Sách trong cử hành phụng vụ. 

Tóm lại, sự thực hành bình thường là cho các tín hữu ngồi 
sau phần công bố Tin Mừng. Việc đem Sách Tin Mừng đến 
một nơi khác cần thực hiện ngắn gọn và không nghi thức. 

Nếu một Giám mục chủ sự buổi lễ, Sách Tin Mừng được 
đưa tới cho ngài hôn hoặc ban phép lành. Trong trường hợp 
này, tập tục ở nhiều nơi là hát hay đọc lại câu Alleluia, để cho 
cộng đoàn biết rắng họ nên tiếp tục đứng, cho đến khi Giám 
mục hoàn tất công việc. (Zenit.org 26-1-2016) 

 

78. Công dụng của khăn thánh 
 

Hỏi: Trong chủng viện, con đã được dạy rằng khăn thánh 
(corporal) dùng để giữ lại bất kỳ mảnh Mình Thánh hoặc giọt 
Máu Thánh nào, vốn có thể rơi xuống trên bàn thờ. Con cũng đã 
được dạy rằng việc truyền phép hợp lệ của bánh và rượu không 
phụ thuộc vào việc bánh và rượu nằm trên khăn thánh. Một linh 
mục lạ, mà con đã gặp, không có sự chăm sóc đặc biệt đối với 
khăn thánh, vì ngài tin rằng chức năng của nó chỉ là làm cho 
hợp lệ việc truyền phép bánh và rượu nằm trên khăn thánh mà 
thôi. Một số vị thậm chí để lại khăn thánh mở trên bàn thờ từ 
ngày này sang ngày khác, và ít nhất một vị, mà con quen biết, sử 
dụng khăn thánh với màu khác nhau, theo màu sắc của mùa 
phụng vụ. Liên quan đến chủ đề này là việc sử dụng khăn thánh 
trong nhà tạm, dưới hào quang, và trên bàn phụ. Liệu có các dịp 
khác khăn thánh được sử dụng hay không được sử dụng chăng?  
Xin cha nói rõ việc sử dụng và chăm sóc khăn thánh. Cám ơn 
cha nhiều. - S. W., Ucluelet, British Columbia, Canada. 

Đáp: Khăn thánh là một mảnh vuông bằng vải lanh hoặc vải 
tốt khác, đôi khi được hồ cứng để cho vững chắc. Nó thông 
thường được xếp thành chín phần và do đó được lưu trữ bằng 
phẳng. Một khăn thánh lớn hơn, hoặc nhiều hơn một khăn thánh, 
có thể cần cho lễ đồng tế và lễ trang trọng khác. 
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Trước khi sử dụng, khăn thánh thường nằm trên chén thánh, 
và khi không còn bắt buộc dùng, nó có thể được giữ trong một 
hộp vuông phẳng dẹt, gọi là túi đựng khăn thánh (burse). 
Trước cuộc cải cách hiện nay, Mình thánh được đặt trực tiếp lên 
khăn thánh, và mặc dù đây là trường hợp hiếm ngày nay, như 
bạn đọc nêu ra, nó có thể thu nhặt các mảnh vỡ rơi từ Mình 
thánh trong Thánh lễ, mặc dù phần lớn rơi vào chén lễ hoặc bình 
thánh hoặc đĩa thánh. 

Tuy nhiên, bất kỳ mảnh vỡ nào có thể còn trên khăn thánh 
cần được lấy lên và đặt vào chén lễ để tráng chén. Tuy nhiên, sự 
thực hành phụng vụ đã thường cho rằng việc gấp và mở cẩn thận 
khăn thánh là đủ, và rằng không hề có sự thiếu tôn trọng khi cẩn 
thận giữ  

Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) đề cập đến 
khăn thánh ở một vài số, trước hết trong việc mô tả sự chuẩn bị 
lễ phẩm, trong số 73: "Trước hết để sửa soạn bàn thờ, cũng gọi 
là bàn tiệc của Chúa, là trung tâm điểm của toàn bộ phụng vụ 
Thánh Thể, thì đặt trên bàn thờ khăn thánh, khăn lau chén, Sách 
Lễ và chén lễ, trừ khi chén lễ được dọn ở bàn phụ” (Bản dịch 
Việt Ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo 
phận Nha Trang). 

Số 118 nói rằng khăn thánh nên được đặt trên bàn phụ trước 
Thánh Lễ. Các chỉ dẫn khác đòi hỏi rằng một chén lễ hoặc bình 
thánh nên được đặt trên khăn thánh, bất cứ khi nào nó còn trên 
bàn thờ hoặc bàn phụ để tráng chén. 

Khăn thánh cũng được sử dụng bất cứ khi nào Mình Thánh 
Chúa được đặt trên bàn thờ hoặc một nơi xứng đáng khác. Vì 
vậy, một khăn thánh luôn được sử dụng dưới hào quang hoặc 
bình thánh. 

Cũng thế, các khăn thánh bổ sung có thể được đặt trên bàn 
thờ trước Thánh Lễ trọng thể, mà trên đó các chén lễ và bình 
thánh được đặt trọn vẹn trực tiếp ở phía trước mặt của linh mục. 
Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma không đòi hỏi khăn thánh 
mới cho mỗi Thánh lễ; chỉ cần khăn thánh được mở ra và gấp lại 
một cách thận trọng để tránh bất kỳ rủi ro nào. Vì lý do này, 
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khăn thánh nên mở từng phần một, trong khi nằm phẳng và 
không bao giờ được lắc khi mở. 

Về câu hỏi của bạn đọc của chúng tôi, thật là một thói quen 
xấu ở một số nơi khi để lại khăn thánh mở ra trên bàn thờ giữa 
các Thánh Lễ khác nhau và thậm chí trong nhiều ngày nữa. Các 
qui chế yêu cầu khăn thánh được mở ra trong phần dâng lễ 
phẩm, và gấp lại một lần nữa sau phần rước lễ. 

Khăn thánh được giặt trong cùng cách thức như khăn lau 
chén, mặc dù ít thường xuyên hơn. Trước tiên, nó được ngâm 
trong nước; sau đó nước này được đổ xuống một giếng thánh 
hoặc trực tiếp xuống đất. Sau đó, khăn thánh có thể được giặt 
một cách bình thường. Bộ qui tắc phụng vụ dày 1.000 trang 
trước Công đồng Vatican II của Trimeloni đề nghị giặt khăn 
thánh mỗi tháng một lần - và vào sau thời điểm khi Mình Thánh 
được đặt trực tiếp lên khăn thánh. 

Về việc mở khăn thánh, tôi lấy các hướng dẫn của Đức Ông 
(nay là Giám mục) Peter J. Elliott trong cẩm nang nghi lễ thực 
hành của ngài: 

a. Hãy cầm khăn thánh (lấy ra từ túi đựng khăn thánh, nếu 
có) bằng bàn tay phải, và đặt nó bằng phẳng ở trung tâm bàn 
thờ, vẫn còn gấp, cách mép của bàn thờ khoảng 15 cm (5 inch), 
hoặc hơn nữa nếu mở khăn thánh lớn. 

"b. Mở nó ra, đầu tiên bên trái của bạn, sau đó bên phải của 
bạn, do đó nhìn thấy ba ô vuông. 

"c. Mở ra phần xa nhất kể từ bạn, mở xa khỏi chính bạn, do 
đó nhìn thấy sáu ô vuông. 

"d. Cuối cùng, mở ra phần gần nhất kể từ bạn, mở ra về phía 
chính bạn, do đó nhìn thấy tất cả chín ô vuông. Sau đó, hãy điều 
chỉnh khăn thánh để nó cách mép của bàn thờ khoảng 3 cm (1 
inch) là vừa. 

"Nếu có một hình thánh giá thêu trên một trong các ô vuông 
trung tâm bên ngoài, hãy xoay khăn thánh sao cho hình thánh 
giá là gần bạn nhất. 

"Mặc dù Mình Thánh không còn nằm trực tiếp trên khăn 
thánh, khăn vẫn còn hữu ích trong trường hợp các mảnh vỡ có 
thể rơi vào nó ở phần bẻ bánh hoặc trong khi tráng chén… Vì 
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vậy, không bao giờ kéo mạnh khăn ra, hoặc lắc mạnh trong 
không trung. Một hành vi như vậy cũng sẽ cho thấy sự thiếu tôn 
trọng đối với khăn bàn thờ thánh thiêng nhất, vốn phải luôn 
được sử dụng bất cứ nơi nào Thánh Lễ được cử hành. 

"Nếu khăn thánh được đưa đến bàn thờ trong một túi đựng 
khăn thánh, túi đựng khăn thánh này theo truyền thống được đặt 
nằm, bên trái của khăn thánh, cách xa nơi để Sách lễ. Nhưng nó 
có thể được đặt thuận tiện hơn phía bên phải của khăn thánh, 
hoặc một người giúp lễ mang nó trở lại bàn phụ. Khi Thánh Lễ 
được cử hành đối mặt với bàn thờ, túi đựng khăn thánh theo 
truyền thống được dựng dựa vào cây nến hoặc kệ bàn thờ 
(gradine), phía trái của khăn thánh". 

"Để gấp khăn thánh, hãy làm ngược lại các bước trên. Do 
đó, hãy gấp ba ô vuông phía trước bạn ra xa bạn, sau đó gấp ba 
ô vuông ở xa về phía bạn và cuối cùng mang ô vuông bên phải 
vào và ô vuông bên trái vào ô vuông trung tâm còn lại, để hoàn 
tất quá trình”. 

Như độc giả chúng ta nói, sự hiện diện của chén lễ hoặc 
bình thánh trên khăn thánh không phải là cần thiết tuyệt đối cho 
tính hợp lệ. Tuy nhiên, nó đã được phổ biến trong thời gian 
trước kia, và không được biết ngày nay, là rằng các tân linh mục 
sẽ thực hiện một ý định chung về truyền phép những gì nẳm trên 
khăn thánh. Mục đích của một ý định chung này là để tránh sự 
nghi ngờ về những gì đã được truyền phép và những gì không 
truyền phép; thí dụ, nếu một người phụ trách phòng thánh vô 
tình để lại một số Bánh Thánh trên bàn thờ. Ngày nay, dựa vào 
việc linh mục thường truyền phép nhiều bình thánh, đôi khi các 
ngài được khuyên hãy có ý định truyền phép tất cả những gì đã 
được đặt trên bàn thờ để truyền phép. Điều này tránh sự nghi 
ngờ nếu linh mục quên đặt một bình thánh lên khăn thánh hoặc 
nó đã bị khuất đằng sau Sách lễ. 

Tuy nhiên, ý định phòng ngừa này không loại bỏ luật chung 
rằng tất cả những gì được mang đến bàn thờ để truyền phép, nên 
được đặt trên khăn thánh. (Zenit.org 2-2-2016) 



 246 

 
79. Tín hữu buộc phải đứng khi mình thánh được 
đưa trở lại nhà tạm không? 

 
Hỏi: Khi Mình Thánh được đưa trở lại Nhà Tạm sau khi tín 

hữu rước lễ, các tín hữu được yêu cầu đứng lên; con tự hỏi tại 
sao như vậy, vì con vừa rước lễ xong? - T. Z., Milan, Ý.  

Đáp: Chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi từ nước Ý 
liên quan đến vấn đề này. Một số câu hỏi đề cập đến một cuộc 
rước long trọng từ bàn thờ đến Nhả Tạm, với việc linh mục 
cầm Bình thánh được phủ với khăn phủ vai linh mục, và hai 
người cầm nến đi trước. Lý do được đưa ra, trong số nhiều lý 
do khác, là để giáo dục các tín hữu về sự thánh thiêng của 
Thánh thể, và sự tôn kình phải lẽ đối với sự hiện diện thật sự 
của Chúa chúng ta.  

Trong khi đây là mục tiêu đáng khen ngợi, mà tôi chắc 
chắn chia sẻ, tôi không nghĩ rằng đây là cách thích hợp hoặc 
khoảnh khắc để làm như vậy.  

Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) không đề cập 
đến bất kỳ cuộc rước nào như thế. Thí dụ, khi nói về một 
Thánh lễ với một linh mục duy nhất, số 163 nói:  

"Cho rước lễ xong, vị tư tế rước hết rượu thánh hiến còn lại 
ngay tại bàn thờ; còn bánh thánh còn dư thì hoặc rước hết tại 
bàn thờ hay đưa cất trong nhà tạm. Vị tư tế trở lại bàn thờ, thu 
những mụn bánh nếu có; rồi ngài đứng sang phía cạnh bàn thờ 
hay tới bàn phụ mà gạt các mụn bánh trên đĩa thánh và trong 
bình thánh vào chén thánh; ngài vừa tráng chén, vừa đọc thầm: 
"Quod ore sumpsimus, Lạy Chúa, miệng chúng con..." và dùng 
khăn lau chén mà lau. Nếu tráng chén trên bàn thờ, thì sau đó 
người giúp lễ sẽ đem bình và chén xuống bàn phụ. Cũng có thể 
để bình chưa tráng, nhất là khi có nhiều bình, trên một khăn 
thánh ở bàn thờ hay bàn phụ, che đậy lại tùy nghi, để liền sau lễ, 
khi giải tán dân chúng rồi, sẽ tráng” (bản dịch Việt Ngữ của linh 
mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). 
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Nếu có một phó tế ở đó, thầy đưa Mình Thánh trở lại Nhà 
tạm (GIRM, số 183). Trong một Thánh lễ đồng tế, nếu không 
có phó tế, một vị đồng tế thực hiện công việc này.  

Vì vậy, bởi vì linh mục hoặc phó tế đưa Mình Thánh trở 
lại Nhà Tạm trước khi tráng chén, tôi nghĩ thật rõ ràng rằng 
việc này được xem như một hành động thực tế được thực hiện 
với tất cả sự tôn kính, nhưng không với nghi thức đặc biệt. 
Thời điểm Tạ ơn sau khi rước lễ dường như không phải là thời 
điểm thích hợp, cho bất cứ điều gì giống như một cuộc rước 
Thánh Thể. 

Về tư thế của các tín hữu sau khi rước lễ, Qui Chế Tổng 
Quát Sách Lễ Rôma nói trong số 43:  

"Tín hữu [...], tùy nghi [...], có thể ngồi hoặc quỳ khi giữ 
thinh lặng thánh sau hiệp lễ” (Bản dịch, như trên). 

 Ở một số nơi, các linh mục, và thậm chí cả Giám mục, đã 
giải thích Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, số 43, như là 
buộc mọi người vẫn đứng cho đến khi bài ca hiệp lễ hoàn tất, 
hoặc cho đến khi mọi người đã rước lễ xong. Tòa Thánh giải 
quyết câu hỏi này trong một lời đáp cho một câu hỏi hồ nghi, 
được công bố vào năm 2003 (Notitiae 39 [2003] 533). Văn 
bản là như sau:  

"Ở nhiều nơi, các tín hữu có thói quen vẫn quỳ cầu 
nguyện riêng, hay ngồi khi họ trở về ghế của mình, sau khi họ 
đã rước lễ trong Thánh lễ. Liệu các quy định của Ấn bản đặc 
thù thứ ba của Sách lễ Rôma cấm sự thực hành này không?  

"Đáp: Không, và với một lý do." 
“Lý do là rằng qua Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 

(GIRM), số 43 nhắm đưa ra, một đàng, một sự thống nhất nào 
đó của tư thế, với giới hạn rộng rãi, trong cộng đoàn cho các 
phần khác nhau của việc cử hành Thánh lễ, và đồng thời, đàng 
khác, không qui định tư thế một cách quá chặt chẽ, đến nỗi 
những người vẫn muốn quỳ hoặc muốn ngồi sẽ không còn 
được tự do để làm như vậy nữa".  

Thật đúng là câu trả lời này không nói đến cách đặc biệt 
câu hỏi chính xác ở trên. Tuy nhiên, nó có liên quan, và trong 
ánh sáng của câu trả lời này, tôi nghĩ rằng đó là một kết luận 
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hợp lý, vốn cho rằng ý định của các qui chế phụng vụ phổ quát 
là không yêu cầu các tín hữu phải đứng, khi linh mục hoặc phó 
tế đưa Mình thánh trở lại Nhà Tạm, sau khi tín hữu rước lễ 
xong. (Zenit.org 9-2-2016) 

 
80. Kinh "lạy chiên thiên chúa" có thể hát kéo dài 
thành bài ca hiệp lễ không? 

 
Hỏi: Con luôn hiểu rằng kinh lạy Chiên Thiên Chúa (Agnus 
Dei) là một phần thiết định của Thánh Lễ, bao gồm hát hai lần 
"Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót 
chúng con"; và kết thúc với "Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa 
tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con". Tuy nhiên, trong 
Thánh Lễ mà con tham dự trong giáo xứ của con, kinh này được 
sử dụng như một cơ hội để thể hiện sự sáng tạo, với xướng viên 
hát các câu như "Lạy Hoàng tử hòa bình", "Lạy Chúa các 
Chúa," và các câu khác khác, cho điệp khúc mỗi câu của cộng 
đoàn là "Xin thương xót chúng con" cho đến khi kết thúc phần 
rước Mình Thánh đến nhà tạm, lúc đó ca đoàn mới kết thúc với 
câu “xin ban bình an cho chúng con". Trong khi việc ca hát như 
thế là có thể rất xây dựng và làm hài lòng nhiều người, con lại 
xem nó dường như không đáp ứng các yêu cầu của qui chế 
phụng vụ. Thưa cha, cha nghĩ sao? - C. C., Dallas, Texas. Hoa 
Kỳ. 

Đáp: Các qui chế về việc hát kinh Lạy Chiên Thiên Chúa 
được tìm thấy trong Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 
(GIRM), số 83: "... Ðang khi vị tư tế bẻ bánh và bỏ một phần 
vào chén thánh thì ca đoàn hay ca viên hát đối đáp hay đọc lớn 
tiếng kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa", và giáo dân đáp lại. Kinh 
này có thể được lặp đi lặp lại, bao lâu còn cần để kèm theo việc 
bẻ bánh. Lần cuối cùng được kết thúc bằng câu: "Xin ban bình 
an cho chúng con" (bản dịch Việt Ngữ của linh mục Phanxicô 
Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). 

Do đó, như một quy chế, các lời khần cầu có thể được lặp 
lại nếu như nghi thức bẻ bánh kéo dài. Nhưng không có đề cập 
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đến việc chèn các lời khẩn cầu khác, hoặc việc kéo dài Kinh lạy 
Chiên Thiên Chúa như một bài ca Hiệp lễ. Do đó, lời khẩn cầu 
"Xin ban bình an cho chúng con" sẽ được hát khi gần kết thúc 
việc bẻ bánh, và sau đó không đưa thêm các lời khẩn cầu khác 
nữa.  

Sau khi hát xong rồi, giai điệu được sử dụng trong Kinh lạy 
Chiên Thiên Chúa có thể được hát lại, sau khi đọc xong "Lạy 
Chúa, con không đáng…", và được sử dụng như một bài hát 
Hiệp lễ. Trong trường hợp này, không có gì trở ngại để đưa các 
lời khẩn cầu khác vào, như được mô tả ở trên. 

Đây có thể là một cách sử dụng một số phiên bản đa âm cổ 
điển, vốn sẽ là quá dài đối với nghi thức hiện nay. Một hệ thống 
tương tự như hệ thống được mô tả bởi độc giả trên của chúng ta, 
là một tập tục lâu đời ở một số nhà nhà thờ chính tòa châu Âu. 

Hồng y Joseph Ratzinger khi ấy (nay là Đức nguyên Giáo 
hoàng Biển Đức XVI) xem sự thực hành này là hợp pháp trong 
một hội nghị tại Regensburg, nhân dịp linh mục bào huynh của 
ngài thôi chức giám đốc âm nhạc của nhà thờ chánh tòa của 
thành phố này. (Zenit.org 14-6-2007) 

 

81. Tại sao hai qui định về đọc kinh “lạy chiên thiên 
chúa” lại trái ngược nhau?  

 
 Hỏi: Có vẻ là một sự khác biệt giữa hai qui định của Sách Lễ. 
Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) số 267 cho thấy 
rằng linh mục cử hành Thánh Lễ với chỉ một người giúp đọc 
kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa" cùng với người này, trong khi chữ 
đỏ cho "Thánh lễ chỉ có một người giúp" nói người giúp lễ đọc 
kinh này một mình. Có cách nào để dung hòa hai  bản văn này 
không, hoặc nếu không, chúng ta nên theo  bản văn nào? - A. K., 
Cheshire, Connecticut, Hoa Kỳ. 

Đáp: Rõ ràng là bạn đọc này đã tìm thấy một mâu thuẫn 
thực sự trong các qui định của Thánh lễ Rôma. Qui Chế Tổng 
Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) số 267 cho biết: 
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"Ðoạn, trong khi đọc "Lạy Chiên Thiên Chúa" cùng với 
người giúp, linh mục bẻ bánh thánh trên đĩa. Sau kinh "Lạy 
Chiên Thiên Chúa", ngài vừa hoà Mình và Máu Thánh vừa đọc 
thầm: "Xin Mình và Máu thánh" (Haec commixtio)” (bản dịch 
Việt Ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo 
phận Nha Trang). 

Số tiếp theo đi theo chỉ dẫn này một cách hợp lý: 
"268. Sau khi hoà trộn, vị tư tế đọc thầm: "Lạy Chúa Giêsu 

Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Domine Iesu Christe, Fili 
Dei vivi) hoặc "Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước” 
(Perceptio)”  (Bản dịch, như trên). 

Mặt khác, chữ đỏ cho "Thánh lễ chỉ có một người giúp” nói 
như sau, “sau lời chào "Bình an của Chúa hằng ở cùng anh em", 
người giúp thưa: "Và ở cùng Cha". Tùy nghi linh mục trao bình 
an cho người giúp. 

"Linh mục bẻ bánh thánh trên đĩa, trong khi người giúp đọc 
một mình: "Lạy Chiên Thiên Chúa" […].  

“Linh mục vừa hoà Mình và Máu Thánh vừa đọc thầm: 
"Xin Mình và Máu thánh" (Haec commixtio)". 

Như vậy, trong khi nó có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, hai qui 
chế dường như đưa ra hướng dẫn đối nghịch nhau cho linh mục. 
Hoặc là linh mục cùng đọc "lạy Chiên Thiên Chúa" với người 
giúp lễ, hoặc không cùng đọc với người giúp lễ. 

Một sự khác biệt nhỏ khác được tìm thấy trong Qui Chế 
Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) số 269 và chữ đỏ tương 
ứng. Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) nói rằng 
trước khi cho người giúp rước lễ, linh mục đọc ca hiệp lễ. Còn 
chữ đỏ của Thánh Lễ chỉ có một người giúp quy định dưới số 28 
rằng, trong khi linh mục rước lễ, người giúp đọc ca hiệp lễ. 

Qui chế nào là đúng? Câu trả lời là không dễ dàng. 
Khi nghi lễ mới được công bố, người ta đã nói rằng nhiều 

thay đổi đã được thực hiện cho hình thức Thánh lễ trước đây 
được gọi là "thánh lễ không có giáo dân". Ngoài việc thay đổi 
tên gọi là “Thánh Lễ chỉ có một người giúp”, các thay đổi khác 
đã được thực hiện để đem hình thức Thánh lễ này phù hợp hơn 
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với Thánh Lễ có giáo dân tham dự, vốn hiện này là mô hình 
chung cho mọi hình thức Thánh lễ khác. 

Theo luận lý này, có vẻ như chữ đỏ là phù hợp hơn với 
nguyên tắc này, bởi vì tiến trình thông thường cho một linh mục 
trong Thánh lễ với giáo dân tham dự là không đọc “Lạy Chiên 
Thiên Chúa", nhưng cứ tiến hành việc bẻ bánh và đọc lời 
nguyện riêng, như được qui định trong Sách Lễ, trong khi mọi 
người nói hoặc hát "Lạy Chiên Thiên Chúa". 

Ngoài ra, Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) số 
267, vì tất cả các mục đích thực tế, là giống như các phiên bản 
trước đó của Qui chế Tổng Quát ban hành năm 1984 (số 226). 
Tuy nhiên, trong Sách Lễ này, các chữ đỏ cho nghi thức trong 
"Thánh Lễ không có giáo dân" là tương thích với các Qui chế 
Tổng Quát, nên không có sự bất thường hay mâu thuẫn. Xin 
đọc: 

"Trong khi đọc "Lạy Chiên Thiên Chúa" cùng với người 
giúp, linh mục bẻ bánh thánh trên đĩa [...].'" 

Do đó, bản văn duy nhất được thay đổi là chữ đỏ trong ấn 
bản năm 2002, vốn in lại với sự sửa chữa trong năm 2008. Đây 
là phiên bản, mà trên đó các bản dịch mới bằng tiếng Anh đã 
dựa vào. 

Sự thay đổi này của chữ đỏ là điều gì đó bình thường. Vì 
vậy, tôi sẽ kết luận rằng nó đã được thực hiện, như đã nói ở trên, 
để làm cho Thánh Lễ chỉ có một người giúp là thích hợp với 
hình  thức Thánh lễ với giáo dân tham dự. 

Do đó, tôi sẽ gợi ý rằng, trong trường hợp này, người ta nên 
theo qui định nói trong chữ đỏ, chứ không nên theo Qui Chế 
Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) số 267. Điều này cũng có 
thể áp dụng cho sự khác biệt với Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ 
Rôma (GIRM) số 269, ngoại trừ trong trường hợp linh mục 
không thể đọc bản văn của ca hiệp lễ. 

Có thể có một lợi thế trong qui định trước đó. Có thể rằng 
trong một số trường hợp, một linh mục cử hành một mình Thánh 
lễ có thể nghĩ rằng kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa" nên được bỏ 
qua, và điều này sẽ là một lỗi. Tuy nhiên, đây là một kịch bản 
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không thể và khó có động lực đủ để biện minh cho qui định đa 
dạng này. 

Tôi không có cách thức để biết làm thế nào sự khác biệt này 
đã trượt qua gần như tất cả mọi người. Phiên bản đầu tiên của 
Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) mới được ban 
hành một vài năm, trước ấn bản thứ ba bằng tiếng Latinh của 
Sách Lễ, và trong khi công việc về Sách Lễ vẫn được tiến hành. 
Việc xuất bản sớm này đã giúp các Hội Đồng Giám Mục quốc 
gia kiểm tra Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM), và 
chấp nhận bất kỳ sự thích ứng nào trước khi tiến hành dịch Sách 
Lễ. Thông tin phản hồi này cũng giúp Thánh Bộ Phượng Tự 
hoàn chỉnh Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM), và một 
số thay đổi đã được thực hiện, trước khi phiên bản cuối cùng của 
Sách Lễ bằng tiếng Latinh được xuất bản. 

Tuy nhiên, mặc dù tất cả công việc là khá cẩn thận, nhưng 
chi tiết khá nhỏ này đã thoát khỏi sự chú ý, và vẫn còn trong 
Sách Lễ bằng tiếng Latinh và tiếng Anh. Người ta hy vọng rằng 
các ấn bản sau này sẽ có các điều chỉnh thích hợp, để cho cả hai 
qui định quay trở lại sự hài hòa với nhau. (Zenit.org 18-2-2016) 

 

82. Tại sao các bài đọc tin mừng chúa nhật mùa chay 
trong năm a được gợi ý đọc trong các năm b và c 
nữa? 

 
Hỏi: Trong khi sự tò mò có thể giết chết con mèo, nó có xu 
hướng nuôi linh hồn khi nó là sự tò mò về các điều của Hội 
Thánh! Tại sao Hội Thánh gợi ý các bài đọc Tin Mừng trong 
Năm A được đọc cả trong các năm B và C nữa? Con đã được 
cho biết rằng chúng đang liên kết với "các chọn lọc cẩn thận”, 
nhưng làm như thế nào? Câu chuyện người phụ nữ Samari bên 
giếng nước nói với chúng ta điều gì tốt hơn câu chuyện Chúa 
đuổi người buôn bán khỏi Đền thờ (Chúa Nhật III Mùa Chay), 
hay câu chuyện về việc chữa lành người mù từ thuở mới sinh nói 
với chúng ta điều gì tốt hơn chuyện Chúa Kitô giảng dạy ông 
Nicôđêmô về chính Ngài là ánh sáng (Chúa Nhật IV Mùa 
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Chay)? Và làm thế nào chúng kết nối với "các chọn lọc cẩn 
thận”? Có manh mối nào chăng, thưa cha? - E. L., Lake Zurich, 
Illinois, Hoa Kỳ. 

Đáp: Thật ra câu tục ngữ cũ đã có phần thứ hai: "Sự tò mò 
giết chết con mèo, thông tin làm cho nó béo". 

Cái lý do chính tại sao các bài đọc từ chu kỳ A luôn luôn có 
thể được dùng trong Mùa Chay, đặc biệt tại các giáo xứ có 
người lớn chuẩn bị cho khai tâm Kitô giáo trong Đêm Vọng 
Phục Sinh sắp tới, là có tính chất lịch sử cũng như tính chất mục 
vụ. 

Thời gian Mùa Chay từng bước phát triển trong Hội Thánh 
thời ban sơ. Trong suốt thế kỷ IV, Mùa Chay ở Rôma được phát 
triển, từ một sự chuẩn bị ba tuần lễ cho lễ Phục sinh, đến một 
thời gian 40 ngày, bắt đầu vào một ngày Chúa Nhật. Ngày Thứ 
Tư Lễ Tro được thêm vào một thời gian sau đó. 

Lúc đầu, chỉ có ngày Chúa Nhật được cử hành có tính 
phụng vụ. Dần dần, các hình thức phụng vụ đặc biệt được thêm 
vào cho các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Điều này là bởi vì 
chúng là những ngày dành riêng để hướng dẫn các dự tòng 
chuẩn bị việc khai tâm. Các yếu tố cần thiết cho việc dạy này 
vẫn còn được tìm thấy trong phụng vụ cho các ngày đó, và nghi 
thức hiện nay giữ lại hầu hết các bài đọc Tin Mừng hàng ngày 
truyền thống, và một số các bài đọc Cựu Ước như là hình thức 
ngoại thường. Một số các cuộc thẩm vấn và nghi thức khai tâm 
Kitô giáo cho người lớn cũng được tổ chức vào các ngày trong 
tuần như thế. Khi việc rửa tội người lớn trở nên ít phổ biến hơn, 
các nghi thức ấy đã được đưa vào phần đầu của chính nghi thức 
rửa tội. 

Một Thánh lễ mùa Chay đặc biệt cho các ngày thứ Ba và 
thứ Bảy đã được bổ sung thêm sau hai thế kỷ kế tiếp, trong khi 
chúng ta không tìm thấy một văn bản cụ thể cho ngày Thứ Năm 
cho đến thế kỷ VIII. 

Chu kỳ A hiện nay về cơ bản là một sự chuẩn bị cho lễ rửa 
tội. Chúa Nhật I Mùa Chay sử dụng Tin mừng theo thánh 
Mátthêu (Mt) về việc Chúa Kitô chịu cám dỗ, Chúa Nhật II Mùa 
Chay sử dụng Tin mừng theo thánh Mátthêu về việc Chúa biến 
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hình trên núi. Chúa Nhật III Mùa Chay sử dụng câu chuyện 
người phụ nữ Samari bên giếng nước, từ Tin Mừng theo thánh 
Gioan (Ga) 4, 5-42, Chúa Nhật IV Mùa Chay sử dụng câu 
chuyện về việc chữa lành người mù từ thuở mới sinh, từ Ga 9, 1-
41, và Chúa Nhật V Mùa Chay sử dụng câu chuyện Chúa làm 
cho ông Ladarô sống lại, từ Ga 11, 1-45. Chúa Nhật Lễ Lá kết 
luận chu kỳ Mùa Chay của các bài đọc Chúa Nhật, với việc đọc 
Bài Thương Khó. 

Các bài đọc Chúa Nhật trong chu kỳ hàng năm duy nhất của 
hình thức ngoại thường là khác hẳn. Hai tuần đầu tiên là giống 
nhau. Chúa Nhật III sử dụng Luca 11, mà trong đó Chúa Kitô 
nói về việc trừ quỉ. Chúa Nhật IV được lấy từ Ga 6 - phép lạ hóa 
bánh và cá ra nhiều. Chúa Nhật V, được gọi là "Chúa Nhật 
Thương Khó", Tin Mừng Ga 8, 46-59 được công bố. Đoạn Tin 
Mừng này nói về việc Chúa Giêsu hứa sự sống đời đời cho 
những người tuân giữ lời Ngài, và Ngài tuyên bố thần tính của 
Ngài khi nói rằng "Trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi 
Hằng Hữu!”. Chúa Nhật VI là Chúa Nhật Lễ Lá với việc đọc 
Bài Thương Khó. 

Chu kỳ được trình bày hiện nay trong hình thức thông 
thường có lẽ là chu kỳ cổ xưa nhất. Có bằng chứng rõ ràng cho 
nó trong các tác phẩm của Thánh Ambrôxiô (337-397), và có 
bằng chứng bản thảo cho việc sử dụng nó trong tất cả miền đất 
của Ý bên ngoài Rôma, cũng như ở Pháp và Tây Ban Nha. Sự 
thay đổi trong nghi lễ Rôma có thể được giải thích bởi một sự 
thay đổi trong việc thực hành các chọn lọc cẩn thận diễn ra tại 
Rôma, vào khoảng cuối thế kỷ VI. Tại Rôma, đã có ba chọn lọc 
cẩn thận vào Chúa Nhật III, Chúa Nhật IV và Chúa Nhật V của 
Mùa Chay. Khoảng giữa thế kỷ VI, các chọn lọc cẩn thận được 
nâng lên bảy bài từ ba bài, và tất cả đã được cử hành vào các 
ngày trong tuần. Do đó, các công thức Chúa Nhật cũ và các bài 
đọc liên kết với các chọn lọc cẩn thận này là đơn giản được thay 
thế bằng các bài khác, không bị ràng buộc đặc biệt cho sự chuẩn 
bị việc khai tâm. 

Do đó, chu kỳ A chuẩn bị cho lễ Phục Sinh và lễ rửa tội với 
các chủ đề về vượt thắng cám dỗ. Trinh thuật Chúa biến hình 
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cho thấy, theo Thánh Âutinh, rằng Tin Mừng tiếp nhận chứng tá 
của Luật và các ngôn sứ. Các ngày Chúa Nhật khác phản ánh sự 
mặc khải dần dần của Đức Kitô và sứ điệp Kitô giáo cho những 
người sẽ nhận được "nước hằng sống", "ánh sáng trần gian" và 
"sự sống lại và là sự sống". 

iều này không có nghĩa rằng các bài đọc của các chu kỳ 
khác không thể được thích ứng với một chủ đề rửa tội. Tuy 
nhiên, các bản văn truyền thống có trọng lượng của các thế kỷ 
đằng sau chúng, và được hỗ trợ bởi một sự phong phú của các 
bình giải từ các Giáo phụ, vốn còn thiếu trong các bản văn khác. 

Các phản ảnh này sẽ giúp chúng ta hiểu được lời giải thích, 
vốn được cung cấp trong Phần dẫn nhập cho Sách bài đọc, liên 
quan đến các bài đọc Mùa Chay. 

"A) Chúa Nhật 
"97. Các bài đọc Tin Mừng được bố trí như sau: 
"Các Chúa Nhật I và Chúa Nhật II duy trì trình thuật Chúa 

chịu cám dỗ và Chúa biến hình trên núi, tuy nhiên với bài đọc từ 
ba Tin Mừng Nhất Lãm. 

"Trong ba Chúa Nhật tiếp theo, các Tin Mừng về người phụ 
nữ Samaria bên giếng nước, người đàn ông mù từ thuở mới sinh, 
và việc Chúa cho ông Ladarô sống lại đã được phục hồi trong 
năm A. Vì các Tin Mừng này có tầm quan trọng lớn trong vấn 
đề khai tâm Kitô giáo, chúng cũng có thể được đọc trong năm B 
và năm C, đặc biệt là ở những nơi có các dự tòng. 

"Tuy nhiên, các bản văn khác được cung cấp cho Năm B và 
Năm C: cho Năm B, một bản văn từ Ga về vinh quang sắp tới 
của Chúa Kitô qua Thánh Giá và sự Phục Sinh của Ngái, và cho 
Năm C, một bản văn từ Lc về sự hoán cải. 

"Vào Chúa Nhật Lễ Lá của cuộc Thương Khó của Chúa, 
các bản văn cho cuộc rước được lựa chọn từ các Tin Mừng Nhất 
Lãm liên quan đến việc Chúa long trọng vào thành Giêrusalem. 
Về Thánh Lễ, bài đọc là Bài Thương Khó của Chúa. 

"Các bài đọc Cựu Ước là về lịch sử cứu độ, vốn là một 
trong các chủ đề phù hợp cho việc dạy giáo lý Mùa Chay. Các 
loạt bản văn cho mỗi năm trình bày các yếu tố chính của lịch sử 
cứu độ, từ đầu cho đến lời hứa của Giao Ước Mới."  
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"Các bài đọc từ các Thư của các thánh Tông Đồ đã được 
chọn cho phù hợp với bài đọc Tin Mừng và bài đọc Cựu Ước và, 
trong chừng mực có thể, để cung cấp một kết nối giữa chúng với 
nhau. 

"B) Các ngày trong tuần 
"98. Các bài đọc từ sách Tin Mừng và Cựu Ước đã được lựa 

chọn, bởi vì chúng có liên quan với nhau. Chúng bàn các chủ đề 
khác nhau của giáo lý Mùa Chay, vốn là phù hợp cho ý nghĩa 
thiêng liện của mùa này. Bắt đầu với thứ Hai của tuần IV Mùa 
Chay, có việc đọc bán liên tục của Tin Mừng theo thánh Gioan, 
bao gồm các bản văn tương ứng chặt chẽ  

"Bởi vì các bài đọc về người phụ nữ Samaria bên giếng 
nước, người đàn ông mù từ thuở mới sinh, và việc Chúa cho ông 
Ladarô sống lại hiện đang dành cho các ngày Chúa Nhật, nhưng 
chỉ cho Năm A (trong Năm B và Năm C, chúng là tùy chọn), đã 
có dự liệu cho việc dùng chúng trong các ngày trong tuần. Như 
vậy vào đầu tuần III, tuần IV và tuần V Mùa Chay, các Thánh 
Lễ ngoại lịch với các bản văn này cho Tin Mừng đã được chèn 
vào, và có thể được sử dụng thay cho bài đọc của ngày bất kỳ 
trong tuần của tuần tương ứng. 

"Trong các ngày đầu của Tuần Thánh, các bài đọc là về mầu 
nhiệm cuộc Thương khó của Chúa Kitô. Đối với Thánh Lễ 
Truyền Dầu, các bài đọc nêu ra sứ mạng Thiên sai của Chúa 
Kitô và sự tiếp tục của sứ mạng này trong Hội Thánh qua các bí 
tích". (Zenit.org 8-3-2016) 

 

83. Thầy phó tế không được chủ sự nghi thức tam 
nhật thánh 

 
Hỏi: Thưa cha, con muốn làm rõ một số điểm về phụng vụ Tam 
Nhật Phục Sinh. Liệu một thầy phó tế có thể chủ sự phụng vụ 
vào các ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, và 
đêm Vọng Phục Sinh không, trong một tình hình không có linh 
mục tại chỗ? Nếu có, những gì làm được và những gì không 
được làm? - R. M., Kitwe, Zambia 
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Đáp: Câu trả lời nhanh và ngay lập tức cho câu hỏi này là 
không được, thầy phó tế không thể chủ sự bất kỳ các cử hành 
nào, và nếu không có linh mục tại chỗ, các nghi thức là đơn giản 
không được cử hành.  

Cần phải nhớ rằng các cử hành của Tam Nhật Phục Sinh là 
không phải các ngày theo luật buộc, do đó, trong khi tất cả mọi 
thứ có thể làm nên được thực hiện để đảm bảo việc cử hành cho 
càng nhiều tín hữu tham dự càng tốt, điều này phải được thực 
hiện mà không phá hoại bản chất của chính buổi cử hành.  

Cũng cần nhớ rằng các buổi cử hành có liên quan mật thiết 
với nhau và liên quan đến ý nghĩa bên trong của họ. Thư luân 
lưu "Paschales Solemnitatis" của Tòa Thánh năm 1988 và các 
qui chế của Sách Lễ Latinh mới, nói rõ ràng rằng Thánh Lễ Bữa 
Tiệc Ly của Chúa và việc cử hành của ngày Thứ Sáu Tuần 
Thánh có liên quan trong một cách thân thiết, đến nỗi chúng 
thường phải được cử hành cùng trong một nhà thờ. Mặc dù 
chúng không nhất thiết phải được cử hành bởi cùng một linh 
mục, sự liên kết mật thiết của chúng và bản chất của chúng đòi 
hỏi sự hiện diện của một linh mục. Liên quan đến khó khăn của 
việc cử hành cho hơn một giáo xứ, thư luân lưu "Paschales 
Solemnitatis" nói: 

"43. Thật là phù hợp khi các cộng đồng Dòng tu nhỏ, cả 
giáo sĩ và giáo dân, và các nhóm giáo dân khác nên tham gia vào 
cử hành Tam Nhật Phục Sinh ở các nhà thờ chính lân cận. 

"Tương tự, nơi đâu số lượng người tham dự và các thừa tác 
viên là quá ít, đến nỗi các cử hành của Tam Nhật Phục Sinh 
không thể được thực hiện với sự trang trọng cần thiết, các nhóm 
tín hữu ấy nên tập họp trong một nhà thờ lớn hơn.  

"Ngoài ra, nơi đâu có các giáo xứ nhỏ với chỉ có một linh 
mục, các giáo xứ này được khuyên tập họp lại, càng nhiều càng 
tốt, trong một nhà thờ chính và tham dự việc cử hành tại đó.  

"Xét nhu cầu của các tín hữu, nơi đâu một linh mục chịu 
trách nhiệm cho hai hoặc nhiều giáo xứ, mà trong đó các tín hữu 
qui tụ thành nhóm lớn, và nơi đâu việc cử hành có thể được thực 
hiện với sự quan tâm cần thiết và trang trọng, việc cử hành Tam 
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Nhật Phục Sinh có thể được lặp lại phù hợp với các qui chế đã 
có". 

Một chú thích cho đoạn văn đầu tiên trên làm sáng tỏ 
trường hợp của các cộng đoàn Dòng kín: "Tại các đan viện nữ 
tu, mọi nỗ lực nên được thực hiện để cử hành Tam Nhật Phục 
Sinh với buổi lễ lớn nhất có thể, nhưng chỉ trong nhà thờ đan 
viện mà thôi”.  

Về sự hiệp nhất của Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu 
Tuần Thánh, thư luân lưu nói:  

"46. Thánh Lễ Bữa Tiệc Ly của Chúa được cử hành vào 
buổi tối, vào thời điểm thuận lợi hơn cho việc tham gia đầy đủ 
của toàn thể cộng đồng địa phương. Tất cả các linh mục có thể 
đồng tế, cho dù họ đã tham dự đồng tế thánh lễ Truyền Dầu 
trong ngày ấy, hoặc nếu, vì lợi ích của các tín hữu, họ đã cử 
hành một thánh lễ khác rồi. 

"47. Nơi đâu vì có yêu cầu mục vụ, Đấng Bản Quyền địa 
phương có thể cho phép một Thánh lễ khác được cử hành tại 
nhà thờ và nhà nguyện vào buổi tối, và trong trường hợp cần 
thiết thật sự, làm vào buổi sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu 
không thể tham gia vào Thánh lễ buổi tối. Tuy nhiên sự chăm 
sóc vẫn được thực hiện, để đảm bảo rằng các cử hành của loại 
này không diễn ra vì lợi ích của ít cá nhân hoặc nhóm nhỏ, và 
rằng cử hành này không làm tổn hại cho Thánh lễ chính 

"Theo truyền thống cổ xưa của Hội Thánh, tất cả các Thánh 
lễ mà không có tín hữu tham dự là bị cấm trong ngảy này.  

"48. Nhà Tạm phải là hoàn toàn trống rỗng trước Thánh lễ. 
Bánh Thánh cho tín hữu rước lễ phải được truyền phép trong lễ 
này. Một lượng Bánh Thánh vừa đủ cũng được truyền phép, và 
để dành cho việc rước lễ ngày hôm sau. 

"49. Đối với nơi cất Mình Thánh, một nơi cần được chuẩn 
bị và trang trí một cách để có lợi cho cầu nguyện và suy niệm, 
sự trang nghiêm phù hợp với phụng vụ của các ngày này được 
qui định, để tránh mọi lạm dụng và bị ức chế. Khi Nhà tạm ở 
trong một nhà nguyện nằm tách rời phần trung tâm của nhà thờ, 
đó là nơi thích hợp hơn để chuẩn bị nơi cất Mình Thành và tổ 
chức phiên chầu. 
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"53. Thật là thích hợp hơn rằng Mình Thánh được mang 
trực tiếp từ bàn thờ bởi các phó tế, hoặc thầy giúp lễ, hoặc các 
thừa tác viên ngoại thường, ở thời điểm rước lễ, để trao Mình 
Thánh cho các bệnh nhân và người tàn tật phải rước lễ tại nhà, 
để cho theo cách này họ có thể liên kết chặt chẽ hơn với Hội 
Thánh đang cử hành. 

"54. Sau lời nguyện sau rước lễ, cuộc kiệu diễn ra, với 
thánh giá đi đầu. Mình Thánh Chúa, được kèm theo các ngọn 
nến thắp sáng và bình hương, được mang qua nhà thờ đến vị trí 
cất Mình Thánh, trong khi ca đoàn hát thánh ca 'Pange lingua' 
hoặc một số ca khúc khác về Thánh thể. Nghi thức rước này 
không được thực hiện, nếu Phụng vụ cuộc Thương Khó của 
Chúa sẽ không được cử hành trong cùng một nhà thờ ngày hôm 
sau.  

Qui chế cuối cùng này nhấn mạnh sự kết hiệp của hai nghi 
thức, vốn trong cách nào đó tạo ra một tổng thể duy nhất, và như 
vậy một linh mục phải sẵn sàng cho cả hai buổi lễ.  

Cũng phải lưu ý rằng bởi vì qui chế của Sách Lễ chỉ cho 
phép cho Rước lễ ngoài Thánh lễ cho người bệnh vào ngày Thứ 
Năm Tuần Thánh và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, và cho người 
hấp hối rước lễ ngày thứ Bảy Tuần Thánh, do đó không thể có 
việc Cử hành Lời Chúa và cho Rước lễ vào các ngày này.  

Ngày này là tưởng nhớ Thánh Lễ Đầu Tiên, và sẽ là không 
thích hợp khi thay thế Thánh lễ bằng bất cử cử hành khác nào.  

Tuy nhiên, nơi đâu không thể có linh mục tại chỗ, một số 
hình thức của việc đạo đức có thể được tổ chức bởi các giáo lý 
viên hoặc thậm chí các phó tế, để tưởng niệm các ngày ấy, 
nhưng loại trừ việc cho rước lễ và lưu giữ Mình Thánh. 

Lễ đêm Vọng Phục Sinh không được liên kết theo cách này, 
và có thể được cử hành cách độc lập với hai ngày kia. Tuy 
nhiên, đêm Vọng là cơ bản một Thánh lễ, và do đó không thể 
được chủ sự bởi một phó tế. Mình Thánh được trao cho tín hữu 
ngày này phải được truyền phép trong chính Thánh lễ.  

Tuy nhiên, trong các cộng đoàn, mà không có Thánh lễ vào 
ngày Chúa Nhật Phục Sinh, có thể tổ chức cho rước lễ ngoài 
Thánh lễ. Tốt nhất phụng vụ rước lễ này nên dùng các Bánh 
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thánh đã được truyền phép trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh. 
(Zenit.org 15-3-2016) 

 

84. Những ai không được rước lễ?  
 
Hỏi: Con đã dự một lễ cưới, mà trong đó linh mục chỉ cho 

đôi tân hôn Rước lễ mà thôi. Sau đó, con được biết rằng linh 
mục làm như thế vì ngài lo sợ một cộng đoàn hỗn hợp - một số 
người có thể là không Công giáo, hoặc một số người có thể ở 
trong tình trạng tội trọng - và không muốn liều mình trao Mình 
Thánh cho các người không xứng đáng như vậy. Tuy nhiên, đã 
có nhiều tín hữu cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm khi họ 
không được Rước lễ. Liệu hành động ấy là có thích hợp về phía 
linh mục không, thưa cha? - J. S., St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ.  

Đáp: Trong khi vị linh mục đã cho thấy sự tôn trọng đáng 
quý và tôn kính đối với phép Thánh Thể, tôi không tin rằng cha 
đã hành động một cách chính xác trong trường hợp này.  

Trong các xã hội đa dạng như Hoa Kỳ, việc cử hành Thánh 
lễ cưới và Thánh lễ an táng hầu như luôn có đông người thuộc 
các sắc tộc và tín ngưỡng khác nhau tham dự. Do đó sự nguy 
hiểm của một người nào đó Rước Lễ không xứng đáng là có 
thực.  

Nhưng đây không phải là một vấn đề mới, và các giáo xứ 
khắp nơi đã tìm ra được nhiều giải pháp khả thi.  

Trong một số trường hợp, cha xứ hoặc một người khác nói 
lời thông báo thích hợp, hoặc là trước Thánh Lễ hoặc trước khi 
Rước lễ. Thông báo này khéo léo giải thích rằng, bởi vì đây là 
trung tâm của đức tin chúng tôi, việc Rước lễ chỉ được dành 
riêng cho người Công Giáo trong tình trạng ân sủng mà thôi.  

Một cách thức khác là in rõ các điều kiện cho việc Rước lễ, 
và phân phối cho những người có mặt, hoặc thậm chí kẹp nó vào 
trong cuốn sách nhỏ, vốn thường được chuẩn bị trong dịp lễ 
cưới.  

Nếu linh mục đã có các bước thích hợp để thông báo cho 
những người hiện diện về tầm quan trọng của việc Rước lễ trong 
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tình trạng ân sủng, thì trách nhiệm cho một việc Rước lễ không 
xứng đáng rơi vào lương tâm của người lên Rước lễ.  

Nhiệm vụ của linh mục là không có hành động phủ đầu 
chống lại hành vi có thể xúc phạm đến phép Thánh Thể, bằng 
cách hạn chế việc cho Rước lễ.  

Ngoài ra, linh mục không nên tước đi nơi các tín hữu đang 
ở trong tình trạng ân sủng cơ hội tham gia đầy đủ vào Hy Tế 
Thánh Lễ bằng việc Rước lễ. Khi làm như vậy, ngài bất công 
tước đi nơi họ quyền lợi của mình là người Công Giáo đã rửa 
tội.  

Để kết luận, tôi xin cung cấp một đoạn trích từ một văn bản 
mẫu được in trong sách hướng dẫn việc tham dự Thánh lễ. Tài 
liệu rất hữu ích này được công bố bởi Ủy ban Phụng vụ thuộc 
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, với nhan đề “Hướng dẫn việc 
Rước lễ” (Guidelines for the Reception of Communion).  

"Đối với người Công giáo  
"Là người Công giáo, chúng ta tham gia đầy đủ vào việc cử 

hành Thánh Thể khi chúng ta Rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta 
được khuyến khích Rước lễ sốt sắng và thường xuyên. Để sẵn 
sàng cho việc Rước lễ, người tham dự ý thức mình không phạm 
tội trọng, và thường đã nhịn ăn trong một giờ trước đó. Ai biết 
mình đang có tội trọng thì đừng Rước Mình và Máu Thánh 
Chúa, trừ phi đã xưng tội trước đó, ngoại trừ một lý do nghiêm 
trọng là không có cơ hội xưng tội. Trong trường hợp này, người 
ấy phải ý thức và thực hiện việc ăn năn tội cách trọn, kể cả ý 
định đi xưng tội càng sớm càng tốt (Giáo luật điều 916). Một 
việc lãnh bí tích Hòa Giải là được khuyến khích cho mọi người.  

"Đối với các Kitô hữu khác  
"Chúng ta hoan nghênh các Kitô hữu đồng đạo của chúng ta 

tham dự Thánh lễ như là anh chị em của chúng ta.  Chúng ta cầu 
nguyện rằng phép rửa chung của chúng ta và tác động của Chúa 
Thánh Thần trong phép Thánh Thể này sẽ lôi kéo chúng ta gần 
gũi nhau hơn, và bắt đầu xua tan các chia rẽ buồn sầu, vốn tách 
rời chúng ta. Chúng ta cầu nguyện rằng các chia rẽ này sẽ giảm 
bớt và cuối cùng sẽ biến mất, phù hợp với lời cầu nguyện của 



 262 

Chúa Kitô cho chúng ta là "xin cho tất cả họ được nên một" (Ga 
17, 21).  

"Bởi vì người Công giáo tin rằng việc cử hành Thánh Lễ là 
một dấu hiệu của thực tại của sự hiệp nhất đức tin, đời sống và 
việc thờ phượng, nên các thành viên của các Hội Thánh này, mà 
chúng ta chưa hiệp nhất đầy đủ với họ, thường không thể Rước 
lễ được. Việc Rước lễ trong trường hợp đặc biệt của các Kitô 
hữu khác đòi hỏi phải có sự cho phép, theo các chỉ thị của Giám 
mục Giáo phận và các điều của Bộ Giáo luật (Điều 844 § 4). 
Các thành viên của Hội Thánh Chính Thống, Hội Thánh Assyria 
phương Đông, và Hội Thánh Công Giáo Quốc gia Ba Lan được 
yêu cầu tôn trọng kỷ luật của các Hội Thánh riêng của họ. Theo 
kỷ luật Công giáo Rôma, Bộ Giáo Luật không phản đối việc 
Rước lễ của các Kitô hữu thuộc các Hội Thánh này (Điều 844 § 
3).  

"Đối với những người không Rước lễ  
"Tất cả những ai không Rước lễ được khuyến khích thể hiện 

trong tâm hồn của họ sự ước muốn cầu nguyện cho sự kết hiệp 
với Chúa Giêsu và với nhau.  

"Đối với người ngoài Kitô hữu  
"Chúng ta cũng hoan nghênh việc tham dự Thánh lễ của các 

người không chia sẻ đức tin của chúng ta trong Chúa Giêsu 
Kitô. Trong khi chúng ta không thể chấp nhận cho họ Rước lễ, 
chúng ta xin họ dâng lời nguyện cho hòa bình và sự thống nhất 
của gia đình nhân loại".  

Hỏi: Liệu sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu vẫn còn 
trong Mình Thánh, khi một người không tín ngưỡng Rước Mình 
Thánh ấy không? - Một linh mục, Yangon, Myanmar.  

Đáp: Cần phải có sự phân biệt: sự hiện diện thực sự của 
Chúa Kitô trong Mình Thánh bắt nguồn từ việc truyền phép, và 
không phụ thuộc vào niềm tin cá nhân của người nhận lãnh.  

Do đó, sự hiện điện thật sự vẫn ở một thời gian ngắn trong 
bất kỳ người nào Rước lễ.  

Một yếu tố khác là sự gia tăng ơn thánh hóa, vốn đi kèm với 
việc Rước Lễ. Trong trường hợp này, chỉ có tín hữu đã được rửa 
tội nhận được lợi ích tinh thần; người chưa được rửa tội thiếu ân 
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sủng ban đầu của ơn thánh hóa, vốn được phát triển bởi các 
hành vi thánh thiện, như việc Rước Lễ chẳng hạn.  

Nếu người không tín ngưỡng Rước lễ với lòng thành của 
mình, Thiên Chúa có thể tự do ban cho người ấy các hiện sủng 
đặc biệt tùy theo sự chân thành của các ý định, khi người ấy 
Rước lễ.  

Trong số các ân sủng này, có sự quan tâm đánh thức trong ý 
nghĩa của cử chỉ ấy cho người Công giáo, và sự ước muốn hiểu 
biết thêm về đức tin Kitô giáo nói chung, cuối cùng dẫn đến việc 
người ấy có thể đón nhận đức tin.  

Lẽ tất nhiên, điều này sẽ tùy vào lòng từ bi của Chúa, và 
một khả năng xa như vậy có thể không bao giờ được sử dụng để 
coi thường các qui định của Hội Thánh về việc Rước lễ. Theo 
các qui định này, người chưa rửa tội không được phép Rước lễ. 
(Zenit.org ngày 12 và 26-9-2006) 

 

85. Có thể xin các ý lễ khác ngoài ý cầu cho người 
chết không? 

 
Hỏi: Thưa cha, con muốn biết liệu người ta có thể xin các ý lễ 
khác ngoài ý cầu cho người chết không; thí dụ, xin Chúa chúc 
phúc cho một hiệp hội, một việc tông đồ, hoặc vượt qua một cơn 
trầm cảm, v.v.? - S. L, Rôma, Ý. 

Đáp: Câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi này là "được"; 
linh mục có thể dâng lễ với các ý lễ khác ngoài ý cầu cho người 
chết. Tuy nhiên, thật là đáng giá để nói rõ thêm vấn đề này. 

Bất cứ khi nào Thánh Lễ được cử hành, có ba loại hoa trái 
phát sinh từ việc cử hành này: ý cầu tổng quát (cho toàn thể Hội 
Thánh), ý đặc biệt hoặc thừa tác (cho ý của linh mục như là thừa 
tác viên), và ý cá nhân (cho mỗi tín hữu, bao gồm cả các linh 
mục, những người tham dự Thánh lễ, mỗi người theo ý của 
mình). 

Ý lễ, mà vì đó linh mục nhận một bổng lễ, không phải là ý 
riêng của ngài, nhưng là ý của ngài với tư cách là linh mục, 
nghĩa là thừa tác viên Thánh lễ.  
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Chắc chắn, khi một linh mục chấp nhận một bổng lễ để cử 
hành Thánh lễ, ngài cam kết cử hành Thánh lễ theo ý của người 
xin lễ. Sự công bằng đòi hỏi rằng ngài thực sự cử hành Thánh lễ 
theo ý đó. Để làm như vậy, ngài phải thực hiện một số hành 
động của việc cử hành cá nhân, ít nhất thống nhất ý lễ của ngài 
với ý của người xin lễ. 

Ý lễ này là thường cầu cho linh hồn người đã qua đời, 
nhưng cũng có thể theo ý cá nhân của người còn sống. Trong 
thực tế, bất kỳ ý tốt lành và thánh thiện nào cũng có thể là đối 
tượng của một ý xin lễ. 

Trong Sách Lễ Rôma, Hội Thánh đưa ra một số thí dụ về 
các ý lễ ngoài ý cầu cho người chết. 

Trước hết, điều này được thực hiện trong các Thánh Lễ nghi 
lễ, mà trong đó thường ý của chủ tế là dành cho những người 
được rửa tội, thêm sức, kết hôn, truyền chức, lãnh bí tích bệnh 
nhân, khấn Dòng, nhận tác vụ. 

Thứ đến, có một loạt các ý lễ, được tìm thấy trong các 
Thánh Lễ cho các nhu cầu khác nhau. Các Thánh Lễ được cử 
hành cho Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng hay Giám mục địa 
phương, cho cuộc bầu chọn các vị trong thời Trống Tòa, cho 
một Công đồng hoặc một Thượng Hội đồng, cho các linh mục 
và chính linh mục đang cử hành, cho các thừa tác viên, cho ơn 
gọi, cho giáo dân vào ngày kỷ niệm lễ cưới, cho việc truyền 
chức hoặc khấn Dòng, cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, cho sự 
hòa giải, cho các Kitô hữu bị bách hại và cho các kẻ áp bức họ. 

Ngoài ra, còn có một loạt các ý dân sự, chẳng hạn cầu cho 
quốc gia, cho những người giữ chức vụ công cộng, cho thời gieo 
hạt và thời thu hoạch mùa màng, cho hòa bình và công lý và 
trong thời chiến. Một số ý lễ nói đến các hiện tượng thiên nhiên 
như động đất và bão táp. 

Một loạt các ý lễ khác là cho việc tha tội, khiết tịnh, từ 
thiện, người thân, kẻ bị bắt giữ, tù nhân, người bệnh, người sắp 
chết, cho sự chết lành và cho sự tạ ơn. 

Có một công thức Thánh lễ tổng quát gọi là “cầu cho mọi 
nhu cầu”. 
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Tôi nghĩ rằng một điều cần đề cập đến là rằng, một linh 
mục cử hành bất kỳ Thánh Lễ nào được nêu ra trên đây, có thể 
nhận một bổng lễ cho một ý lễ hoàn toàn khác. Tương tự, một 
linh mục có thể có một trong các ý trên và không cử hành công 
thức Thánh lễ thích hợp. Thí dụ, một người có thể xin linh mục 
cử hành một "Thánh lễ cầu cho ơn gọi" vào một ngày, mà trong 
đó phụng vụ không cho phép loại cử hành ấy, chẳng hạn vào 
một ngày Chúa Nhật hoặc trong Mùa Chay. 

Điểm tôi muốn làm rõ ở đây là rằng, việc Sách Lễ cung cấp 
một sự lựa chọn rộng rãi của các công thức chứng minh rằng 
phạm vi của ý lễ là rất rộng thực sự. Như tôi đã đề cập ở trên, 
người Công Giáo có thể xin lễ cho bất cứ ý nào đáng xin trong 
thực tế, hoặc ý tốt lành và thánh thiện. Các thí dụ của Sách Lễ 
cũng cho thấy các loại ý lễ nào có thể được coi là tốt lành và 
thánh thiện. 

Vì lý do này, có thể có những trường hợp khi một linh mục 
đã nhẹ nhàng từ chối một ý lễ cụ thể, ngay cả khi ý được xin 
trong thiện ý, và có thể là đối tượng của lời cầu nguyện cá nhân. 
Chẳng hạn, việc xin lễ cho một đội bóng mình yêu thích được 
thắng giải đấu là một ví dụ. Người ta có thể tưởng tượng tình 
huống khó xử, nếu linh mục ấy cũng được một người khác xin lễ 
cầu cho đội bóng đối thủ của đội bóng trên được thắng giải. 
(Zenit.org 15-3-2016) 

 

86. Lễ đức mẹ hằng cứu giúp được cử hành theo bộ 
lễ nào? 

 
Hỏi: Ngày 27-6 là ngày lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mà 
linh ảnh của Ngài được tôn kính ở Rôma. Bản sao của linh ảnh 
này được tìm thấy trong hầu hết các giáo xứ Công Giáo khắp 
thế giới, và nhiều giáo xứ thực hành hàng tuần việc sùng khấn 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Dòng Chúa Cứu Thế, là Dòng gìn giữ 
linh ảnh, có một Thánh Lễ riêng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
vốn được sử dụng trong ngày 27-6 tại các giáo xứ và cộng đoàn 
của Dòng. Bộ Thánh Lễ này được tìm thấy trong phần phụ thêm 
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phụng vụ của Dòng và không bao gồm trong "Bộ sưu tập các 
Thánh Lễ của Đức Trinh Nữ Maria". Cũng có các giáo xứ khác, 
hoặc các giáo phận do các Dòng tu khác phụ trách, sùng kính 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc thực hành hàng tuần việc sùng 
khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Liệu các giáo xứ này được phép 
sử dụng Thánh Lễ riêng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27-6 
không, thưa cha? - G. L., Madera, California, Hoa Kỳ. 

Đáp: Đây là một câu hỏi hóc búa từ quan điểm pháp lý. 
Thật vậy, trong khi vấn đề về việc cử hành lễ các chân phước và 
các thánh đã được làm rõ ràng, lễ kính các danh hiệu của Đức 
Mẹ lại chưa được rõ ràng. 

Cũng cần ghi nhận rằng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại 
trùng ngày với lễ kính thánh Xyrillô thành Alexandria trong lịch 
phổ quát, và thậm chí còn không có trong lịch của Giáo phận 
Rôma. 

Tuy nhiên, nếu có một lòng sùng kính đặc biệt đối với danh 
hiệu này trong một cộng đồng địa phương, lễ này có thể luôn 
được cử hành như một Thánh lễ ngoại lịch và sử dụng một trong 
các bộ Thánh lễ thích hợp nhất về Đức Mẹ trong Sách Lễ. Thí 
dụ, lời nguyện nhập lễ của công thức số 6 trong phần lễ chung 
về Đức Trinh Nữ Maria là "Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con 
nài xin Chúa cho chúng con là tôi tớ Chúa luôn đuợc hồn an xác 
mạnh, và nhờ lời chuyển cầu thần thế của Ðức Maria diễm phúc 
trọn đời đồng trinh, xin giải thoát chúng con khỏi nỗi ưu phiền 
đời này và đuợc hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu 
xin nhờ Ðức Kitô Con Chúa, ..” 

Nhưng sẽ là vấn đề khác: liệu các công thức riêng được 
chuẩn y cho Dòng Chúa Cứu Thế có thể được sử dụng cách phổ 
quát không. 

“Phần Giới thiệu Bộ sưu tập các Thánh Lễ của Đức Trinh 
Nữ Maria” nói như sau: 

"19. Bộ sưu tập các Thánh Lễ của Đức Trinh Nữ Maria, 
được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phê duyệt, và được ban 
hành bởi Thánh Bộ Phượng Tự, có một mục đích cụ thể liên 
quan đến sự tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Bộ sưu tập tìm cách 
thúc đẩy các cử hành, vốn được ghi dấu với giáo lý trong sáng, 
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sự đa dạng phong phú của các chủ đề, và việc tưởng niệm chính 
đáng về hành vi cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Đức 
Trinh Nữ trong quan điểm về mầu nhiệm Chúa Kitô và Hội 
Thánh. 

"20. Bộ sưu tập các Thánh lễ được tạo thành chủ yếu bởi 
các bản văn cho các Thánh Lễ Đức Mẹ, vốn được tìm thấy trong 
phần riêng của các Hội Thánh địa phương, hoặc của các Dòng tu 
hoặc trong Sách Lễ Rôma. 

"21. Bộ sưu tập các Thánh lễ được dành cho: các đền thánh 
Đức Mẹ, nơi mà Thánh Lễ về Đức Trinh Nữ Maria được tổ chức 
thường xuyên, phù hợp với các quy định được ghi trong các số 
29-33; các cộng đồng Hội Thánh, vốn mong muốn cử hành vào 
ngày thứ Bảy mùa Thường niên lễ kính Đức Trinh Nữ, phù hợp 
với điều khoản được quy định trong số 34. Như được nêu ra 
trong số 37, việc sử dụng bộ sưu tập các Thánh lễ này được 
phép vào những ngày mà trong đó, theo Qui chế Tổng Quát 
Sách Lễ Rôma, linh mục được tự do chọn Thánh lễ để cử hành. 

"22. Việc ban hành Bộ sưu tập các Thánh Lễ của Đức Trinh 
Nữ Maria không đưa thêm sự thay đổi nào trong lịch chung của 
Rôma, được ban hành ngày 21-3-1969, trong Sách Lễ Rôma, ấn 
bản mẫu thứ nhì, ban hành ngày 27-3-1975, trong Sách Bài Đọc 
cho Thánh Lễ, ấn bản mẫu thứ nhì, ban hành 21-1-1981, hoặc 
trong các hệ thống chữ đỏ đang có hiệu lực”. 
Các qui định này cho thấy rằng Bộ sưu tập không chứa tất cả các 
Thánh lễ có thể của các Hội Thánh địa phương hoặc các Dòng 
tu. Một sự lựa chọn đã được thực hiện và mọi sự lựa chọn có 
nghĩa là một sự từ bỏ. Vì vậy, không có công thức cho lễ Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhưng có một công thức cho lễ Đức Mẹ 
Phù Hộ Các Tín Hữu. Có lẽ danh hiệu này được ưa thích hơn, vì 
nó kết nối đến các Giáo hoàng, và bởi vì danh hiệu ấy là bổn 
mạng của nước Úc, New Zealand và thành phố New York. 

Điều khoản của số 22 nói rằng các qui chế tổng quát cần 
được tuân giữ. Nói chung, các qui chế này đòi hỏi sự chuẩn y 
của Hội đồng Giám Mục về bất cứ bản dịch nào, vốn sẽ được 
dùng trong lãnh thổ ấy. Trường hợp ngoại lệ cho quy định này là 
chính xác các bản văn ấy và các bản dịch ấy đã được phê duyệt 
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trực tiếp bởi Tòa Thánh cho việc sử dụng của các Dòng tu trong 
các nhà và nhà thờ của họ. Mặc dù không có sự giả định rằng 
chúng có thể được sử dụng bên ngoài bối cảnh này, chúng 
không cần sự chấp thuận rõ ràng của Hội đồng Giám Mục. 

Trong hầu hết các trường hợp, các văn bản nhắc đến các 
chân phước và các thánh của Dòng tu, và do đó chúng có một sự 
sử dụng hạn chế. Thỉnh thoảng chúng nhắc đến lễ tước hiệu 
hoặc thánh bổn mạng của Dòng tu, nhưng các công thức Thánh 
Lễ thường khá là đặc biệt cho linh đạo đặc biệt của Dòng tu, và 
như thế là không phù hợp cho việc sử dụng phổ quát. 
Tuy nhiên, bất kỳ vị thánh nào trong Sổ Các Thánh Công Giáo 
Rôma có thể được mừng vào ngày lễ của vị ấy, miễn là không 
có lễ khác hoặc lễ nhớ bắt buộc trong ngày ấy. Tôi tin rằng thật 
là khá an toàn để nói rằng nếu lễ vị thánh có một lời nguyện 
nhập lễ đã được phê duyệt hợp lệ, mặc dù nó là không rõ ràng 
trong Sách Lễ Rôma, thì lời nguyện nhập lễ của vị thánh ấy có 
thể được sử dụng. 

Theo luận lý này, tôi nghĩ rằng người ta có thể sử dụng một 
văn bản đã được chấp thuận cho một danh hiệu Đức Mẹ không 
có trong Sách Lễ Rôma, nhưng với một ngày lễ đã được công 
nhận. Trong trường hợp này, người ta phải luôn đoan chắc rằng 
bản văn được sử dụng trong phụng vụ đã được phê duyệt bởi 
Tòa Thánh. Thí dụ, các bản văn cho một số danh hiệu của Đức 
Mẹ chỉ được phê duyệt trong ngôn ngữ của một quốc gia, nơi 
mà Đức Maria được tôn kính dưới danh hiệu đó, và không có 
bản gốc Latinh. Không thể dùng một bản dịch riêng tư từ bản 
gốc, nhưng người ta nhất thiết phải sử dụng phần lễ chung về 
Đức Trinh Nữ Maria. 

Trong trường hợp hiện tại, tôi chỉ có thể theo dõi các bản 
văn cụ thể của ngày lễ này, vốn đã được sử dụng trước các cải 
cách của Công Đồng chung Vatican II. Tôi không biết liệu 
chúng tương ứng với các công thức thực tế được sử dụng ngày 
nay trong Dòng Chúa Cứu Thế chăng. Tuy nhiên, cho rằng các 
bản văn hiện hành đã nhận được sự chấp thuận của Tòa Thánh, 
chúng chắc chắn là phù hợp với qui định liên quan đến các phẩm 
chất giáo lý và thiêng liêng, được đề cập trong số 19 ở trên. 
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Bản dịch không chính thức của bản văn từ Công đồng 
chung Vatican II là: 

Lời nguyện nhập lễ: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban 
cho chúng con, Mẹ của Chúa là Đức Maria. Xin ban cho chúng 
con biết luôn luôn chạy đến cùng Mẹ, để ngày ngày được hưởng 
hoa trái ơn Cứu Chuộc. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên 
Chúa Cha, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn 
đời”.  

Lời nguyện tiến lễ: "Lạy Thiên Chúa, vì lòng nhân hậu của 
Chúa và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa 
thương nhận lễ vật này, mà ban cho chúng con bây giờ được 
bình an, và mai sau được hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu 
xin…” 

Lời nguyện hiệp lễ: "Lạy Chúa Giêsu, vì lời chuyển cầu của 
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Vô nhiễm của Chúa, xin cho chúng 
con luôn được Mẹ Cứu Giúp, để chúng con thoát mọi hiểm 
nguy, và được hiệp nhất với nhau trong tình thương của Mẹ. 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời…” (Bản Việt ngữ của 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam). 

Tôi sẽ nói rằng ít nhất lời nguyện nhập lễ là phần nào gắn 
kết với các thành viên của Dòng Chúa Cứu Thế, là những người 
gìn giữ linh ảnh Đức Mẹ gốc tại Rôma. Các lời nguyện này, có 
thể là được soạn thảo tương đối gần đây. 

Nếu chúng tương ứng với các lời nguyện hiện tại, mặc dù 
trong một bản dịch hiện đại hơn, hình như chúng không dễ dàng 
chuyển tải đến tình hình giáo xứ vượt quá giới hạn của Dòng tu. 

Tuy nhiên, nếu các bản văn hiện nay là phù hợp, một nhà 
thờ được dâng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong trường hợp 
này, ngày lễ là một lễ trọng trong chính Hội Thánh, có thể sử 
dụng các bản văn ấy. 

Cũng có thể là tình hình như thế cho một nhà thờ, mà ở đó 
ảnh Đức Mẹ Hắng Cứu Giúp được tôn kính, nhưng dâng nhà thờ 
theo một danh hiệu khác, thì Thánh Lễ được cử hành như một 
Thánh lễ ngoại lịch. 

Sau hết, nếu các công thức của một Thánh Lễ Đức Mẹ đã 
được phê duyệt không gắn chặt chẽ với linh đạo của một Dòng 
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tu đặc biệt, có lẽ không hợp lý rằng người ta có thể cử hành lễ 
trong một nhà thờ của Dòng tu, và bị cấm cử hành lễ này trong 
một nhà thờ cách đó vài dặm đường, nhất là cho rằng một thánh 
nhân không nổi tiếng của cùng Dòng tu ấy được mừng một cách 
hợp pháp. 

Tôi tin rằng đây là câu trả lời đúng, nhưng phải thừa nhận 
rằng các quy tắc là phần nào không rõ ràng trong đó, và trong 
các trường hợp tương tự. (Zenit.org 26-4-2016) 
 

87. Được phép làm thánh giá với hình chúa kitô phục 
sinh không? 

 
Hỏi: Thưa cha, liệu có tài liệu nào nói rằng Thánh giá có thể có 
hình Chúa Kitô Phục sinh không? Nhiều trang web nói về khả 
năng này, nhưng không có trang nào trình bày các tài liệu cả. - 
H. Y., São Paulo, Brazil. 

Đáp: Có rất ít trong các văn bản chính thức nói về điểm đặc 
biệt này, mặc dù có rất nhiều phong tục và truyền thống. 

Các quy tắc cơ bản được tìm thấy trong Qui chế Tổng quát 
Sách Lễ Rôma. Về Thánh giá bàn thờ, Qui chế nói: 

"117. Phải có ít là một khăn trải màu trắng trên bàn thờ. 
Trong mọi cử hành, trên bàn thờ hoặc gần bàn thờ, phải đặt hai, 
hoặc bốn, hoặc sáu chân nến, có nến thắp; nếu Giám Mục giáo 
phận cử hành Thánh Lễ, thì đặt bảy chân nến. Ðàng khác, trên 
bàn thờ hay gần bàn thờ phải đặt thánh giá có hình Chúa chịu 
nạn. Có thể mang theo chân nến và thánh giá có hình Chúa chịu 
nạn khi rước chủ tế vào hành lễ. Trên bàn thờ, có thể đặt sẵn 
một sách Tin Mừng khác với sách Bài Ðọc, trừ khi sách Tin 
Mừng này được mang theo khi rước chủ tế vào hành lễ. 

"122. Khi tới bàn thờ, vị tư tế và các thừa tác viên cúi mình 
sâu. 

Nếu có mang thánh giá có hình Chúa chịu nạn trong khi đi 
rước, thì đặt thánh giá gần bàn thờ để thành thánh giá bàn thờ. 
Chỉ để một thánh giá thôi, nên nếu có rồi thì đem thánh giá đi 
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rước cất đi. Ðèn thì đặt trên bàn thờ hay bên cạnh; sách Tin 
Mừng, thì đặt trên bàn thờ. 

"188. Khi tiến ra bàn thờ, thầy giúp lễ có thể mang thánh 
giá đi giữa hai người giúp cầm nến cháy. Khi tới bàn thờ, thầy 
đặt thánh giá gần bàn thờ, để thành thánh giá bàn thờ, nếu không 
thì đem cất vào nơi xứng đáng. Rồi thầy về chỗ của mình trong 
cung thánh. 

"308. Trên bàn thờ hay gần cạnh, phải có thánh giá có hình 
Chúa chịu nạn, mà giáo dân tập họp có thể thấy rõ. Thánh giá 
như thế sẽ gợi cho trí các giáo dân nhớ sự thương khó cứu độ 
của Chúa, và được để thường xuyên gần bàn thờ ngay cả ngoài 
lúc cử hành phụng vụ. 

"350. Trên hết, phải lưu tâm đến những gì có liên quan trực 
tiếp đến bàn thờ và cử hành Thánh Lễ, như thánh giá bàn thờ và 
thánh giá cầm khi rước kiệu” (Bản dịch Việt ngữ của Linh mục 
Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, giáo phận Nha Trang). 

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã công bố một tài liệu về 
xây dựng nhà thờ và trang trí nội thất, mang tên "Built of Living 
Stones" (Dựng xây từ những viên đá sống động). Tài liệu trình 
bày các hướng dẫn, trong khi không phải là luật lệ, dựa trên luật 
và kinh nghiệm mục vụ. 

 Về Thánh giá bàn thờ, tài liệu cho biết: 
"91. Thánh giá có hình Chúa Kitô chịu đóng đinh là một lời 

nhắc nhở của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nó lôi kéo 
chúng ta đi vào mầu nhiệm đau khổ và làm cho niềm tin của 
chúng tôi nên hữu hình rằng sự đau khổ của chúng ta khi kết 
hợp với cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô dẫn chúng 
ta đến sự cứu chuộc. Nên có một tượng Chịu nạn 'được đặt trên 
bàn thờ hoặc gần bàn thờ, và ... được toàn cộng đoàn phụng vụ 
nhìn thấy'. Bởi vì một tượng Chịu nạn được đặt trên bàn thờ và 
khá lớn, cho toàn cộng đoàn phụng vụ nhìn thấy, cũng có thể 
gây cản trở tầm nhìn của các hành động diễn ra trên bàn thờ, các 
lựa chọn thay thế khác có thể là thích hợp hơn. Tượng Chịu nạn 
có thể treo phía trên bàn thờ hoặc gắn trên tường cung thánh. 
Một tượng Chịu nạn dùng trong cuộc rước, có kích thước vừa 
đủ, được đặt trong một nơi có thể được mọi người nhìn thấy sau 
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cuộc rước, là một tùy chọn tốt. Nếu tượng Chịu nạn dùng trong 
cuộc rước được sử dụng cho mục đích này, kích thước và trọng 
lượng của tượng Chịu nạn không nên gây khó khăn cho người 
mang thánh giá trong cuộc rước. Nếu đã có một tượng Chịu nạn 
trong cung thánh, tượng Chịu nạn dùng trong cuộc rước được 
đặt ngoài tầm nhìn của cộng đoàn sau cuộc rước". 

Về các quy định trước Công Đồng chung Vatican II, chúng 
ta có thể trích dẫn cuốn sách "Ceremonies of the Roman Rite 
Described”, Nghi thức của Nghi Lễ Rôma được mô tả" của 
Fortescue-O'Connell-Reid: 

"Trên bàn thờ có một Thánh giá - với hình Chúa Kitô chịu 
đóng đinh - đủ lớn để được nhìn thấy bởi chủ tế và cộng đoàn. 
Thánh giá đứng ở giữa các cây nến lớn, phần đế cao bằng cây 
nến, và toàn Thánh giá cao hơn nhiều. Nếu có nhà tạm, Thánh 
giá không đứng trước Nhà tạm. Thánh giá không nên đứng trên 
Nhà tạm, và cũng không đứng ở bệ dùng để đặt Minh Thánh 
Chúa khi chầu, mặc dù các sử dụng ấy được dung thứ". 

Một ghi chú nói thêm rằng, nếu ngay sau bàn thờ có một 
tấm ảnh lớn về việc Chúa chịu đóng đinh, ảnh này có thể được 
xem như là Thánh giá bàn thờ. 

Cùng với các qui định này, thủ bản phụng vụ bằng tiếng Ý 
chi tiết hơn của Trimeloni nêu thêm rằng một Thánh giá nhỏ 
trên Nhà tạm hoặc ở chân một bức tượng là không đủ. 

Tất cả các tài liệu này nói về việc sử dụng Thánh giá với 
hình Chúa Kitô chịu đóng đinh, chứ không Thánh giá với hình 
Chúa Kitô vinh hiển hoặc uy hùng. Đúng là hầu hết các mẫu 
thời ban đầu của Thánh giá có hình Chúa Kitô có y phục, thân 
thẳng đứng, với đôi mắt mở to và không có dấu hiệu của đau 
khổ. Các nhà sử học chứng thực rằng hình thức này trình bày 
một Chúa Kitô uy hùng "trị vì từ thập giá", là do một sự miễn 
cưỡng ban đầu trong việc mô tả một Chúa Kitô trần truồng và 
đau khổ. Tuy nhiên, đó không là hình ảnh của Chúa Kitô phục 
sinh, mặc dù nó dựa vào trình thuật sự phục sinh của Chúa Kitô. 
Việc sử dụng Thánh giá trình bày Chúa Kitô đau khổ và không 
quần áo đã trở thành phổ biến sau thế kỷ X. 
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Trong khi một số dấu hiệu cho thấy việc sử dụng ban đầu 
của thánh giá trong phụng vụ, bằng chứng hiển nhiên là việc sử 
dụng thông thường Thánh giá với hình Chúa Kitô chịu đóng 
đinh, thường là Thánh giá dẫn đầu đoàn rước, từ sau thế kỷ XI, 
và việc sử dụng như một Thánh già bàn thờ cố định từ thế kỷ 
XIII - lâu sau khi việc trình bày Chúa Kitô đau khổ đã trở thành 
tiêu chuẩn. 

Tuy nhiên, các tài liệu trên có thể ngăn cản sự thay thế cây 
Thánh giá bằng việc trình bày Chúa Kitô phục sinh, vì chúng 
luôn nhắc đến sự hiện diện của một hình ảnh Chúa Kitô chịu 
đóng đinh trong mỗi Thánh Lễ. 

Có lẽ là không khó trong việc đặt một hình ảnh Chúa Kitô 
Phục sinh trong cung thánh trong Mùa Phục Sinh, như một việc 
nhắc nhở rõ ràng cho Mùa Phục sinh. Đồng thời, chúng ta phải 
nhớ rằng biểu tượng phụng vụ chính của sự Phục Sinh là cây 
nến Phục sinh. 

Như tài liệu "Dựng xây từ những viên đá sống động" nhắc 
nhở chúng ta: 

"94. Cây nến Phục sinh là biểu tượng của "ánh sáng của 
Chúa Kitô, chỗi dậy trong vinh quang," xóa tan "bóng tối của 
tâm trí chúng ta". Trên tất cả, cây nến Phục sinh phải là một cây 
nến chính cống, biểu tượng ưu việt của ánh sáng Chúa Kitô. Các 
lựa chọn về kích thước, thiết kế và màu sắc của nến nên được 
thực hiện hài hòa với cung thánh, nơi đặt cây nến. Trong Đêm 
Vọng Phục Sinh và trong suốt mùa Phục Sinh, cây nến Phục 
sinh đứng gần giảng đài hay ở giữa cung thánh. Sau mùa Phục 
Sinh, nó được chuyển đến một vị trí danh dự gần giếng rửa tội 
để sử dụng trong việc cử hành bí tích Rửa tội. Trong lễ tang, cây 
nến phục sinh được đặt gần quan tài như là một dấu hiệu của 
việc vượt qua của Kitô hữu từ sự chết đến sự sống”. (Zenit.org 
10-5-2016) 
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88. Tại sao người tin lành không dùng thánh giá có 
hình chúa kitô chịu đóng đinh? 

 
Sau bài trả lời của chúng tôi ngày 10-5 về hình Chúa Kitô Phục 
Sinh và cây thánh giá, một độc giả viết hỏi: "Tôi xin hỏi tại sao 
người Tin Lành nói là phải dùng cây Thánh giá không có hình 
Chúa Kitô chịu đóng đinh, vì Chúa đã sống lại rồi?” 

Đáp: Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Không phải tất 
cả người Tin Lành từ chối việc sử dụng cây Thánh giá có hình 
Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thánh giá có hình Chúa Kitô chịu 
đóng đinh cũng được sử dụng bởi nhiều Hội Thánh Đông 
phương, mặc dù ít hơn so với người Công Giáo La tinh chúng 
ta. 

Như chúng ta đã thấy trong bài viết trước, cả cây Thánh giá 
có hình Chúa Kitô chịu đóng đinh và cây thánh giá thường đã 
được sử dụng từ thế kỷ thứ V trở về sau, và không có khó khăn 
lớn trong việc sử dụng cả hai thánh giá. 

Thánh giá có hình Chúa Kitô chịu đóng đinh phục vụ như là 
một sự nhắc nhở về sự hy sinh và đau khổ của Ngài; thánh giá 
không có tượng Chúa, đặc biệt là khi được trang trí phong phú, 
phục vụ như là một sự nhắc nhở về chiến thắng của Chúa thông 
qua thập giá. Như Thánh Phaolô đã viết: "Nhưng chúng tôi lại 
rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái 
coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ" 
(1 Cr 1:23, bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên dịch Các Giờ 
Kinh Phụng Vụ). 

Cả cây Thánh giá có hình Chúa Kitô chịu đóng đinh và cây 
thánh giá không có hình Chúa đều không phủ nhận việc Chúa 
sống lại - ít nhất cũng giống như việc sử dụng Máng Cỏ Noel 
không có ý nói là Chúa không lớn lên thành người lớn. Thật 
vậy, việc sử dụng hai hình dạng Thánh giá sẽ không có ý nghĩa 
nếu không có việc Chúa sống lại, vì chính sự sống lại biến đổi 
biểu tượng của thánh giá thành dấu hiệu của sự chiến thắng. Một 
lần nữa, Thánh Phaolô tuyên bố: "Nếu Đức Kitô đã không trỗi 
dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn 
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sống trong tội lỗi của anh em" (1 Cr 15:17, bản dịch như trên). 
(Zenit.org 31-5-2016) 

 

89. Phó tế hoặc thừa tác viên giáo dân rảy nước 
thánh được không? 

 
Hỏi: Con có một câu hỏi liên quan đến nghi thức rảy nước 
thánh. Trong trường hợp thương tật của linh mục chủ tế của một 
Thánh Lễ, mà trong đó có nghi thức rảy nước thánh, liệu nghi 
thức rảy nước thánh thật sự - chứ không phải lời cầu nguyện 
trước và sau đó - được thực hiện bởi một phó tế, hay thậm chí 
bởi một thầy giúp lễ hay thừa tác viên giáo dân không? - G. S., 
Washington, D.C., Hoa Kỳ. 

Đáp: Cùng với câu hỏi, độc giả này cũng gửi vài nghiên 
cứu sơ bộ về chủ đề, mà chúng tôi sẽ sử dụng như là một phần 
của câu trả lời. 

Đối với những người sử dụng hình thức ngoại thường của 
nghi lễ Rôma, luật là khá rõ ràng. Mặc dù "nghi thức Asperges 
(rảy nước thánh)" không phải là một phần của Thánh Lễ, và linh 
mục mang áo choàng (cope) chứ không áo lễ, "vị chủ tế thánh 
lễ, chứ không linh mục khác, thực hiện việc rảy nước thánh" 
(Fortescue-O'Connell-Reid, "The Ceremonies of the Roman Rite 
Described, các nghi thức của Nghi lễ Rôma được mô tả" năm 
2003, trang 108). 

Trong hình thức này, không có vấn đề về một phó tế hay 
thừa tác viên giáo dân thực hiện việc rảy nước thánh, vì việc này 
được xem là không thể thiếu cho việc làm phép nước, vốn chỉ 
dành cho linh mục. 

Liên quan đến nghi thức rảy nước thánh trong Nghi thức 
Thánh lễ mới (Novus Ordo Mass), trong Qui chế Tổng Quát 
Sách lễ Rôma (GIRM), số 51, chúng ta đọc: 

"Vào ngày Chúa Nhật, nhất là trong Mùa Phục Sinh, thay vì 
nghi thức thống hối thường lệ, thỉnh thoảng nên làm phép và rảy 
nước thánh để nhớ lại phép rửa (“Die dominica, praesertim 
tempore paschali, loco consueti actus paenitentialis, quandoque 
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fieri potest benedictio et aspersio aquae in memoriam baptismi”, 
Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí 
Cần, Giáo phận Nha Trang). 

Trong Sách Lễ Rôma, Phụ lục II, Nghi thức làm phép nước 
và rảy nước thánh, 1, chúng ta đọc: 

"Ngày Chúa Nhật, đặc biệt là trong Mùa Phục Sinh, việc 
làm phép nước và rảy nước thánh để nhớ lại Bí tích Rửa tội, có 
thể thỉnh thoảng diễn ra trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện, 
ngay cả trong các Thánh lễ vào tối thứ bảy. Nếu nghi thức này 
được cử hành trong Thánh Lễ, nó chiếm chỗ của Nghi thức 
Thống hối thường lệ đầu Thánh Lễ” (Huiusmodi ritus locum 
tenet actus poenitentialis initio Missae peragendi). 

Trong lời trích dẫn từ GIRM, số 51, bản tiếng Anh dịch là 
"Nghi thức Thống hối theo thói tục (customary)" và Sách Lễ có 
"Nghi thức Thống hối thường lệ (usual)", mặc dù trong văn bản 
sau, có vẻ không có chữ gốc Latinh cho từ ngữ "thường lệ". 
Cách tôi đọc nó, các văn bản tiếng Anh không làm cho rõ ràng 
liệu nghi thức rảy nước thánh chỉ đơn giản là một hình thức 
khác của Nghi thức Thống hối (nhưng không phải là "theo thói 
tục" hoặc "thường lệ"), hoặc một sự thay thế ngay cho Nghi thức 
Thống hối. 

Các bình giải mà tôi tìm thấy nói như sau: "Asperges là tên 
cũ cho Nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, bây giờ là 
một tùy chọn ở phần đầu của Thánh lễ Chúa Nhật, thay thế Nghi 
thức Thống hối" (Driscoll and Joncas, "Order of Mass", 2011). 
Và điều này: 

"Nghi thức này không phải là một Nghi thức Thống hối như 
Asperges trước Công đồng chung Vatican II; đúng hơn, nó là sự 
nhớ lại vui vẻ Bí tích rửa tội, vốn cho phép đến với bữa tiệc 
Thánh Thể .... Nếu cộng đoàn là đủ đông và rộng lớn để đảm 
bảo việc thực hiện nghi thức, thầy phó tế cũng có thể rảy nước 
thánh lên cộng đoàn (mặc dù chữ đỏ là im lặng về điều này)" 
(Kwatera", “Liturgical Ministry of Deacons”, 2005). 

Độc giả của chúng ta sau đó cho biết thêm: 
"Trích dẫn cuối cùng này đặt ra vấn đề, vốn là đối tượng 

của câu hỏi của tôi. 
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"Tôi tìm các tình huống tương tự. Trong hình thức thứ ba 
của Nghi thức Thống hối, trong khi linh mục đọc lời đầu và xá 
tội, các lời cầu khẩn được đọc bởi linh mục, phó tế, hoặc một 
thừa tác viên khác" (Sách Lễ Rôma, Nghi thức Thánh lễ, 6.). 
Điều này dường như là một loại suy gần gũi cho một phó tế hay 
một thừa tác viên khác rảy nước thánh, giữa lời nguyện mở đầu 
và lời nguyện kết thúc của linh mục, ngay cả nếu nghi thức rảy 
nước thánh là một hình thức của Nghi thức Thống hối. 

"Trong việc làm phép tro và xức tro trong ngày Thứ Tư Lễ 
Tro cũng vậy, có vẻ có một tình huống tương tự. Sách Lễ Rôma 
nói rằng vào ngày đó 'Nghi thức Thống hối được bỏ qua, và việc 
xức tro thay thế nó'. Trong sự thay thế rõ ràng này cho Nghi 
thức Thống hối, Sách các Phép (phiên bản ở Hoa Kỳ), số 1659, 
cho biết: 'Nghi thức này có thể được cử hành bởi một linh mục 
hay phó tế, và các ngài được trợ giúp bởi các thừa tác viên giáo 
dân trong việc xức tro. Tuy nhiên, việc làm phép tro được dành 
riêng cho một linh mục hay phó tế". Như thế, các lời nguyện 
không phải là trong câu hỏi, chỉ có sự xức tro, hoặc, trong 
trường hợp của nghi thức rảy nước thánh, là việc rảy nước 
thánh. 

"Kết luận riêng của tôi là rằng trong nghi thức rảy nước 
thánh, thậm chí nếu nó là một hình thức của Nghi thức Thống 
hối, việc rảy nước thánh có thể được thực hiện bởi một người 
nào đó khác với linh mục chủ tế, nhưng vị chủ tế phải đọc các 
lời nguyên mở đầu và lời nguyện kết thúc”. 

Tôi tự hỏi tại sao bạn đọc này còn làm phiền hỏi tôi nữa, vì 
hình như bạn có vẻ có nhiều khả năng hơn để chuyển động khéo 
léo qua cánh rừng của qui tắc phụng vụ. 

Tuy nhiên, như Chúa quan phòng giúp tôi, tôi đã có vinh dự 
là một trong số các linh mục đồng tế trong Thánh lễ Chúa Thánh 
Thần Hiện Xuống, do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế ngày 15-
5, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Thánh lễ này bắt 
đầu với nghi thức rảy nước thánh. Tại thời điểm rảy nước thánh, 
Đức Thánh Cha vẫn đứng cạnh ghế và rảy nước thánh cho các 
người chung quanh Ngài, và rảy tượng trưng cho các vị đồng tế 
ở cách Ngài một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, trong khi 
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đó, nhiều phó tế đi xuống các cánh Đền thờ và rảy nước thánh 
trên dân chúng. 

Trong khi sự thực hành của các Thánh Lễ giáo hoàng không 
thể luôn được mở rộng cho các tình hình khác, tôi nghĩ rằng sự 
thực hành này ít nhất làm cho rõ ràng rằng các phó tế có thể hỗ 
trợ trong việc rảy nước thánh, nếu có đủ lý do để làm như vậy. 
Cần phải nhớ rằng hiện nay các phó tế trong hình thức thông 
thường có thể thực hiện nhiều việc làm phép, vốn trước đó đã 
chỉ dành cho linh mục mà thôi. Trong nhiều Hội Thánh Đông 
Phương, các phó tế không thể thực biện bất cứ việc làm phép 
nào. 

Tôi không nghĩ rằng phó tế có thể thay thế linh mục hoàn 
toàn. Nếu một linh mục là ốm yếu và khó di chuyển, ngài có thể 
rảy nước thánh từ chổ ngồi của ngài, và sau đó phó tế hay linh 
mục khác có thể đi xuống các lối đi, để rảy nước thánh lên cộng 
đoàn. 

Tôi không tin rằng điều này có thể được mở rộng cho giáo 
dân trong bối cảnh Thánh lễ. Các trích dẫn trên đây từ Qui chế 
Tổng Quát Lễ Rôma và phụ lục nói rõ ràng rằng nghi thức rảy 
nước thánh diễn ra trong Thánh Lễ, chứ không bên ngoài Thánh 
lễ như trong hình thức ngoại thường. Nghi thức rảy nước thánh 
là một sự tiếp nối của nghi thức làm phép nước, và là một phần 
không thể thiếu của nó. Vì vậy, những người không thể làm 
phép nước, sẽ không thể hoàn thành nghi thức được. 

Nếu không có thầy phó tế, và linh mục không thể di chuyển, 
ngài vẫn có thể rảy nước thánh cho những người đứng chung 
quanh ngài, và phần còn lại của cộng đoàn trong một cách ảo. 

Nói cho cùng, ngay cả khi linh mục di chuyển xung quanh 
nhà thờ, nước thánh không đến với phần lớn của cộng đoàn. 
Nhưng họ vẫn được hưởng lợi từ mọi lợi ích thiêng liêng của 
nghi thức. 

Cuối cùng, tôi cũng sẽ nói rằng các văn bản tương tự cho 
thấy rằng nghi thức trên thay thế nghi thức thống hối, nhưng tự 
nó không phải là một nghi thức thống hối. Nếu là như vậy, nó sẽ 
đơn giản là một nghi thức thống hối thay thế, và thay vì in nó 
trong một phụ lục, nó sẽ rơi tự nhiên vào các công thức thống 
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hối khác. Do đó, nó thay thế nghi thức thống hối, như xảy ra 
trong nhiều tình huống nghi thức khác, chẳng hạn khi Kinh 
Thần Vụ được kết hợp với Thánh Lễ. (Zenit.org 24-5-2016) 

 
 

 
 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 
 

90. Người sống đời thánh hiến làm bõ vú đỡ đầu 
được không? 

 
Hỏi: Thưa cha, liệu một người nữ sống đời thánh hiến có 

thể làm vú đỡ đầu cho một trẻ sơ sinh rửa tội không? Hoặc liệu 
ơn gọi truyền giáo ngăn cản người này chu toàn vai trò của một 
vú  

trẻ, trong trường hợp cha mẹ nó qua đời không? Con thấy 
Giáo luật dường như không cấm người sống đời thánh hiến làm 
bõ vú đỡ đầu. – C. L., Potomac, Maryland, Hoa Kỳ. 

Đáp: Trước đây có một sự hạn chế chung về việc các linh 
mục, tu sĩ nam nữ và người khác sống đời thánh hiến, làm bõ vú 
đỡ đầu, và việc này bắt nguồn tử Bộ Giáo Luật năm 1917. 

Khoản luật 766, số 4 và 5, nói rằng việc một người sống đời 
thánh hiến làm bõ vú đỡ đầu phải là một sự cấp thiết, và cần có 
sự chấp thuận của bề trên. Phó tế và linh mục cần phải xin phép 
Giám mục bản quyền của mình. 

Thực sự, các lý do đằng sau này là rằng đời sống tu trì và 
bậc giáo sĩ được xem là không   tương thích với trách nhiệm làm 
bõ vú đỡ đầu. 

Bộ Giáo luật năm 1917 đã xem điều này như một sự ràng 
buộc tinh thần rất mạnh, đến nỗi nó tạo ra một ngăn trở cho hôn 
nhân giữa người đỡ đầu và con đỡ đầu, và người đỡ đầu sẽ làm 
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người giám hộ, trong trường hợp cha mẹ của con đỡ đầu qua 
đời. Tại một số quốc gia có truyền thống Công giáo mạnh mẽ, 
ưu tiên này trong "patria potestas" (quyền làm cha mẹ) của bõ 
vú đỡ đầu trên bà con thân thiết thậm chí còn được tôn trọng 
trong luật dân sự nữa. 

Bộ Giáo luật năm 1983 loại bỏ hầu hết các hạn chế nói trên. 
Các khoản luật mới và ngắn hơn nói về bõ vú đỡ đầu như sau: 

“Ðiều 872: Trong mức độ có thể được, phải liệu cho người 
sắp chịu Bí Tích Rửa Tội có một người đỡ đầu. Nhiệm vụ của 
người đỡ đầu là tham dự vào việc khai tâm Kitô giáo của người 
lớn sắp rửa tội; còn đối với nhi đồng sắp rửa tội, người đỡ đầu 
phải cùng với cha mẹ đem em nhỏ đến chịu rửa tội, rồi cộng tác 
với cha mẹ giúp em bé đã được rửa tội sống đời sống Kitô giáo 
cách xứng đáng và tận tụy chu toàn những bổn phận gắn liền với 
Bí Tích Rửa Tội. 

“Ðiều 873: Có thể chỉ nhận một cha đỡ đầu hoặc một mẹ đỡ 
đầu, hay cả cha và mẹ đỡ đầu. 

“Ðiều 874: §1. Ðể được nhận giữ vai trò đỡ đầu, cần: 
1. phải được chọn lựa bởi chính người sắp được rửa tội, hay 

cha mẹ của đương sự hoặc người thế quyền cha mẹ; nếu không 
có cha mẹ và người thế quyền thì Cha Sở hay thừa tác viên rửa 
tội sẽ chọn lựa. Người được chọn phải có khả năng và chủ ý thi 
hành nhiệm vụ đỡ đầu; 

2. đã được mười sáu tuổi trọn, trừ khi Giám Mục giáo phận 
ấn định tuổi khác, hoặc Cha Sở hay thừa tác viên thấy có thể 
nhận một ngoại lệ vì lý do chính đáng; 

3. phải là người công giáo, đã chịu Bí Tích Thêm Sức và Bí 
Tích Mình Thánh, lại có đời sống xứng hợp với Ðức Tin và 
chức vụ sắp lãnh nhận; 

4. không mắc một hình phạt giáo luật đã được tuyên kết và 
tuyên bố hợp lệ; 

5. không phải là cha hay mẹ của người được rửa tội. 
"§2. Người nào đã được rửa tội nhưng thuộc về một giáo 

đoàn không Công Giáo, thì chỉ được nhận cùng với một người 
đỡ đầu Công Giáo, và với tư cách chứng nhân của Bí Tích Rửa 
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Tội mà thôi (Bản dịch Việt ngữ của các Linh Mục Nguyễn Văn 
Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh). 

Như thế, người ta thấy là một linh mục, tu sĩ hoặc người 
sống đời thánh hiến có đầy đủ các điều kiện cần thiết này để làm 
bõ vú đỡ đầu, và do đó có thể tự do chấp nhận lời mời làm 
người đỡ đầu. 

Các quy tắc cũ đã là khá phù hợp trong một xã hội có tính 
di động ít hơn so với ngày nay, và đã không hiếm rằng một 
người đỡ đầu có thể giúp đỡ hoặc thay thế cha mẹ trong nhiệm 
vụ của họ. Do đó, việc không cho phép linh mục và tu sĩ thời 
trước đây làm người đỡ đầu là điều dễ hiểu. 

Ngày nay, khi người ta sống đời di động nhiều, nhiệm vụ 
của người đỡ đầu thường là sự hỗ trợ tinh thần từ xa, hơn sự 
giúp đỡ trực tiếp như cha mẹ. Như thế, một tu sĩ có thể giúp 
nuôi dưỡng đời sống tinh thần của con đỡ đầu, như là một người 
bà con hoặc bạn thân đang sống cách xa hàng ngàn dặm vậy. 
(Zenit.org 4-11-2014) 

 
91. Linh mục có thể làm bõ đỡ đầu cho người mình 
rửa tội không? 

 
Hỏi: Tiếp theo bài trả lời của chúng tôi ngày 4-11 về việc liệu 
các người sống đời thánh hiến làm bõ vú đỡ đầu được không, 
một độc giả hỏi thêm:“Khi một linh mục cử hành bí tích rửa tội, 
ngài có thể đồng thời giữ vai trò bõ đỡ đầu được không?” 

Đáp: Dường như không có luật đặc biệt nào cấm đoán việc 
này. Thừa tác viên ban phép rửa tội là một vai trò chốc lát, trong 
khi vai trò làm bõ đỡ đầu là lâu dài, là thực sự suốt đời. 
Về mặt phụng vụ, thì điều này có thể có nghĩa rằng nên có một 
mẹ đỡ đầu thực hiện mọi nghi thức và cử chỉ được tiên liệu 
trong sách nghi thức, trong khi linh mục chỉ thực hiện các nghi 
thức được tiên liệu cho thừa tác viên. Nếu không, sẽ có một mối 
nguy hiểm về thiếu kính trọng đối với sự thánh thiêng của nghi 
thức. 
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Khi đăng ký và sổ rửa tội, linh mục sẽ ký tên cả ở phần 
người cử hành bí tích và phần người bõ đỡ đầu nữa. 

Hỏi: Một độc giả từ thành phố tươi đẹp Graz ở Áo: 
"Tôi được cặp vợ chồng Tin lành ngỏ ý mời làm bõ đỡ đầu 

cho đứa con gái 9 tuổi của họ. Theo nội quy của Hội Thánh của 
họ (cộng đồng Tin Lành chính thống), việc này là có thể được. 
Thưa cha, Giáo luật Công Giáo cho phép con làm người đỡ đầu 
như vậy không?" 

Đáp: Câu trả lời cho câu hỏi này, cùng với các điều kiện 
cần thiết, được tìm thấy trong Quy chuẩn Đại kết (Ecumenical 
Directory) được Tòa thánh ban hành ngày 25-3-1993: 

"98. Hội Thánh Công Giáo hiểu rằng cha mẹ đỡ đầu, trong 
một ý nghĩa phụng vụ và giáo luật, nên là thành viên của Hội 
Thánh hay Cộng đồng Hội Thánh, mà trong đó phép rửa tội 
được cử hành. Họ không chỉ đơn thuần là chịu trách nhiệm về 
giáo dục Kitô giáo cho người được rửa tội (hoặc được thêm 
sức), như là một mối quan hệ hoặc bạn bè; họ cũng có mặt ở đó 
như là người đại diện của một cộng đồng đức tin, đứng ra làm 
người bảo đảm đức tin và ước muốn của người sắp được rửa tội 
cho sự hiệp thông Hội Thánh. 

"a) Tuy nhiên, dựa vào phép rửa chung, và do mối mối quan 
hệ máu thịt hay tình bạn hữu, một người đã được rửa tội thuộc 
một cộng đồng Hội Thánh có thể được nhìn nhận như là một 
nhân chứng cho phép rửa tội, nhưng phải có thêm một người đỡ 
đầu Công Giáo khác nữa. Một người Công Giáo có thể làm 
tương tự cho một người được rửa tội trong một Cộng đồng Hội 
Thánh khác." (Zenit.org 18-11-2014) 

 

92. Bệnh nhân ebola lãnh bí tích như thế nào? 
 

Hỏi: Xin cha vui lòng hướng dẫn cách thức ban các bí tích cho 
bệnh nhân Ebola, mà không làm cho người đó nghĩ rằng mình 
bị linh mục từ chối ban bí tích. Cần lấy các biện pháp nào trong 
tình hình như vậy? - V. B., Kokstad, Nam Phi. 

Đáp: Theo Bộ Giáo luật 1983, chúng ta đọc: 
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“Ðiều 1000 §1. Sự xức dầu phải cử hành nghiêm chỉnh 
cùng với những lời đọc, theo thứ tự và cách thức đã quy định 
trong sách phụng vụ. Tuy nhiên, khi khẩn thiết, chỉ xức dầu trên 
trán hay trên một phần khác của thân thể cũng đủ; nhưng phải 
đọc trọn vẹn mô thức của Bí Tích. 

§2. Thừa tác viên phải xức dầu bằng chính tay của mình, trừ 
khi có lý do quan trọng khuyên nên dùng một dụng cụ” (Bản 
dịch Việt ngữ của các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn 
Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh). 

Một bệnh dễ lây nhiễm như Ebola là quá đủ để đảm bảo cho 
thừa tác viên sử dụng một dụng cụ. 

Các chuyên viên giáo luật, khi bình luận về điều luật trên, 
thường cho rằng thông thường, dù cho tình hình hình của người 
bệnh là như thế nào chăng nữa, thừa tác viên sẽ có thể có các 
biện pháp bảo vệ chống lại sự lây nhiễm như các y tá và bác sĩ 
đã làm. 

Trong trường hợp của Ebola và các sự lây nhiễm nguy hiểm 
khác, điều này có nghĩa rằng một thừa tác viên nên mang bộ áo 
sinh học cao cấp, và tuân theo các qui định nghiêm ngặt cần 
thiết, để tránh sự lây nhiễm cho mình, và từ mình có thể lây 
nhiễm cho những người khác. 

Thừa tác viên cũng nên cẩn thận chuẩn bị việc cử hành bí 
tích, bằng cách dùng một lọ dựng dầu thánh (và có thể hộp đựng 
Mình Thánh Chúa nữa) theo cách như thế nào đó, để cho lọ này 
có thể được phá hủy hợp lệ, hoặc hoàn toàn được khử nhiễm. 

Sau khi đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa trên, linh 
mục có thể giải tội cho bệnh nhân, ban bí tích Xức Dầu Thánh 
và cho Rước lễ. 

Nếu không thể thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa 
ấy, linh mục nên tự hạn chế mình lả không làm bất cứ sự gì 
đụng đến người bệnh. 

Thí dụ, linh mục có thể thiếu mức độ cần thiết của kiến thức 
y tế, để tuân giữ các biện pháp tránh lây nhiễm, và nhiệm vụ của 
các nhân viên y tế là cấm ngài có bất kỳ sự tiếp xúc thể lý nào 
với bệnh nhân. Trong trường hợp này, linh mục có thể giải tội 
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và xức dầu cho bệnh nhân từ xa, hoặc từ đàng sau tấm kính cách 
ly. 

Trong các trường hợp này, linh mục có thể dùng các 
phương tiện nhân tạo, như điện thoại liên lạc để tạo thuận lợi 
cho sự giao tiếp, miễn là linh mục có thể quan sát rõ ràng bệnh 
nhân đang xưng tội, ngay cả khi cách nhau bằng tấm kính chịu 
lực. Linh mục có thể ủy quyền cho một nhân viên y tế cho bệnh 
nhân Rước lễ nữa. Chỉ tiếc một điều trong trường hợp này, là 
linh mục không thể ban bí tích Xức dầu cho bệnh nhân. 

Đây chắc chắn là một sư hy sinh cho cả bệnh nhân và linh 
mục, nhưng cả hai cũng chia sẻ trách nhiệm để tránh làm bất cứ 
điều gì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người khác. 

Ngoài trường hợp xức dầu cho các người đã có dấu hiệu lây 
nhiễm, Giám mục có thể thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa 
khác để hạn chế sự lây nhiễm, dựa vào bản chất của căn bệnh cụ 
thể. 

Để tránh sự lây nhiễm qua sự tiếp xúc thể lý, một số Giám 
mục loại bỏ cử chỉ chúc bình an trong Thánh Lễ, hoặc qui định 
rằng việc chúc bỉnh an này cần được thực hiện bằng sự cúi đầu 
đơn giản, hoặc cử chỉ tương tự với các người gần mình nhất, 
thay vì sự bắt tay hoặc ôm nhau. 

Một số Giám mục đã tạm thời cấm cho rước lễ trên lưỡi 
trong thời dịch bệnh nữa. 

Một số người phủ nhận rằng Giám mục có thẩm quyền đưa 
ra lệnh cấm như thế. Trong năm 2009, nhân một dịch cúm nặng, 
Thánh Bộ Phụng Tự nhắc lại trong một thư riêng (Prot. N 
655/09/L), rằng luôn luôn và ở khắp mọi nơi các tín hữu có 
quyền rước lễ trên lưỡi (huấn thị Redemptionis Sacramentum, số 
92). 

Đồng thời, trong các trường hợp nghiêm trọng thật sự - thí 
dụ, một sự lây nhiễm hầu như qua chất dịch cơ thể - thật là khó 
để cho rằng một Giám mục sẽ không thể đình chỉ các luật chung 
vì công ích. 

Trong các trường hợp tương tự, các Giám mục ở nhiều nơi 
trên thế giới còn đi xa hơn, khi ngưng mọi Thánh lễ công khai 
trong một giáo phận để ngăn ngừa lây nhiễm. Việc tham dự 



 285 

Thánh lễ ngày Chúa Nhật là một luật cao hơn so với cách thức 
Rước lễ. Vì vậy, nếu không có nghi ngờ về thẩm quyền của 
Giám mục trong việc đầu, thì chắc chắn ngài cũng có thấm 
quyền trong việc sau. 

Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, sự thận trọng là cần 
thiết. Các hành động như vậy không nên được xem nhẹ. Chúng 
cần được ủng hộ với các khuyến nghị y tế, liên quan đến nguy 
hiểm thực sự của sự lây nhiễm, và được thực hiện, trong thời 
gian tối thiểu cần thiết. 

Trong trường hợp này, các tín hữu, cho dù họ thích Rước lễ 
trên lưỡi hơn, nên chấp nhận lệnh của Giám mục như một cử chỉ 
bác ái đối với các người khác, nhằm tránh mọi nguy hiểm cho 
bản thân mình và cho người khác nữa. 

Một số tác giả lập luận rằng, trong một số bệnh lây nhiễm, 
sự Rước lễ trên tay là không an toàn hơn sự Rước lễ trên lưỡi. 
Điều này là có thể đúng, nhưng tôi không có kiến thức y tế cần 
thiết để đi vào thảo luận nhiều hơn. (Zenit.org 11-11-2014) 

 

93. Liệu linh mục có thể ban phép lành khi mình 
thánh chúa được đặt không? 

 
Hỏi: Khi còn học trong các chủng viện ở Tây Ban Nha và ở 
Rôma, dường như con đã nghe nói rằng linh mục không ban 
phép lành vào cuối giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, khi cộng 
đoàn đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ trước Mình Thánh Chúa 
được đặt. Thưa cha, điều này có đúng không? Liệu đây là một 
nguyên tắc phụng vụ, hay là tùy chọn? Một thí dụ khác là linh 
mục làm phép hương khi bỏ hương vào bình hương trong Thánh 
Lễ, nhưng lại không làm phép hương khi bỏ hương vào bình 
hương trong giờ chầu Thánh Thể, điều này có đúng không? Con 
đã gửi điện thư hỏi một chuyên viên phụng vụ, và ngài trả lời là 
không ban phép lành vào cuối giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều 
trước Mình Thánh Chúa được đặt, vì việc chầu Thánh Thể lấn át 
mọi việc ban phép lành khác. Nhưng sau đó một câu hỏi khác 
nảy ra trong tâm trí con, liệu có ban phép lành không, khi đây 
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không phải là giờ chầu Thánh Thể, nhưng chỉ đơn giản là việc 
đặt Mình Thánh Chúa, do hoàn cảnh chầu Mình Thánh trong 
trong Hào Quang kéo dài trong một giờ trước khi bắt đầu 
Thánh Lễ? - K. B., Bloomingdale, Ohio, Hoa Kỳ. 

Đáp: Bạn thân mến, chuyên viên phụng vụ mà bạn hỏi ý 
kiến đã nói đúng. Không có việc ban phép lành trong sự hiện 
diện của Mình Thánh Chúa được đặt. 

Ngoài lý do liên quan đến việc chầu Mình Thánh Chúa, một 
lý do thường được đưa ra là không thừa tác viên nào ban phép 
lành, khi một thừa tác viên cao hơn hiện diện ở đó. Vì vậy, trong 
lúc Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, đang hiện diện như thế, 
không thừa tác viên nào thấp hơn Ngài có thể ban phép lành 
được. 

Về mặt thần học, phải nhìn nhận rằng đây không là một lập 
luận vững mạnh, vì Chúa Kitô cũng hiện diện trong Nhà tạm 
đóng cửa, và do đó không nên ban phép lành trong nhà thờ. Dù 
lý do là gì chăng nữa, các ý tưởng ấy đóng góp cho tập tục lâu 
đời là không ban phép lành khi Mình Thánh Chúa được đặt. 

Vì vậy, bất cứ khi nào Mình Thánh Chúa được đặt vào cuối 
Thánh Lễ cho cuộc rước kiệu, hoặc cho phiên chầu Mình Thánh 
kéo dài, việc ban phép lành cuối lễ và lời nói giải tán được bỏ. 
Thánh lễ kết thúc với lời nguyện hiệp lễ, và thừa tác viên xông 
hương Mình Thánh Chúa, rồi rút lui trong thinh lặng hoặc tiếp 
tục tham gia cuộc rước. 

Khi đọc giờ Kinh Sáng hay giờ Kinh Chiều trước Mình 
Thánh Chúa được đặt, giờ kinh được kết thúc khi linh mục hay 
phó tế nói: "Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta, 
xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới cuộc 
sống muôn đời. Amen”, chứ không đọc "Xin Thiên Chúa toàn 
năng là Chúa Chúa và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ban phúc 
lành cho anh chị em. Amen”. 

Điều này được thực hiện trong mọi trường hợp, ngay cả khi 
việc chầu Mình Thánh Chúa sẽ tiếp tục trong một thời gian, và 
mặc dù vài người có mặt lúc đọc giờ Kinh sẽ không hiện diện 
trong giờ chầu Thánh Thể. 
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Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. Các chữ đỏ hiện 
nay về việc đặt và chầu Mình Thánh Chúa nói rằng vị chủ tế 
"làm phép hương mà không nói gì" (Nghi thức của Giám mục, 
số 1109). Quy luật tương tự sẽ được áp dụng nếu việc xông 
hương được thực hiện trong Giờ Kinh Phụng Vụ. Ngoại lệ này 
cũng là đúng đối với hình thức ngoại thường trong một số dịp, 
khi giờ Kinh Chiều được đọc trước Mình Thánh Chúa, chẳng 
hạn vào dịp lễ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô (lễ Corpus 
Christi). 

Một ngoại lệ tương tự, trước khi có cuộc cải cách phụng vụ, 
là khi Thánh Lễ được phép cử hành trước Mình Thánh Chúa 
được đặt. Điều này chỉ được thực hiện trong trường hợp cần 
thiết hết sức với sự cho phép của Giám mục, hoặc vào các dịp lễ 
trọng, chẳng hạn như lễ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô, và 
ngày thứ ba của việc đạo đức Chầu Bốn Mười Giờ. Trong 
trường hợp này, thực tế là tất cả các việc làm phép và chúc lành 
trong Thánh lễ đều được thực hiện. 

Trong hình thức bình thường, không bao giờ Thánh lễ được 
cử hành trước Mình Thánh Chúa được đặt. Thánh lễ chỉ có thể 
diễn ra trong hình thức ngoại thường, nhưng là khá đặc biệt 
ngoại lệ. 

Sự mới lạ trong nghi thức hiện nay là làm phép hương khi 
đặt Mình Thánh Chúa, chứ không trong nghi thức phụng vụ nào 
khác. Theo truyền thống, hương không được làm phép một khi 
đã đặt Mình Thánh Chúa rồi. 

Lý do có thể cho sự thay đổi này là đơn giản hoá và thống 
nhất nghi thức đặt hương, bằng cách loại bỏ sự khác biệt giữa 
một số tình huống nghi thức 

Trong những năm gần đây, một số chuyên viên phụng vụ đã 
yêu cầu tái lập việc không làm phép và chúc lành trong giờ chầu 
Thánh Thể. Cá nhân tôi nghĩ rằng một sự trở lại với tập tục quá 
khứ là không thể. Việc đặt Mình Thánh Chúa hiện nay là bình 
thường, và không còn đòi hỏi sự cho phép của Đấng Bản quyền 
nữa. Điều này có nghĩa rằng các nghi thức phụng vụ, như đọc 
giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều trước Thánh thể là thường 
xuyên hơn và, như chúng ta đã thấy ở trên, đã có trường hợp 
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ngoại lệ cho quy luật chung. Như thế, sự thống nhất của việc 
thực hành nghi thức xông hương khi đặt và chầu Thánh Thể 
tuân theo một tính hợp lý rõ ràng, phù hợp với tập tục hiện nay. 
(Zenit.org 28-4-2015) 

 

94. Đúng chăng một số dòng tu được ban năng quyền 
tha vạ cho tội? 

 
Hỏi: Con nghe nói rằng một số Dòng tu được ban năng quyền 
tha vạ cho một số tội. Thưa cha, điều này là đúng không? Các 
Dòng tu nào được ban năng quyền ấy? - T. M., Shillong, Ấn Độ. 

Đáp: Quả là đúng như thế, nhưng trong thực tế không thể 
đưa ra danh sách này, vì chúng ta đang ở trong lĩnh vực đặc ân 
được ban đặc biệt bởi các sắc lệnh của Tòa Thánh, và không 
được công bố. Phạm vi và trương độ của các đặc ân này cũng có 
thể thay đổi từ nơi này đến nơi khác. 

Một đặc ân lâu đời như vậy là đặc ân của Dòng Tên, và các 
Dòng Hành khất như Dòng Phanxicô, Dòng Đa Minh và Dòng 
Tôi Tớ Đức Mẹ (Servites) để tha vạ tuyệt thông tiền kết cho hối 
nhân về tội phá thai. Vì đây là một đặc ân của Đức Thánh Cha, 
các thành viên của các Dòng tu này, khi họ có năng quyền giải 
tội, duy trì đặc ân này mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong các trường 
hợp mà vị Giám mục địa phương dành quyền tha vạ cho mình, 
hoặc giới hạn số lượng lần, mà linh mục có thể tha vạ, trước khi 
xin gia hạn năng quyền. 

Tôi nhớ một cuộc thảo luận liên quan đến đặc ân này 
khoảng 25 năm trước đây, khi tôi sắp được truyền chức linh 
mục, trong một diễn đàn tổ chức tại Tòa Ân Giải Tối Cao, tức 
Văn phòng Tòa Thánh đặc trách giải quyết các vấn đề lương 
tâm. Một linh mục thuộc một Dòng Hành Khất nói rằng một 
Giám mục đã tìm cách từ chối đặc ân này cho cha. Đức Hồng Y 
phụ trách trả lời rằng bởi vì đặc ân này đã được phổ biến phổ 
quát trong giới giáo sĩ, nhiệm vụ của Giám mục là chứng minh 
rằng đặc ân đã không tồn tại, chứ không phải nhiệm vụ của 
Dòng tu là chứng minh mình duy trì đặc ân ấy. 
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Đôi khi, các đặc ân khác được ban cho vị Tổng quyển của 
các Dòng tu, và các vị có thể ban lại đặc ân ấy cho một số thành 
viên khác của Dòng tu mình. Trong các trường hợp này, phạm 
vi và giới hạn của đặc ân cần được xác định rõ ràng trong sắc 
lệnh ban đặc ân. Đặc ân này có thể là vĩnh viễn, nhưng thường 
trong một khoảng thời gian nhất định, thường là năm năm, và có 
thể gia hạn nhiều lần. Mặc dù người ta không cần sự cho phép 
của Giám mục để thực thi đặc ân, ít nhất Giám mục cần được 
thông báo về sự hiện hữu và phạm vi của nó. 

Loại đặc ân này thường ban cho các linh mục, sau khi các vị 
đã có năng quyền giải tội, năng quyển tha vạ cho hối nhân (vạ 
tuyệt thông, vạ huyền chức và vạ cấm chế), vốn đã không được 
tuyên bố công khai. Nó không bao gồm các vạ đã được tuyên bố 
công khai, hoặc không bao gồm các vạ được dành riêng cho Tòa 
Thánh, chẳng hạn như người không có chức tư tế mà dám cử 
hành Hy Tế Thánh Thể, linh mục vi phạm trực tiếp ấn bí tích, 
linh mục giải tội cho người phạm tội điều răn thứ sáu với mình, 
Giám Mục nào không có ủy nhiệm thư giáo hoàng mà phong 
chức Giám Mục cho người khác, cũng như người nào được 
truyền chức do Giám Mục ấy, và người nào hành hung Ðức 
Thánh Cha. 

Một đặc ân khác đôi khi được ban là đặc ân giải các lời 
khấn tư, hoặc thay đổi nó bằng việc đạo đức khác. Các lời khấn 
tư như thế được thực hiện cách riêng tư bởi một tín hữu để làm 
điều tốt lành - ví dụ, một lời khấn kiêng rượu vĩnh viễn hoặc 
trong một thời gian. Nếu vì một lý do chính đáng (chẳng hạn vì 
mục đích y tế) mà việc giữ lời khấn này trở nên nặng nề, linh 
mục có thể giải nó hoặc thay đổi nó bằng việc khác. Đặc ân này 
không áp dụng cho các lời khấn công khai, chẳng hạn việc khấn 
ba lời khuyên Phúc âm là Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng lời. 

Nói tóm lại, linh mục Dòng nào khi có đặc ân trên, có các 
năng quyền giống với năng quyền, mà các Giám mục thường 
ban cho một số linh mục của giáo phận, chẳng hạn như các kinh 
sĩ giải tội của kinh sĩ hội chính tòa, hoặc các vị phụ trách một số 
đền thánh, nơi tín hữu thường đến xưng tội, hoặc đến tìm hướng 
dẫn đời sống thiêng liêng. 
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Vị tổng quyền của Dòng tu, khi ban lại đặc ân mà Tòa 
Thánh đã ban cho mình, nên xem xét các tình hình mục vụ như 
Giám mục có thể làm, và ban các đặc ân ấy cho các linh mục 
đang rất cần chúng để sử dụng. (Zenit.org 6-1-2015) 

 

95. Việc đặt tay trong lễ truyền chức và lễ tấn phong 
 

Hỏi: [Một giám mục ở châu Phi hỏi] Cách đây vài năm, tôi đã 
tham dự lễ truyền chức linh muc cho một phó tế. Năm Giám mục 
và nhiều linh mục hiện diện trong thánh lễ này. Tất cả các Giám 
mục đã đặt tay, và kế đó các linh mục đặt tay. Tôi xem đó như 
một qui chuẩn. Một thời gian sau, tôi đến một giáo phận lân cận 
để tham dự lễ truyền chức linh mục. Tại đây tôi nhận thấy chỉ 
Giám mục truyền chức đặt tay lên ứng viên, sau đó các linh mục 
đặt tay. Còn hai Giám mục khác, hiện diện trong thánh lễ, 
không đặt tay. Điều này làm cho tôi nghĩ về tính biểu tượng 
phụng vụ. Việc các linh mục đặt tay công nhận việc tân linh mục 
gia nhập hàng linh mục, cũng như việc các Giám mục đặt tay 
trong lễ tấn phong Giám mục tượng trưng việc chấp thuận tân 
Giám mục vào Giám mục đoàn. Liệu có đúng chăng khi nói 
rằng trong lễ truyền chức linh mục, do tôn trọng tính biểu tượng 
phụng vụ, chỉ Giám mục truyền chức (cộng thêm Giám mục phụ 
tá của ngài, nếu có, hoặc Giám mục nghỉ hưu của giáo phận, 
nếu có) sẽ đặt tay lên ứng viên, chứ không phải các Giám mục 
khác, hiện diện ở đó, đặt tay? 

Đáp: Trong trường hợp này, vị Giám mục đã đóng khung 
câu hỏi một cách chính xác, khi xem nghi thức đặt tay của các vị 
khác hơn là Giám mục truyền chức (hoặc các Giám mục) như là 
phản ánh việc đi vào cấp đặc biệt của chức linh mục. 

Đây là một truyền thống cổ xưa, vốn vẫn còn phản ánh 
trong chữ đỏ của lễ truyền chức hiện nay. Nguồn chủ yếu của 
tập tục này là cái gọi là Truyền thống Tông đồ của thánh 
Hippolytus thành Rôma, được viết vào khoảng năm 215, nhưng 
phản ảnh tập tục đã có từ lâu. Các học giả hiện đại đã nghi ngờ 
tính xác thực của tác giả của các văn bản, và có xu hướng xác 
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định nơi soạn bản văn là ở Trung Đông, chứ không phải ở 
Rôma. Tuy nhiên, họ có sự thỏa thuận rộng rãi, liên quan đến 
niên đại soạn thảo sớm hơn, và ảnh hưởng của nó lên sự thực 
hành phụng vụ sau đó trong Hội Thánh hoàn vũ. 

Liên quan đến sự lựa chọn và tấn phong Giám mục, văn bản 
này nói: 

"2. Giám mục được tấn phong sau khi ngài đã được mọi 
người lựa chọn. Khi ngài đã được chọn và làm hài lòng mọi 
người, ngài sẽ qui tụ mọi người vào ngày Chúa Nhật, cùng với 
hàng linh mục và các Giám mục khác. Trong khi mọi người biểu 
lộ sự đồng tình, các Giám mục đặt tay lên ngài, trong khi các 
linh mục đứng yên lặng. Thực sự mọi người giữ thinh lặng, 
thầm thỉ cầu xin Chúa Thánh Thần xuống. Sau đó, một trong các 
Giám mục hiện diện, theo yêu cầu của mọi người, sẽ đặt tay lên 
ngài là vị Giám mục được tấn phong, và sẽ cầu nguyện như 
sau..." 

Về việc truyền chức linh mục, Truyền thống Tông đồ nói: 
"8. Nhưng khi truyền chức cho một linh mục, Giám mục sẽ 

đặt tay lên đầu ứng viên, trong khi các linh mục khác chạm vào 
ứng viên, và Giám mục sẽ đọc theo những gì đã nói ở trên, như 
chúng tôi đã quy định ở trên liên quan đến Giám mục, cầu 
nguyện và đọc..." 

Cuối cùng, khi nói về việc truyền chức phó tế, tác giả cung 
cấp các chi tiết hơn về ý nghĩa của việc đặt tay: 

"9. Nhưng phó tế, khi được truyền chức, được chọn theo 
những điều đã nói ở trên, chỉ Giám mục đặt tay lên ứng viên, 
như chúng tôi đã quy định. Khi phó tế được truyền chức, đây là 
lý do tại sao chỉ có Giám mục đặt tay lên ứng viên: ứng viên 
không được truyền chức chức linh mục, nhưng để phục vụ Giám 
mục và thực hiện các lệnh của Giám mục. Phó tế không tham 
gia vào hội đồng giáo sĩ; phó tế phải tham gia các nhiệm vụ của 
mình và báo cho Giám mục biết những gì là cần thiết. Phó tế 
không lãnh nhận Chúa Thánh Thần mà hàng linh mục sở hữu, 
chia sẻ; phó tế chỉ nhận những gì được giao phó cho mình dưới 
thẩm quyền của Giám mục. Vì lý do này, chỉ Giám mục chọn và 
truyền chức phó tế cho một người. Nhưng các linh mục đặt tay 
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lên một một tân linh mục vì Chúa Thánh Thần chung của hàng 
giáo sĩ. Tuy nhiên, linh mục chỉ có quyền đón nhận; chứ không 
có quyền ban cho. Vì lý do này, một linh mục không truyền 
chức cho giáo sĩ, nhưng trong lễ truyền chức của một linh mục, 
các linh mục khác đóng ấn trong khi Giám mục truyền chức. Về 
việc truyền chức phó tế, Giám mục sẽ đọc như sau...:" 

Điều này về cơ bản vẫn là một thực hành chung của Hội 
Thánh, mặc dù với một số thay đổi so với Hippolytus. 

Ví dụ, thay vì một Giám mục tấn phong một tân Giám mục 
như trong Truyền thống Tông đồ, Giáo luật hiện nay đòi hỏi tối 
thiểu ba Giám mục hiện diện. Vì thế, Giám mục chủ phong phải 
luôn có hai Giám mục phụ phong. Quả là đúng rằng một Giám 
mục là đủ cho việc tấn phong thành sự, nhưng Toà Thánh 
Vatican chỉ ban miễn chước này cho điều luật trong các trường 
hợp ngoại lệ mà thôi, chẵng hạn trong thời kỳ bách hại đạo hoặc 
trong bối cảnh truyền giáo. Tình hình bối cảnh truyền giáo là 
thông thường trong quá khứ, nhưng là rất hiếm hiện nay. 

Luật này cũng tuân theo một thực hành cổ xưa, vốn đảm 
bảo tính kế tục tông đồ và tượng trưng sự hiệp thông của các 
Giám mục với toàn Giám mục đoàn. Do đó, khoản luật 13 của 
Công đồng Carthage (394) nói: "Một Giám mục không nên được 
tấn phong bởi nhiều Giám mục, nhưng nếu cần thiết, ngài có thể 
được tấn phong bởi ba Giám mục". 

Ngoài ba Giám mục, nghi thức cũng dự liệu rằng mọi Giám 
mục khác hiện diện trong thánh lễ cũng đặt tay lên vị được tấn 
phong. Còn các người khác thì không đặt tay. 

Trong lễ truyền chức linh mục, trên nguyên tắc chỉ vị Giám 
mục truyền chức đặt tay lên ứng viên để ban Chúa Thánh thần. 

Tất cả các linh mục hiện diện, hoặc nếu số linh mục quá 
đông, một nhóm linh mục đại diện, cũng đặt tay lên ứng viên 
như là một dấu hiệu của hiệp thông của họ trong một chức linh 
mục duy nhất của Chúa Kitô. 

Trên nguyên tắc, một Giám mục khác hiện diện ở đó, không 
nên tham gia vào nghi thức đặt tay – trước là bởi vì nghi thức tự 
nó nói rõ rằng các linh mục thực hiện nghi thức này; sau là để 
không tạo nên sự lẫn lộn với nghi thức tấn phong Giám mục. 
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Câu trả lời này cũng được hỗ trợ bởi lời giải đáp cho một 
điều ngờ vực trong tạp chí Notitiae năm 1980 của Thánh Bộ 
Phụng tự. 

Câu hỏi là: Trong một lễ truyền chức linh mục, liệu một 
Giám mục dự lễ có tham gia vào việc đặt tay sau vị chủ tế và 
cùng với ngài đọc phần chính yếu của lời nguyện thánh hiến 
không? 

Thánh Bộ Phụng tự, sau khi tham khảo với Thánh Bộ Giáo 
lý Đức tin, trả lời rằng việc đặt tay như thế không nên thực hiện, 
hoặc rằng nó là không thích hợp, hoặc là không có lợi (non 
expedire). 

Nếu có quá nhiều ứng viên, một Giám mục khác hoặc các 
Giám mục có thể giúp với các nghi thức diễn nghĩa, chẳng hạn 
trao Chén thánh và Đĩa thánh, và xức dầu trên tay. 

Trong lễ truyền chức phó tế, chỉ vị Giám mục truyền chức 
đặt tay lên ứng viên. (Zenit.org 3-2-2015) 

 

96. Chỉ giám mục chủ sự đặt tay lên tiến chức linh 
mục 

 
Hỏi: Sau bài trả lời của chúng tôi ngày 3-2 về việc một Giám 
mục đặt tay lên các tiến chức, một linh mục đã viết: "Tôi đồng ý 
rằng sẽ là không đúng cho một Giám mục cùng đồng thánh hiến 
một linh mục, nhưng Notitiae năm 1980, trong khi nói rằng rằng 
điều này là không thích hợp, không cấm một vị Giám mục khác 
hiện diện ở đó đặt tay lên tiến chức, với tư cách là một linh mục. 
Trước đây, trong lễ truyền chức linh mục của tôi, có hai Giám 
mục. Giám mục chủ sự làm mọi hành động, nhưng Giám mục 
đồng tế cũng đặt tay lên tiền chức. Tôi nghĩ chắc chắn điều này 
không thể bị coi là lỗi". 

Đáp: Nói cho đúng là câu trả lời chính thức cho câu hỏi trên 
trong Notitiae không đồng ý cả hai hành động, nghĩa là một vị 
Giám mục thứ hai không đặt tay lên các tiến chức, và không 
cùng với Giám mục chủ sự đọc phần chính yếu của lời nguyện 
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thánh hiến. Tuy nhiên, câu trả lời không xác định liệu một trong 
hai hành động tách rời hẳn ra có bị không chấp thuận chăng. 

Câu trả lời cũng sử dụng công thức khá bất thường để nói 
rằng điều ấy là không thích hợp, có lẽ bởi vì các hành vi nghi 
thức được thực hiện bởi vị Giám mục thứ hai sẽ không ảnh 
hưởng đến việc truyền chức trong bất kỳ cách nào, nhưng có thể 
gây ra sự nhầm lẫn nghi thức với nghi thức tấn phong Giám 
mục. 

Bởi vì câu trả lời chính thức không phải là rõ ràng trong 
suốt, tôi nói rằng nó hỗ trợ lập trường của tôi hơn là khẳng định 
lập trường của tôi. 

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục cho rằng, về mặt nghi thức, sẽ là 
không đúng nếu một Giám mục tham gia vào việc đặt tay bổ 
sung trên tiến chức trong lễ truyền chức linh mục. Nghi thức chỉ 
nói đến việc các linh mục hiện diện đặt tay lên tiến chức. Một 
Giám mục có thể nói rằng ngài đang làm với tư cách một linh 
mục, nhưng, như là một Giám mục, mối quan hệ của ngài với 
các linh mục là khác đi, do vị thế phẩm trật của ngài. Vì vậy, ý 
nghĩa của việc đặt tay, vốn là một dấu hiệu của sự hiệp thông 
trong cùng chức linh mục, cũng sẽ là khác. 
Thường có khoảng tám Giám mục đồng tế khi Đức Thánh Cha 
truyền chức linh mục cho Giáo phận Rôma, nhưng các ngài 
không tham gia vào việc đặt tay lên các tiến chức, vì việc này 
chỉ dành cho các linh mục hiện diện ở đó. 

Chắc chắn chúng ta không nói về một lạm dụng nghiêm 
trọng nào đó. Đúng hơn, đây là trường hợp của đặc tính nghi 
thức, và tôn trọng những gì mà sách phụng vụ xác định. 
(Zenit.org 17-2-2015) 

 

97. Đâu là vai trò của phu nhân phó tế trong nghi lễ 
truyền chức? 

 
Hỏi: Trong lễ truyền chức các Phó tế vĩnh viễn, khi diễn ra 

cuộc rước, một số phu nhân của Phó tế bày tỏ ý tưởng của phu 
nhân, bằng cách cầm lễ phục của chồng, và bước đi bên cạnh 
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hoặc đằng sau người chồng của họ, người sẽ được truyền chức 
Phó tế. Điều này dường như cho thấy một cách sống động sự hỗ 
trợ của phu nhân cho chồng Phó tế của họ, và tượng trưng cho 
tầm quan trọng chủ yếu của bí tích hôn nhân trong cuộc đời của 
một Phó tế vĩnh viễn đã kết hôn. Phần dẫn nhập của Nghi 
thứcTruyền chức Phó tế không nêu ra bất kỳ cơ hội nào cho phu 
nhân tham gia trong nghi lễ. Đây có phải là một dấu hiệu cho 
thấy phu nhân nên từ bỏ ý tưởng đã nêu ra ở trên chăng? – B. 
C., Houston, Texas, Hoa Kỳ. 

Đáp: Các phu nhân là chắc chắn rất quan trọng, thực sự cần 
thiết, trong quá trình chuẩn bị các ứng viên đã lập gia đình để 
được truyền chức Phó tế vĩnh viễn. Theo Giáo Luật 1031,2, một 
ứng viên đã lập gia đình không thể được chấp thuận mà không 
có sự đồng ý của phu nhân. 

Chẳng hạn chúng ta có thể xem các hướng dẫn cho việc đào 
tạo các Phó tế vĩnh viễn, do Hội đồng Giám mục Úc đưa ra vào 
năm 2005, và phản ánh sự thực hành chung: 

"27. Nếu đã kết hôn, ứng viên phải có sự ủng hộ tích cực 
của phu nhân (và gia đình). Nếu chưa kết hôn, hoặc sẽ góa vợ 
trong tương lai, người ấy phải vui lòng cam kết sống độc thân 
cho đến mãn đời. 

"35. Phu nhân của ứng viên sẽ được khuyến khích tham gia 
ít nhất một số khía cạnh của chương trình đào tạo này. Một số 
khóa học thêm nên được thực hiện cách đặc biệt cho phu nhân 
(và các thành viên gia đình) của ứng viên. 

"36. Tại một thời điểm thích hợp trong chương trình đào 
tạo, và với sự đồng ý của phu nhân và những người đã giám sát 
chương trình đào tạo, ứng viên sẽ chính thức làm đơn gửi Giám 
mục để được chấp nhận như một ứng viên chính thức cho chức 
Phó tế. Cũng có dự kiến rằng, ở các giai đoạn nhất định trong 
chương trình đào tạo, ứng viên sẽ được Giám mục chính thức 
đưa vào các thừa tác Đọc sách và Giúp lễ. Một ứng cử viên sẽ 
tham dự khóa tĩnh tâm năm ngày trước khi được truyền chức 
Phó tế”. 



 296 

Mặc dù có sự quan trọng của phu nhân như thế, thực sự 
không có vai trò qui định nào cho phu nhân Phó tế trong nghi lễ 
truyền chức cả. 

Có lẽ có nhiều lý do thực hành cho việc này. Thí dụ, trong 
nhiều lần, các ứng viên cho chức Phó tế vĩnh viễn và Phó tế 
chuyển tiếp được truyền chức chung với nhau. Trong một số 
trường hợp, cũng có truyền chức Linh mục trong cùng môt buỗi 
lễ như vậy nữa. Do đó, sẽ là không thực tế khi làm nổi bật một 
số ứng viên trong các buổi lễ hỗn hợp như thế. 

Tương tự như vậy, thứ tự của đoàn rước trong lễ truyền 
chức đã được qui định nhiều bởi các quy tắc phụng vụ, và người 
ta không được phép đưa thêm nhiều bổ sung. Các người tham 
gia đoàn rước thường là những người có chức năng phụng vụ 
chính xác trong buổi lễ, mặc dù có một số ngoại lệ đối với các 
quy tắc, do đặc quyền cổ xưa. 

Tuy nhiên, có thể có một cách để giới thiệu vai trò của phu 
nhân mà không vi phạm các quy tắc phụng vụ. 

Một mặt, thật là rõ ràng rằng người mặc áo cho Phó tế mới 
là một Phó tế hay một Linh mục. Như chữ đỏ của một sách nghi 
thức truyền chức mô tả như sau: 

"Người nam, đã được truyền chức, mang lần đầu tiên dây 
Stola, mang phía vai trái và rủ chéo xuống, gắn chặt vào một 
bên. Lễ phục này, tượng trưng cho phận vụ Hội Thánh của 
mình, được đeo để phản ánh thừa tác vụ mà họ làm cho Thân 
Thể Đức Kitô, như là thầy dạy và sứ giả của Tin Mừng. Áo Phó 
tế (Dalmatic), một biểu tượng của Công lý, phản ánh thừa tác 
Bác ái, mà mọi Phó tế phải thi hành cho các người nghèo khổ 
nhất. Mỗi Phó tế được sự hỗ trợ của các thành phần Giáo sĩ, đích 
thân do mình chọn lựa”. 

Việc mặc áo Phó tế cho tân Phó tế, do một Phó tế hay một 
Linh mục thực biện, và việc trao hôn bình an với Giám mục và 
tất cả các Phó tế hiện diện, là một dấu hiệu của sự chào mừng 
cho việc gia nhập hàng Phó tế, và do đó nó có chức năng phụng 
vụ rõ ràng. 
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Mặt khác, không có gì nói về cách thức dây Stola và áo Phó 
tế đến tay của Phó tế hoặc Linh mục, trước khi một trong hai vị 
này mang cho tân Phó tế cả. 

Trong việc này, tập quán thay đổi khác nhau tùy theo phong 
tục địa phương, và các dịch vụ hậu cần thiết thực của buổi lễ. 
Trong một số trường hợp, ứng viên cầm sẵn lễ phục trên tay 
ngay từ đầu lễ. Thông thường hơn, lễ phục được chuẩn bị sẵn 
trên bàn, và các thừa tác viên phụ trách mang lễ phục cho tân 
chức sẽ nhận lễ phục từ vị Chưởng nghi hoặc thầy Giúp lễ, trước 
khi phần mang lễ phục bắt đầu tiến hành.  

Tuy nhiên, có một tập tục lâu đời và phổ biến ở nhiều nước 
châu Mỹ Latinh, mà trong đó cha mẹ cầm lễ phục của ứng viên 
đến sát cung thánh, và tại đây thừa tác viên phụ trách mang lễ 
phục cho tân chức sẽ nhận lễ phục ấy. Đây là một dấu hiệu cụ 
thể của việc họ hỗ trợ cho ơn gọi của con trai họ. 

Tập tục này có thể được giới thiệu, một cách có thể quan 
niệm được, bởi các Giám mục trong những nơi khác, bởi vì nó 
không đi ngược lại luật phụng vụ, và có thể chứa đựng rất nhiều 
ý nghĩa. 

Cũng có thể tổ chức tốt trong các nghi thức hỗn hợp, mà 
trong đó cha mẹ cầm lễ phục cho phó tế chuyển tiếp, trong khi 
phu nhân có thể cầm lễ phục cho Phó tế đã lập gia đình. Tôi 
đoán rằng điều này đã xảy ra ở châu Mỹ Latinh, nhưng tôi 
không dám chắc. 

Một nhược điểm nhỏ là nó có thể làm cho một buổi lễ đã 
dài lại dài lâu hơn một chút, nhưng một quyết định thực tiễn có 
thể được thực hiện dựa trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. 
(Zenit.org 30-6-2015) 

98. Việc xưng tội năm được hiểu như thế nào?  
Hỏi: Nhiều linh mục khuyên các tín hữu phải xưng tội trong 

một năm ít là một lần, như qui định trong điều răn thứ hai của 
Hội Thánh ("Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2042: "mọi 
tín hữu buộc phải xưng tội trong một năm ít là một lần”, Bản 
dịch Việt ngữ Sách Giáo lý của Tổng Giáo phận Sài Gòn). 
Nhưng tôi nghe một linh mục nói rằng điều này là không nhất 
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thiết, trừ khi mình phạm tội trọng, như Bộ Giáo luật, Điều 989, 
nói: "Mọi tín hữu, sau khi đã đến tuổi khôn, buộc phải xưng kỹ 
càng các tội trọng ít là mỗi năm một lần” (Bản dịch Việt ngữ 
của các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ 
Văn Thiện, Mai Ðức Vinh). 

 Về mặt lý thuyết, một hệ quả của sự khẳng định này là rằng 
sau khi người ta đã xưng tội lần đầu (trước khi Rước lễ vỡ 
lòng), người ta có thể không cần xưng tội lại, nếu người ta 
không phạm tội trọng. Về thực hành, một số giáo dân không 
lãnh bí tích Hòa giải trong nhiều năm, bởi vì "họ cho là mình 
không phạm tội trọng nào". Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo 
số 1457 cũng đề cập đến điều luật trên ("Theo luật Hội Thánh, 
mọi tín hữu đến tuổi khôn, phải xưng các tội trọng mình nhận 
thức được, một năm ít là một lần", bản dịch Việt ngữ Sách Giáo 
lý, như trên). Ở đây, rõ ràng rằng việc xưng tội chỉ buộc khi 
người ta có tội trọng. Như Cha đã biết, Giáo luật Điều 989 có 
một nghĩa vụ pháp lý. Tuy nhiên, Sách Giáo lý Hội Thánh Công 
giáo số 2041 nêu ra tính cách bắt buộc của năm điều răn của 
Hội Thánh nữa. Sự giải thích của tôi là rằng không có mâu 
thuẫn, nếu chúng ta có thể phân biệt một nghĩa vụ "pháp lý" của 
Điều 989, và nghĩa vụ "mục vụ" của điều răn thứ hai. Thưa cha, 
tôi hoàn toàn ủng hộ sự thúc giục xưng tội đều đặn và thường 
xuyên. Nhưng nói cho chặt chẽ, liệu điều răn thứ hai chỉ bắt 
buộc khi người ta có các tội trọng chăng? - G. M., Hong Kong. 

Đáp: Tôi tin rằng câu hỏi hóc búa này có thể được giải 
quyết bằng cách nhìn vào bối cảnh. Trước hết, Điều 989 được 
xây dựng trực tiếp trên Điều 988 trước đó: 

 "988 § 1. Tín hữu buộc xưng thú, sau khi xét mình kỹ 
lưỡng, hết mọi tội nặng, theo từng loại và số, mà mình ý thức đã 
sa phạm sau khi chịu phép Rửa Tội mà chưa được trực tiếp tha 
thứ bởi quyền tháo gỡ của Hội Thánh, hoặc chưa thú nhận trong 
việc xưng tội riêng. 

"§ 2. Tín hữu được khuyến khích nên xưng hết cả những tội 
nhẹ nữa. (Bản dịch Việt ngữ Bộ Giáo luật, như trên). 

Như thế, Giáo luật Điều 989 nêu ra rằng thời gian tối đa để 
hoàn thành luật buộc của Điều 988.1 là một năm. Vì lý do này, 
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một chuyên viên bình giải về luật cho rằng, về mặt hiệu quả, 
nghĩa vụ xưng tội một năm một lần của Giáo luật Điều 989 liên 
quan đến tội trọng.  

Về giả thiết rằng một người đã không phạm tội trọng, điểu 
luật ấy sẽ không áp dụng cho họ. 

Trong ánh sáng này, Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 
1457 trích dẫn Giáo luật Điều 989, bởi vì nó nói về một người 
cần phải xưng tội trọng, trước khi người ấy rước lễ. 

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2042, mặc dù nó qui 
chiếu đến Giáo luật Điều 989 trong phần chú thích, giải quyết 
chủ đề của nó dưới tiêu đề của ơn gọi của con người và đời sống 
người ấy trong Chúa Thánh Thần. Như độc giả trên đây nêu ra, 
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo xem xét việc thực hiện điều 
răn thứ hai như là một yêu cầu tối thiểu của sự tăng trưởng tâm 
linh. 

Do đó, điều răn thứ hai không nhắc đến "tội trọng”, và buộc 
liệu tội trọng là hiện diện hay không. Bằng cách đó, sách Giáo lý 
Hội Thánh Công giáo số 2042 nói rằng việc xưng tội năm "bảo 
đảm việc chuẩn bị rước Thánh Thể bằng việc chuẩn bị lãnh nhận 
bí tích Hòa Giải, nối tiếp công việc hoán cải và tha thứ của bí 
tích Thánh Tẩy" (bản dịch Việt ngữ Sách Giáo lý, như trên). Ở 
đây, sự hòa giải không chỉ được xem như là phương tiện bắt 
buộc để xưng thú tội trọng, nhưng là một trong các phương thế 
quen thuộc và thậm chí cần thiết của sự tăng trưởng tâm linh. 

Sách Toát yếu Giáo Lý cũng không đề cập đến sự cần thiết 
có tội trọng. Như thế, số 432.2 công thức hoá điều răn là: "xưng 
tội để lãnh nhận Bí tích Giao hoà ít là mỗi năm một lần” (bản 
dịch Việt ngữ sách Toát yếu Giáo lý của Ủy ban Đức tin thuộc 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam). 

Bằng cách này, cả hai Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo 
và Sách Toát yếu Giáo lý (Compendium) đi từ lĩnh vực cao sang 
của qui định Giáo luật xuống thực tế của đời sống Kitô hữu. 

Ý tưởng cho rằng nghĩa vụ xưng tội trong một năm ít là một 
lần chỉ bắt buộc trong trường hợp có tội trọng là đúng trên giấy 
tờ, nhưng kinh nghiệm của nhiều linh mục linh hướng là rằng 
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thật rất hiếm cho ai đó không phạm tội trọng nào trong vòng một 
năm hoặc hơn một năm. 

Thật vậy, khi tội trọng được tránh trong nhiều năm, hầu như 
luôn luôn xảy ra rằng người ta đều đặn và thường xuyên xưng 
các tội nhẹ của họ, và sử dụng Bí tích Hòa giải, để phát triển 
trong sự tế nhị của lương tâm và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các 
linh hồn như vậy cũng có khả năng thực hành các phương tiện 
khác của sự tăng trưởng tâm linh, như cầu nguyện thường 
xuyên, Rước lễ thường xuyên, và làm việc bác ái. 

Chúng ta cũng cần nhớ rằng nghĩa vụ xưng tội trong một 
năm ít là một lần không rơi vào các người không thể thực hiện 
nó, do tuổi tác, bệnh tật hoặc lý do chính đáng nào khác. 

Có lẽ sự khó khăn xuất phát từ việc quá xem nhẹ khái niệm 
về tội trọng, nên người ta không còn  nhận thức tội trọng nữa. 
Đôi khi, tội trọng được giảm xuống còn là sự vi phạm điều răn 
thứ sáu mà thôi. Là các mục tử, chúng ta cần phải nhắc nhở tín 
hữu của mình, và chính mình nữa, rằng có bảy mối tội đầu (Kiêu 
ngạo, Hà tiện, Dâm dục, Hờn giận, Mê ăn uống, Ghen ghét, 
Lười biếng), và mỗi một mối tội đầu đầu độc linh hồn trong 
cách riêng của nó. 

Cuối cùng, nghĩa vụ xưng tội năm giúp chúng ta chống lại 
tội kiêu ngạo trước tòa phán xét của Chúa. (Zenit.org 16-2-
2010) 

99. Vô danh trong tòa giải tội 
 

Hỏi: Liệu được phép hoặc có lý do tốt nào đó để cha giải tội hỏi 
tên hối nhân không, trong khi việc xưng tội là vô danh, nghĩa là 
không phải xưng tội "mặt đối mặt"? - L. L., Washington, DC, 
Hoa Kỳ. 

Đáp: Việc xưng tội vô danh, cùng với tòa giải tội như 
chúng ta biết ngày nay, nói chung là do sáng kiến của Thánh 
Charles Borromeo (1538-1584), Tổng Giám mục Tổng Giáo 
phận Milan, Ý. Trước đó, cha giải tội ngồi trên một chiếc ghế và 
hối nhân, thường là quỳ, là rõ ràng được cha giải tội nhìn thấy. 
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Để đảm bảo sự khiêm tốn và kín đáo, Đức Hồng Y 
Borromeo qui định vào năm 1564 rằng các Tòa Giải Tội trong 
tổng giáo phận của ngài được đóng kín cả hai phía bằng một 
vách ngăn giữa hối nhân và linh mục. Nghi lễ Rôma của Đức 
Giáo Hoàng Phaolô V đã thông qua quy định này, giúp lan 
truyền việc sử dụng nó, mặc dù nó đã không trở thành một thực 
hành phổ quát cho đến thế kỷ XVII. 

Việc xưng tội vô danh vẫn là tiêu chuẩn, mặc dù khuynh 
hướng hiện nay cho phép hối nhân mong muốn xưng tội mặt đối 
mặt với cha giải tội. Tòa Giải Tội có thể được thiết kế nhằm cho 
phép cả hai sự lựa chọn. 

Mặc dù hối nhân có thể xin xưng tội mặt đối mặt, linh mục 
không bắt buộc nhượng bộ cho yêu cầu, và có thể nhấn mạnh 
việc sử dụng vách ngăn. 

Nếu hối nhân mong muốn vô danh, linh mục nên tôn trọng 
mong muốn này, và trong phần lớn các tình huống, ngài không 
bao giờ nên có bất kỳ yêu cẩu hoặc quyền hỏi danh tánh hối 
nhân cả. 

Ngay cả khi linh mục đã biết hối nhân trước, ngài nên thận 
trọng hơn để không có qui chiếu cá nhân về người đó, trừ khi 
hối nhân muốn tiết lộ điều gì về mình hoặc hoàn cảnh bảo đảm 
điều này, chẳng hạn trường hợp của một hối nhân thường xuyên 
được linh mục biết rõ. 

Thường xuyên hơn, có thể có các tình huống, để xác định 
bản chất chính xác và sự nghiêm trọng của tội có liên quan, khi 
linh mục có thể hỏi chung chung về bậc sống của hối nhân, 
chẳng hạn, người đó đã kết hôn, hoặc là tu sĩ có lời khấn… 

Trong một số Tòa Giải Tội, nơi mà hối nhân là hầu như 
không được nhìn thấy, có thể xảy ra rằng linh mục có thể hỏi 
một số chi tiết về tuổi tác, hoặc phái tính, để có lời khuyên đặc 
biệt và cụ thể dành cho hối nhân. 

Một số tội trọng, chẳng hạn phá thai, cũng có thể phải chịu 
vạ tuyệt thông dành cho Giám mục giải hoặc trong một số 
trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như sự cố ý làm ô uế Bí Tích 
Thánh Thể, dành cho Tòa Thánh giải. 
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Trong các trường hợp này, cha giải tội không có thể ban xá 
giải ngay tức thì, hoặc chỉ với điều kiện rằng hối nhân phải xin 
tha vạ tuyệt thông trong vòng một tháng từ thẩm quyền cao hơn. 

Vì hầu hết các hối nhân không biết thực hiện quá trình này, 
linh mục có thể giúp đỡ bằng cách liên hệ hoặc với Giám mục 
hoặc Tòa Thánh tùy theo trường hợp. Điều này linh mục sẽ thực 
hiện mà không nói tên của hối nhân (xem Điều 1357, Bộ Giáo 
luật). 

Nếu hối nhân muốn giấu tên, thì người đó có thể xin một 
cuộc hẹn để trở lại xưng tội với củng linh mục ấy, sau một thời 
gian nhất định để biết lệnh phạt đã được chính thức dỡ bỏ. 
Nhưng trong một số trường hợp, có thể hối nhân cần tiết lộ một 
số dữ liệu cá nhân, để linh mục có thể thông báo cho hối nhân 
khi phép tha vạ đã tới. (Zenit.org 6-4-2004)  

 

100.  Buộc xưng tội trong mùa chay không? 
 

Hỏi: Chúng ta đang sống mùa Chay thánh, mới đây con nghe 
nói rằng ai không xưng tội trong mùa Chay thì mắc tội trọng. 
Thưa cha, điều này có đúng không? - J. B., Ocala, Florida, Hoa 
Kỳ. 

Đáp: Câu trả lời nhanh cho câu hỏi này là không. Tuy 
nhiên, câu trả lời nhanh là không hề đơn giản, vì có một số điểm 
cần lưu ý. 

Theo Giáo luật: 
"Điều 987  
Để hưởng nhờ phương dược cứu độ của bí tích Sám Hối, 

người Kitô hữu phải được chuẩn bị thế nào để trở về với Thiên 
Chúa bằng cách từ bỏ các tội đã phạm và quyết tâm sửa mình. 
"Điều 988 

§1. Sau khi đã xét mình kỹ lưỡng và ý thức được tội của 
mình, người Kitô hữu buộc phải xưng các loại tội trọng và số tội 
trọng đã phạm sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, mà chưa được 
quyền tháo gỡ của Hội Thánh tha trực tiếp và họ chưa xưng 
trong lần xưng tội riêng. 
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§2. Khuyên các Kitô hữu cũng xưng cả những tội nhẹ nữa 
(CIS 901-902). 

"Điều 989  
Mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xưng các tội 

trọng của mình một cách trung thực, một năm ít là một lần (CIS 
906 ; CIO 719) (Bản dịch Việt ngữ của Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam). 

Tuy nhiên, Giáo Luật cũng nói như sau về việc Rước lễ: 
"Điều 920 
§l. Sau khi đã rước lễ lần đầu, tất cả mọi tín hữu buộc phải 

rước lễ mỗi năm ít là một lần. 
§2. Phải chu toàn mệnh lệnh này trong mùa Phục Sinh, trừ 

khi phải chu toàn vào một thời gian khác trong năm vì một lý do 
chính đáng (CIS 859 ; CIS 860 ; CIO 708)” (Bản dịch, như 
trên). 

Các luật này bắt nguồn từ Hiến chế 21 của Công đồng 
Latêranô thứ IV năm 1215. Xin đọc: 

"Tất cả các tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, phải xưng tất cả 
tội lỗi của mình một cách chân thành với linh mục của mình ít 
nhất một năm một lần, và chăm chỉ làm việc đền tội do linh mục 
đưa ra cho mình. Họ hãy cung kính Rước Thánh Thể ít nhất vào 
lễ Phục sinh, trừ khi họ nghĩ rằng, vì một lý do chính đáng và 
theo lời khuyên của vị linh mục, họ nên tránh rước lễ trong một 
thời gian. Nếu không, họ sẽ bị cấm không được bước vào một 
nhà thờ trong suốt cuộc đời của họ, và họ sẽ bị từ chối chôn cất 
theo nghi thức Công Giáo sau khi qua đời. Xin công bố thường 
xuyên sắc lệnh cứu độ này trong các nhà thờ, để không ai có thể 
tìm ra cái cớ cho việc không hiểu biết của mình. Nếu bất kỳ 
người nào muốn, vì các lý do tốt, xưng tội với một linh mục 
khác, người ấy phải hỏi ý kiến của linh mục của mình và xin 
phép ngài; nếu không, linh mục ấy sẽ không có quyền tha hoặc 
ràng buộc họ. Linh mục cần phải sáng suốt và thận trọng, để cho 
giống như một bác sĩ lành nghề, ngài có thể đổ rượu và dầu trên 
các vết thương của người bị thương. Linh mục cần cẩn thận hỏi 
về hoàn cảnh của hối nhân và tội, để ngài thận trọng phân định 
lời khuyên cần thiết và nên áp dụng sự chữa trị nào, sử dụng các 
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phương thế khác nhau để chữa lành người bệnh. Tuy nhiên, linh 
mục cần chăm sóc tối đa, không phản bội tội nhân bằng lời nói, 
cử chỉ, hoặc bất kỳ cách nào khác. Nếu linh mục cần lời khuyên 
khôn ngoan, ngài cứ thận trọng tìm kiếm, nhưng không đề cập 
đến người có liên quan. Vì nếu ai giả định tiết lộ một tội lỗi mà 
mình đã biết khi ngồi tòa giải tội, chúng tôi tuyên sắc rằng ngài 
không chỉ bị đình chỉ tác vụ linh mục của mình, mà còn phải ở 
trong một tu viện kín để làm việc đền tội vĩnh viễn nữa". 
Các nguyên tắc này cũng được nêu ra trong sách Giáo lý Hội 
Thánh Công Giáo: 

"1389. Hội Thánh buộc các tín hữu phải tham dự thánh lễ 
vào các ngày Chúa Nhật và lễ trọng (x. OE 15) rước lễ mỗi năm 
ít là một lần vào mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, có 
thể chu toàn vào mùa khác trong năm (x. CIC, khoản 920), trước 
đó phải chuẩn bị tâm hồn bằng bí tích Giao Hòa. Hội Thánh hết 
sức khuyến khích các tín hữu rước lễ vào các ngày Chúa Nhật 
và Lễ Trọng, hay thường xuyên hơn nữa, rước lễ hằng ngày” 
(Bản dịch Việt ngữ của Ban giáo lý, Tổng Giáo phận Sài Gòn). 

Và sau đó: 
"Các điều răn của Hội Thánh 
"2041. Các điều răn Hội Thánh nhằm nâng đỡ một đời sống 

luân lý gắn liền với đời sống phụng vụ và được đời sống này 
nuôi dưỡng. Tính cách bó buộc của các luật thiết định do các 
mục tử ban hành này có mục đích bảo đảm cho các tín hữu mức 
cần thiết phải có trong tinh thần cầu nguyện, trong cố gắng sống 
hợp với luân lý, trong sự gia tăng lòng mến Chúa yêu người. 

“2042. Ðiều răn thứ nhất (vào các Chúa Nhật và các ngày lễ 
buộc, các tin hữu buộc phải tham dự thánh lễ và không làm 
những công việc nô dịch) đòi các tín hữu thánh hóa ngày mừng 
Chúa Phục Sinh, cũng như những lễ phụng vụ chính để tôn kính 
các mầu nhiệm của Chúa, của Ðức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, 
của các thánh, trước hết bằng việc tham dự cử hành Bí Tích 
Thánh Thể, là bí tích qui tụ cộng đoàn, và tránh tất cả những 
công việc tự bản chất ngăn trở việc thánh hóa những ngày ấy (x. 
CIC, 1246-1248; CCEO 880, 3; 881). 
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“Ðiều răn thứ hai: (mọi tín hữu buộc phải xưng tội trong 
một năm ít là một lần) bảo đảm việc chuẩn bị rước Thánh Thể 
bằng việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hòa Giải, nối tiếp công 
việc hoán cải và tha thứ của bí tích Thánh Tẩy (x. CIC, 989, 
CCEO, 719) 

“Ðiều răn thứ ba: (mọi tín hữu buộc phải rước Mình Thánh 
Chúa ít là một lần trong mùa Phục Sinh) bảo đảm mức tối thiểu 
trong việc rước Mình Máu Chúa Giêsu. Ðiều răn này phải được 
chu toàn vào mùa Phục Sinh, vì lễ Phục Sinh là nguồn gốc và là 
trung tâm của phụng vụ Kitô giáo (x. CIC, 920, CCEO, 708-
881). 

“2043. Ðiều răn thứ tư: (vào những ngày sám hối do Hội 
Thánh ấn định, các tín hữu buộc phải kiêng thịt và giữ chay) bảo 
đảm thời gian tu luyện và sám hối để chuẩn bị tâm hồn mừng 
các ngày lễ phụng vụ. Chay tịnh và hãm mình góp phần giúp 
chúng ta làm chủ được các bản năng và đạt tới tự do nội tâm (x. 
CIC, 1246, CCEO, 881,1,4; 880,3). 

“Ðiều răn thứ năm (các tín hữu buộc phải đóng góp cho các 
nhu cầu của Hội Thánh) dạy các tín hữu có bổn phận chu cấp 
cho những nhu cầu vật chất của Hội Thánh, tùy theo khả năng 
mỗi người (x. CIC, 222; CCEO 25)” (Bản dịch, như trên). 

Từ các tài liệu này, chúng ta có thể suy luận rằng nghĩa vụ 
trước tiên là Rước lễ ít nhất một năm một lần, đặc biệt là trong 
mùa Phục Sinh. Nghĩa vụ phải đi xưng tội trước khi Rước lễ là 
liên quan đến nghĩa vụ Rước lễ vào mùa Phục Sinh, để chắc 
chắn rằng người ấy ở trong tình trạng ân sủng. Mặc dù đây là 
một suy luận theo luận lý học từ quan điểm thiêng liêng, nhưng 
phải nhận xét rằng Giáo luật điều 920 §2 qui định xưng tội mỗi 
năm một lần và không nói về mùa nào cả. 

Bộ Giáo luật hiện tại tạo điều kiện dễ dàng cho việc xưng 
tội, so với Bộ Giáo luật cũ, chẳng hạn loại bỏ yêu cầu phải xưng 
tội với chính cha xứ của mình để chu toàn nghĩa vụ. 

Thời gian để hoàn thành nghĩa vụ mùa Phục Sinh, như đôi 
khi nó được gọi, có thể khác nhau giữa các nước. Tại Hoa Kỳ, 
thời gian này là từ Chúa Nhật thứ I Mùa Chay đến hết ngày Lễ 
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Chúa Ba Ngôi; ở các nước khác, mùa có thể bắt đầu từ ngày thứ 
Tư Lễ Tro và kết thúc vào ngày Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên. 

Tất nhiên, nghĩa vụ mùa Phục Sinh là một yêu cầu tối thiểu 
để động viên mọi người nhận lãnh các bí tích. Lý tưởng nhất, 
một người Công Giáo Rước lễ mỗi lần tham dự Thánh Lễ. Một 
người Công Giáo cũng nên đi xưng tội bất cứ khi nào mình nhận 
thức đã phạm tội trọng, và việc xưng tội thường xuyên là rất 
được khuyến khích, thậm chí nếu chỉ có tội nhẹ. Như Sách Giáo 
lý Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở chúng ta, điều răn này nói: 
"bảo đảm việc chuẩn bị rước Thánh Thể bằng việc chuẩn bị lãnh 
nhận bí tích Hòa Giải, nối tiếp công việc hoán cải và tha thứ của 
bí tích Thánh Tẩy”. 

Nếu các đề nghị này được tuân theo, mặc dù nghĩa vụ rước 
lễ trong mùa Phục Sinh vẫn còn, việc một người ta cần đi xưng 
tội trong Mùa Chay, hoặc ít nhất vào thời điểm nào đó trước khi 
Rước lễ vào mùa Phục sinh, sẽ không còn tồn tại, trừ khi người 
ấy có tội trọng. (Zenit.org 23-2-2016) 

 

101. Tại sao kiêng thịt? tục lệ địa phương ảnh hưởng 
luật kiêng thịt 

 
 Hỏi 1: Đâu là lý do cho việc kiêng thịt ngày Thứ Tư Lễ Tro 

và thứ Sáu Tuần Thánh? Có bất kỳ bối cảnh lịch sử nào cho việc 
này không? Con ngạc nhiên về sự kết nối giữa cái chết của 
Chúa Giêsu và việc kiêng thịt. Xin cha giúp con hiểu rõ vấn đề. - 
F. A., Ibadan, Nigeria. 

Hỏi 2: Tại sao người Công giáo chúng ta bị cấm ăn thịt 
trong Mùa Chay? Có truyền thống nào hoặc cơ sở Kinh Thánh 
cho việc này không? - D. O., Philippines. 

Đáp: Các câu hỏi tương tự đến với tôi khá thường xuyên, 
và do đó câu trả lời hiện nay của chúng tôi sẽ sử dụng lại phần 
trả lời trước đây, nhất là từ năm 2006 đến năm 2009. 

Trước tiên, thật là cần thiết để phân biệt giữa luật ăn chay, 
mà người Công giáo Rôma áp dụng vào thứ Tư Lễ Tro và thứ 
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Sáu Tuần Thánh, và quy định về kiêng thịt vốn là thường xuyên 
hơn. 

Trong truyền thống của Hội Thánh, các luật liên quan đến 
việc ăn chay là chủ yếu nhằm xác định những gì liên quan đến 
số lượng thực phẩm được phép ăn vào các ngày ăn chay, trong 
khi những người ra luật ăn chay nhắc nhở đến chất lượng thức 
ăn. 

Luật ăn chay có nghĩa là người ta được phép ăn một bữa ăn 
đầy đủ trong ngày đó, và hai bữa ăn nhẹ, phù hợp với tập tục địa 
phương về số lượng và loại thực phẩm. 

Trong khi việc tiêu thụ các thực phẩm rắn giữa các bữa ăn 
là bị cấm, các chất lỏng, như trà, cà phê và nước trái cây, có thể 
được dùng bất cứ lúc nào. 

Luật kiêng thịt cấm ăn các sản phẩm thịt, tủy và máu của 
động vật và các loài chim làm thành thịt. 

Trong thời trước đây, luật kiêng thịt cũng cấm các loại thực 
phẩm có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn sữa, bơ, phô mai, 
trứng, mỡ và nước sốt làm từ mỡ động vật. Việc hạn chế này 
không còn hiệu lực trong nghi lễ Rôma hiện nay nữa. 

Rau quả cũng như cá và động vật máu lạnh tương tự (ếch, 
trai, rùa, ...) có thể được ăn. Động vật lưỡng cư được chuyển 
xuống danh mục mà chúng chịu sự tương đồng nổi bật nhất. 
Sự phân biệt này giữa động vật máu nóng và động vật máu lạnh 
có lẽ là lý do tại sao thịt trắng như gà không thể thay thế cá vào 
các ngày kiêng thịt. 

Nhưng tập tục địa phương và Giáo quyền địa phương 
thường cung cấp một cơ sở đầy đủ để giải quyết vấn đề thắc mắc 
ấy. 

Việc kiêng thịt là chặt chẽ hơn về mặt kỹ thuật trong thời 
trước đây, và áp dụng cho mỗi ngày của Mùa Chay. Tuy nhiên, 
việc tuân giữ luật hiện nay đã và đang giới hạn trong các trường 
hợp, để không mang gánh nặng không thể chịu nổi. 

Đó là lý do tại sao các người bệnh, người quá nghèo hoặc 
người làm việc nặng (hoặc người gặp khó khăn trong việc mua 
cá) không buộc phải tuân giữ luật kiêng thịt, miễn là điều kiện 
như vậy được áp dụng. 
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Sự đa dạng trong tập tục, khí hậu và giá lương thực, cũng 
điều chỉnh luật kiêng thịt. 

Thí dụ, một đặc ân cho phép các người ở Hoa Kỳ không 
kiêng thịt trong bữa ăn chính của họ trong Mùa Chay vào các 
ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. 

Một đặc ân, ban hành ngày 3-8-1887, cho phép sử dụng mỡ 
động vật trong việc làm món cá và  và rau quả trong tất cả các 
bữa ăn và vào tất cả các ngày. Các đặc ân tương tự đã đã được 
cấp cho các nước khác. 

Mặc dù trong thời trước đây, các ngày sám hối và thời gian 
đòi hỏi ăn chay và/hoặc kiêng thịt là nhiều hơn, Giáo luật hiện 
hành (Các điều 1250-1253) đã giảm bớt các ngày ấy. 

Điều 1250 khẳng định: "Những ngày và mùa Sám Hối trong 
Hội Thánh toàn cầu là các ngày thứ sáu trong năm và mùa chay” 
(Bản dịch Việt ngữ của của HĐGMVN). 

Điều 1251: "Vào các ngày thứ sáu trong năm, nếu không 
trùng với một trong những ngày lễ trọng, thì phải kiêng thịt hoặc 
phải kiêng một thức ăn nào khác, theo quy định của Hội Đồng 
Giám Mục; nhưng phải kiêng thịt và ăn chay trong ngày thứ tư 
Lễ Tro và ngày thứ sáu kính cuộc Thương Khó và tử nạn của 
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta" (Bản dịch, như trên). 

Hội Đồng Giám Mục có thể thay thế việc kiêng thịt bằng 
thức ăn khác ở các nước, mà tại đó việc ăn thịt là không phổ 
biến, hoặc vì một lý do chính đáng nào khác. 

Hội Đồng Giám Mục cũng được hưởng quyền rộng, trong 
ánh sáng của Điều 1253: "Hội Đồng Giám Mục có thể ấn định 
rõ ràng hơn những thể thức ăn chay và kiêng thịt, cũng như 
những hình thức Sám Hối khác, nhất là những công việc bác ái 
và những việc đạo đức có thể thay thế toàn phần hay một phần 
việc kiêng thịt và ăn chay" (Bản dịch, như trên). 

Trong các nước như Hoa Kỳ và Ý, các Giám Mục khuyên 
kiêng thịt vào tất cả các ngày Thứ Sáu trong năm. Việc kiêng 
thịt là bắt buộc trong tất cả các ngày Thứ Sáu Mùa Chay. Các 
Giám Mục của Vương Quốc Anh đã có một quy định tương tự, 
nhưng cách đây vài năm, Hội Đồng quyết định trở lại việc thực 
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hành truyền thống kiêng thịt vào tất cả các ngày Thứ Sáu trong 
năm. 

Việc kiêng thịt là bắt buộc từ 14 tuổi; và việc ăn chay trở 
thành bắt buộc từ 18 tuổi cho đến khi tròn 59 tuổi. 

Hầu hết các Hội Thánh Đông Phương, cả Công Giáo và 
Chính Thống Giáo, có luật khắt khe hơn về ăn chay và kiêng 
thịt, và duy trì luật cấm dùng sữa và sản phẩm gia cầm. 

Trong truyền thống Byzantine, thí dụ, việc ăn chay Mùa 
Chay bắt đầu sau "Kinh chiều Tha thứ" vào chiều Chúa nhật 
Cheesefare (Tạm biệt phó mát, tức Chúa nhật trước thứ Tư Lễ 
Tro), với sự xức dầu cho tín hữu, chứ không xức tro. 

"Cheesefare" nhắc đến sự “tạm biệt” với các sản phẩm sữa 
trong chế độ ăn uống của các tín hữu trong suốt thời gian Ăn 
Chay Thánh. Chủ Nhật trước đó là Chúa nhật Meatfare (Tạm 
biệt thịt), nói lên sự tạm biệt thịt trong chế độ ăn uống. 

Việc này tiếp tục (càng xa càng tốt cho người Rước lễ) 
trong suốt Mùa Chay. Tuần Thánh là nghiêm ngặt hơn – ăn chay 
nhiểu hơn kiêng thịt nữa. 

Đồng thời, việc cử hành phụng vụ Thánh Thể bị cấm - 
nhưng các tín hữu rước lễ trong Phụng vụ đặc biệt như giờ Kinh 
Chiều của Lễ vật tiền thánh hiến, vốn sử dụng Mình Thánh đã 
được truyền phép trong Chúa nhật trước đó. 

Mục đích của luật kiêng thịt là để giáo dục chúng ta trong 
luật thiêng liêng cao hơn của đức ái và sự tự chủ. 

Mục đích thiêng liêng này cũng có thể giúp chúng ta hiểu 
được lý do để loại trừ thịt vào những ngày sám hối. Có một 
niềm tin phổ biến rằng thịt có nghĩa là khiêu gợi và kích thích 
các dục vọng cơ bản của con người. Việc từ bỏ các thực phẩm 
thịt được coi là một phương tiện tuyệt vời chọ sự chinh phục bản 
thân bướng bỉnh và hướng cuộc đời của mình vào Thiên Chúa. 

Mục đích khổ hạnh và thiêng liêng của việc ăn chay và 
kiêng thịt cũng có thể giúp chúng ta hiểu được lý do tại sao các 
việc này đã luôn được gắn với việc bố thí. 

Bằng cách này, nó không có nghĩa là bỏ bò bít tết để ăn tôm 
hùm và trứng cá muối. Ý tưởng cùa việc kiêng thịt là ưa thích 
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một chế độ ăn uống ít xa hoa và đơn giản hơn so với bình 
thường. 

Vì thế chúng ta có dư chút tiền của để giúp đỡ cho những 
người kém may mắn hơn mình, và cũng rèn luyện bản thân thoát 
khỏi ách nô lệ của các thú vui vật chất. Ngay cả một người Công 
giáo ăn chay trường cũng có thể thực hành kiêng thịt bằng cách 
thay thế một thức ăn đắt tiền hơn trong chế độ ăn uống, bằng 
một cái gì đó đơn giản hơn. 

Trong thế giới phát triển, mảng rộng lớn của các loại thực 
phẩm có sẵn tại các siêu thị địa phương làm cho việc sống luật 
kiêng thịt là tương đối dễ dàng. Trong hầu hết các trường hợp, 
người ta có thể từ bỏ thịt và vẫn duy trì một chế độ ăn uống đơn 
giản và cân bằng. 

Tuy nhiên, trong khi trung thành với luật này, chúng ta luôn 
phải phấn đấu để thâm nhập các lý do bên trong cho việc ăn 
chay và kiêng thịt, chứ không ngừng ở bình diện hời hợt của luật 
vì luật mà thôi. 

Các động cơ thiêng liêng cho việc thực hành kiêng thịt đã 
được diễn tả thật tuyệt vời bởi thánh Âu Tinh trong Bài Giảng 
về Cầu nguyện và Ăn chay: việc kiêng thịt thanh luyện tâm hồn, 
nâng cao tâm trí, làm cho xác thịt phụ thuộc vào tinh thần, sinh 
ra một tâm hồn khiêm nhường và thống hối, phân tán các đám 
mây của nhục dục, dập tắt ngọn lửa của sự ham muốn, và kích 
động ánh sáng thật của đức khiết tịnh. 

Điều này được tóm tắt trong Kinh Tiền Tụng IV của Mùa 
Chay: "Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao 
tâm hồn chúng con, và ban sức mạnh cùng phần thưởng". 
Nói tóm lại, Hội Thánh qui định việc ăn chay và kiêng thịt, để 
giúp giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của nô lệ tội lỗi. Thay vì 
là một nghĩa vụ nặng nề, đó là một tiếng kêu của sự tự do khỏi 
tất cả những gì liên kết chúng ta với chính bản thân và dục vọng 
của chúng ta. (Zenit.org 1-3-2016) 
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102. Nói thêm về ăn chay kiêng thịt 
  

Sau bài trả lời của chúng tôi ngày 1-3-2016 về ăn chay và 
kiêng thịt, một số độc giả góp ý thêm như sau.  

Một độc giả nhận thấy một sự thiếu vắng quan trọng trong 
câu trả lởi của tôi: "Trong câu trả lời dài và đầy kỹ thuật của 
cha, cha không hề nhắc đến Chúa Giêsu Kitô. Liệu mùa Chay 
của chúng ta đã quá nằm ngang, đến nỗi bốn mươi ngày chay 
tịnh của Chúa, cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, bị lãng quên 
chăng?”.  

Tôi xin trả lời: đây hoàn toàn là lỗi tại tôi (mea culpa), tôi 
xin nhận lỗi; vì đôi khi sự cố gắng cho được chính xác về mặt 
kỹ thuật đã làm mờ các điều cốt yếu.  

Một độc giả khác, ở Anh quốc, sửa chữa một lỗi xem ra là 
khác nhau giữa các khu vực. “Thưa cha, cha đã viết: "Các Giám 
Mục của Vương Quốc Anh đã có một quy định tương tự, nhưng 
cách đây vài năm, Hội Đồng quyết định trở lại việc thực hành 
truyền thống kiêng thịt vào tất cả các ngày Thứ Sáu trong năm”. 
Con nghĩ rằng có lẽ cha muốn nói về Hội đồng Giám mục Anh 
và xứ Wales. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Scotland (vẫn 
nằm trong Vương quốc Anh) đã qui định rằng mỗi người Công 
giáo có thể tùy ý chọn kiêng thịt mọi ngày thứ Sáu trong năm, 
và Hội đồng không thay đổi lập trường này". 

Một độc giả ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo bày tỏ sự 
không hài lòng cho một phần câu trả lời của tôi: "Con đã chờ 
đợi để biết được các lý do thật sự của việc kiêng thịt liên quan 
đến mùa Chay, là giai đoạn chuẩn bị cho lễ Phục Sinh. Liệu sự 
việc không ăn thịt trong mùa Chay là tự động sản sinh sự hoán 
cải trong mùa Chay, và chuẩn bị cho lễ Phục Sinh không? Cha 
nói: “Ý tưởng cùa việc kiêng thịt là ưa thích một chế độ ăn uống 
ít xa hoa và đơn giản hơn so với bình thường". Câu trả lời này 
của cha không thuyết phục con, bởi vì cha cũng có thể tìm thấy 
bữa ăn rất xa hoa mà không có thịt. Cha có thể tìm thấy cá đắt 
hơn thịt. Còn người ăn chay trường thì sao? Như thế liệu việc 
kiêng thịt là quan trọng, hoặc có cái gì đó sâu sắc hơn chăng? 
Còn các người tuân giữ trung thành với tập tục cổ xưa của Hội 
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Thánh nhưng không thực hiện hoán cải đời sống thì sao, thưa 
cha? Liệu đó không phải là lối sống của người biệt phái sao?”. 

Bạn thân mến, trên thực tế, nếu đó là câu trả lời đầy đủ của 
tôi, thì tôi cũng sẽ không thỏa mãn. Tuy nhiên, trong khi có lẽ 
tôi đã không nhấn mạnh đủ đến sự chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, 
tôi tin rằng tôi đã giải quyết sự ưu tư của bạn rồi. Thí dụ, tôi nói: 

"Mục đích của luật kiêng thịt là để giáo dục chúng ta trong 
luật thiêng liêng cao hơn của đức ái và sự tự chủ. 

“Mục đích thiêng liêng này cũng có thể giúp chúng ta hiểu 
được lý do để loại trừ thịt vào những ngày sám hối. Có một 
niềm tin phổ biến rằng thịt có nghĩa là khiêu gợi và kích thích 
các dục vọng cơ bản của con người. Việc từ bỏ các thực phẩm 
thịt được coi là một phương tiện tuyệt vời chọ sự chinh phục bản 
thân bướng bỉnh và hướng cuộc đời của mình vào Thiên Chúa. 

“Mục đích khổ hạnh và thiêng liêng của việc ăn chay và 
kiêng thịt cũng có thể giúp chúng ta hiểu được lý do tại sao các 
việc này đã luôn được gắn với việc bố thí. 

“Bằng cách này, nó không có nghĩa là bỏ bò bít tết để ăn 
tôm hùm và trứng cá muối. Ý tưởng cùa việc kiêng thịt là ưa 
thích một chế độ ăn uống ít xa hoa và đơn giản hơn so với bình 
thường. 

“Vì thế chúng ta có dư chút tiền của để giúp đỡ cho những 
người kém may mắn hơn mình, và cũng rèn luyện bản thân thoát 
khỏi ách nô lệ của các thú vui vật chất. Ngay cả một người Công 
giáo ăn chay trường cũng có thể thực hành kiêng thịt bằng cách 
thay thế một thức ăn đắt tiền hơn trong chế độ ăn uống, bằng 
một cái gì đó đơn giản hơn”. 

Ăn chay và kiêng thịt, giống như bất kỳ sự thực hành tôn 
giáo nào, dễ sa vào sự cám dỗ của sự giả hình và lối sống của 
người biệt phái. Tuy nhiên, sự thách thức là sống chúng như 
chúng có nghĩa để được sống, và không để chúng sang một bên 
vì có nguy hiểm. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta 
không làm sự gì một cách tuyệt đối cả. Như Mẹ Têrêxa, được 
tuyên thánh ngày 4-9-2016, đã viết: 

"Việc tốt bạn làm hôm nay, mọi người sẽ thường quên ngày 
mai. Nhưng bạn hãy vẫn cứ làm tốt. 
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"Hãy trao cho thế giới cái tốt nhất bạn có, và nó là không 
bao giờ đủ. Nhưng cứ cho đi cái tốt nhất của bạn. 

"Bạn thấy đấy, trong phân tích cuối cùng, là giữa bạn và 
Chúa; chứ không bao giờ là giữa bạn và họ". (Zenit.org 15-3-
2016) 

 

103. Xin cha cho biết rõ hai thừa tác vụ đọc sách và 
giúp lễ 
 
Hỏi: Thưa cha, con là một chủng sinh, và con quan tâm đến 
phụng vụ của các thừa tác viên Giúp lễ và Đọc sách. Xin cha 
giúp con, cho con biết rõ về phụng vụ này. Mục tiêu là để cung 
cấp cho nhiều người một số thông tin về hai thừa tác vụ này là 
gì, và ý nghĩa của chúng. - L. L., Mumbai, Ấn Độ. 

Đáp: Tôi có thể là quá muộn để giúp chủng sinh đặc biệt 
này, vì hình như thầy mới được trao các thừa tác vụ. Tuy nhiên, 
thông tin có thể giúp ích cho nhiều người khác. 

Các thừa tác vụ giáo dân (vì chúng không còn được gọi là 
các chức nhỏ nữa) về đọc sách và giúp lễ đã được thiết lập bởi 
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1973 với tông thư 
"Ministeria Quaedam". Các thừa tác vụ này được trao cho mọi 
ứng viên sẽ lãnh chức thánh. Chúng cũng được mở ra cho các 
nam giáo dân không mong lãnh chức thánh, nhưng trong thực tế 
một vài giáo phận đã làm cho hiệu quả việc sử dụng khả năng 
này. Để trao thừa tác vụ trên cho họ, họ cần đáp ứng các điều 
kiện sau đây, theo Tông thư: 

"số 8. Sau đây là các yêu cầu để được trao các thừa tác vụ: 
"A) Ứng viên phải tự do làm đơn xin, ký tên, và gửi đơn 

cho Đấng Bản quyền (Giám mục và nếu ứng viên là tu sĩ, gửi 
thêm cho Bề trên cấp cao), là người có quyền chấp nhận đơn 
xin; 
"B) Ứng viên ở trong một độ tuổi thích hợp và có các phẩm chất 
đặc biệt được xác định bởi Hội đồng Giám mục; 

"C) Ứng viên có một ý chí vững chắc để phục vụ trung 
thành đối với Chúa và anh chị em Kitô hữu. 
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"9. Các thừa tác vụ được trao bởi Đấng Bản quyền (Giám 
mục và nếu ứng viên là tu sĩ, Bề trên cấp cao) thông qua nghi 
thức phụng vụ De institutione lectoris và De institutione 
acolythi, vốn đã được duyệt lại bởi Tòa Thánh 

"10. Một khoảng thời gian, được xác định bởi Tòa Thánh 
hoặc Hội đồng Giám mục, cần được tuân giữ giữa lúc trao thừa 
tác vụ Đọc sách và thừa tác vụ Giúp lễ, khi hai thừa tác vụ được 
trao cho cùng một người. 

"11. Trừ khi họ đã làm như vậy, các ứng viên cho chức 
thánh như phó tế và linh mục phải được trao các thừa tác vụ Đọc 
sách và Giúp lễ trước, và thực thi chúng trong một thời gian 
thích hợp, để chuẩn bị tốt hơn cho việc phục vụ tương lai cho lời 
Chúa và bàn thờ. Việc miễn trao các thừa tác vụ này cho ứng 
viên là dành cho Tòa Thánh quyết định. 

"12. Các trao các thừa tác vụ này không cho họ quyền được 
Hội Thánh trợ cấp hoặc trả lương. 

"13. Nghi thức thiết lập các thầy Đọc sách và thầy Giúp lễ 
sẽ sớm được công bố bởi thánh bộ hữu quan của Giáo triều 
Rôma". 

Các qui định chủ yếu của tài liệu này sau đó đã được đưa 
vào trong Điều 230 và Điều 1035 của Bộ Giáo Luật. 

"Bộ Giáo luật, Điều 230 §1. Các giáo dân thuộc nam giới có 
đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội Ðồng Giám Mục ấn 
định, có thể lãnh tác vụ đọc sách hoặc giúp lễ, qua một nghi lễ 
phụng vụ đã qui định. Tuy nhiên, việc trao tác vụ này không cho 
họ quyền được Hội Thánh trợ cấp hoặc trả lương” (Bản dịch 
Việt ngữ của các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn 
Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh). 

Như thế, một người nam có thể được trao thừa tác vụ Đọc 
sách, mà không cần phải khát vọng trở thành một thầy Giúp lễ, 
nhưng dường như một người không thể được trao thừa tác vụ 
Giúp lễ mà không đi qua thừa tác vụ Đọc sách. Vì nhiều lý do 
thực tiễn, các thừa tác vụ này hầu như dành cho các ứng viên 
sau đó sẽ được truyền chức Phó tế và Linh mục. 

Bộ Giáo luật, Điều 1035 nói như sau: 
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"§1. Trước khi được tiến chức phó tế, dù là vĩnh viễn hay 
chuyển tiếp, đương sự buộc phải lãnh nhận và thi hành thừa tác 
vụ đọc sách và thừa tác vụ giúp lễ trong một thời gian thích hợp. 
«§2. Phải có một khoảng cách ít là sáu tháng, từ khi lãnh nhận 
thừa tác vụ giúp lễ cho đến khi chịu chức phó tế (CIS 974 ; CIS 
978)" (Bản dịch, như trên) 
Đối với các chức năng của thầy giúp lễ và thầy đọc sách, Qui 
chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma đã cho biết: 
"C. Những phần việc của thầy giúp lễ 
“187. Các phần việc mà thầy giúp lễ có thể làm thuộc nhiều loại 
khác nhau; lại có nhiều phần việc phải làm cùng một lúc. Vậy 
nên phân phối các phần việc đó cho nhiều người. Nhưng nếu chỉ 
có một thầy giúp lễ có mặt, thầy sẽ thi hành những gì quan trọng 
hơn; còn các việc khác, thì trao cho những người giúp lễ khác. 
“Nghi thức đầu lễ 
“188. Khi tiến ra bàn thờ, thầy giúp lễ có thể mang thánh giá đi 
giữa hai người giúp cầm nến cháy. Khi tới bàn thờ, thầy đặt 
thánh giá gần bàn thờ, để thành thánh giá bàn thờ, nếu không thì 
đem cất vào nơi xứng đáng. Rồi thầy về chỗ của mình trong 
cung thánh. 
“189. Trong suốt buổi cử hành, nhiệm vụ của thầy giúp lễ là đến 
gần vị tư tế, hoặc phó tế, mỗi khi cần, để đưa sách và giúp các 
ngài trong những gì cần thiết. Do đó, nên hết sức dành cho thầy 
một chỗ thuận tiện, để thầy dễ dàng lo phần việc của mình nơi 
ghế ngồi hay tại bàn thờ. 
“Phụng vụ Thánh Thể 
“190. Nếu không có thầy phó tế, thì sau lời nguyện cho mọi 
người, và khi vị tư tế còn ở tại ghế, thầy giúp lễ đặt khăn thánh, 
khăn lau chén, chén thánh và Sách Lễ lên bàn thờ. Rồi, nếu cần, 
thầy giúp vị tư tế tiếp nhận lễ phẩm do giáo dân dâng tiến, và, 
nếu tiện, đưa bánh rượu tới bàn thờ và trao cho vị tư tế. Nếu có 
xông hương, chính thầy đưa bình hương cho vị tư tế và giúp 
ngài xông hương lễ phẩm, thánh giá và bàn thờ. Rồi thầy xông 
hương vị tư tế và giáo dân. 
“191. Thầy có thừa tác vụ giúp lễ có thể giúp vị tư tế cho giáo 
dân rước lễ, nếu cần, với tư cách một thừa tác viên ngoại lệ. Nếu 
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cho rước lễ dưới hai hình, mà không có thầy phó tế, thầy cho họ 
rước Máu Thánh; nếu giáo dân rước lễ theo cách chấm, thì thầy 
cầm chén thánh. 
“192. Cho rước lễ xong, thầy có thừa tác vụ giúp lễ giúp vị tư tế 
hoặc phó tế lau và sắp xếp các bình thánh. Khi không có thầy 
Phó tế, thầy giúp lễ mang các bình thánh tới bàn phụ, tráng lau 
và sắp xếp các bình thánh tại đó. 
193. Lễ xong, thầy giúp lễ cùng với các thừa tác viên khác, làm 
một với phó tế và vị tư tế, trở về phòng thánh theo kiểu đoàn 
rước cùng một cách và thứ tự như khi đi ra. 
“D. Những phần việc của thầy đọc sách 
“Nghi thức đầu lễ 
“194. Khi tiến ra bàn thờ, nếu không có thầy Phó tế, thầy đọc 
sách, mặc áo được chấp thuận, có thể mang sách Tin Mừng, 
nâng cao lên một chút; trong trường hợp này, thầy đi trước vị tư 
tế; còn nếu không, thầy đi với các người giúp khác. 
“195. Khi tới bàn thờ, cùng với những người khác, thầy kính cẩn 
bái chào bàn thờ. Nếu có mang sách Tin Mừng, thầy bước tới 
bàn thờ, đặt sách Tin Mừng trên bàn thờ Sau đó, thầy cùng với 
các người giúp khác về chỗ của mình trong cung thánh. 
“Phụng vụ Lời Chúa 
“196. Thầy đọc các bài đọc trước bài Tin Mừng trên giảng đài. 
Khi không có ca viên, thầy cũng có thể đọc thánh vịnh và đáp ca 
sau bài đọc thứ nhất. 
“197. Khi không có thầy phó tế, thì sau lời dẫn nhập của vị tư tế, 
thầy đọc sách có thể xướng các ý nguyện của lời nguyện cho 
mọi người. 
“198. Nếu không hát ca nhập lễ hoặc ca hiệp lễ, và giáo dân 
không đọc các ca nhập lễ hoặc ca hiệp lễ ghi trong Sách Lễ, thì 
thầy đọc sách đọc các ca nhập lễ hoặc ca hiệp lễ vào lúc thích 
hợp (x. nn. 48, 87)” (Bản dịch Việt ngữ của Linh mục Phanxicô 
Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). 
Có lẽ việc giới thiệu tốt nhất cho hai thừa tác vụ trên đến từ bài 
nói của Giám mục trước khi ban thừa tác vụ, vốn được tìm thấy 
trong chính nghi thức. 
Trước khi trao thừa tác vụ cho thầy đọc sách, Giám mục nói: 
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"Các con thân mến trong Chúa Kitô: Chúa Cha đã mạc khải và 
hoàn thành mầu nhiệm cứu độ nhờ Con Ngài đã làm người là 
Đức Giêsu Kitô. Sau khi tỏ bày cho chúng ta mọi điều, Người đã 
giao phó cho Hội Thánh trách nhiệm rao giảng Tin Mừng cho 
toàn thể tạo vật. 
Các con được đặt lên làm người Đọc sách tức là người công bố 
Lời Chúa, các con sẽ trợ giúp công việc rao giảng Tin Mừng, do 
đó các con lĩnh nhận một đặc nhiệm trong dân Chúa, và được 
chỉ định phục vụ đức tin bắt nguồn từ Lời Chúa. Vì khi các con 
công bố Lời Chúa trong cộng đoàn cử hành phụng vụ, các con 
giúp cho các trẻ em và người lớn được vững mạnh trong đức tin 
và lĩnh nhận các bí tích cho xứng đáng. Các con cũng loan 
truyền Tin Mừng cứu độ cho những người chưa nhận biết Chúa 
Cha và Con Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng Ngài đã sai đến để 
họ được sống đời đời. Vậy khi các con loan truyền Lời Chúa 
cho kẻ khác, chính các con hãy tuân theo sự hướng dẫn của 
Chúa Thánh Thần mà lĩnh nhận và ân cần suy niệm Lời Chúa, 
để các con  ngày càng thêm đầy tình thương yêu êm dịu và 
mãnh liệt của Chúa, các con cũng hãy lấy đời sống mà minh 
chứng Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô”.  
Trước khi trao thừa tác vụ cho thầy giúp lễ, Giám mục nói: 
"Các con thân mến trong Chúa Kitô, Được tuyển chọn lĩnh nhận 
tác vụ Giúp lễ là các con lãnh nhận cách đặc biệt một phần tác 
vụ của Hội Thánh. Tột đỉnh và nguồn mạch đời sống Hội Thánh 
là Bí tích Thánh Thể, nhờ đó dân Chúa được xây dựng và phát 
triển. Vì các con được ủy thác công việc trợ giúp các linh mục 
và các phó tế khi các vị nầy thi hành nhiệm vụ, và với tư cách 
thừa tác viên ngoại lệ, các con trao Mình Thánh Chúa cho tín 
hữu và cả bệnh nhân. Được chỉ định cách đặc biệt để thi hành 
tác vụ nầy, các con hãy chăm lo thể nào để nhờ hy lễ của Chúa 
Kitô, các con sống cách nhiệt thành hơn và sống phù hợp với hy 
lễ ấy cách hoàn hảo hơn; ngoài ra các con hãy tìm hiểu ý nghĩa 
thâm thúy và thiêng liêng của những việc anh em thi hành, để 
mỗi ngày các con tận hiến mình cho Chúa làm của lễ thiêng 
liêng đẹp lòng Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Khi thi hành những 
công việc trên, các con nên nhớ rằng các con được thông phần 
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cùng một bánh với anh chị em mình, thì các con cũng trở nên 
một thân thể với anh em chị em mình. Vì vậy các con hãy lấy 
tình yêu thương chân thành mà đối xử với Nhiệm Thể Chúa Kitô 
là dân Chúa, nhất là với những kẻ yếu đuối tật nguyền, các con 
hãy sống đúng theo mệnh lệnh Chúa đã truyền cho các Tồng đồ 
trong bữa Tiệc Ly rằng: "Các con hãy yêu thương nhau như 
Thầy đã yêu thương các con". (Zenit.org 3-5-2016) 
 

104. Mọi linh mục được ban nghi thức làm phép 
thuộc các dòng tu 

 
Hỏi: Câu hỏi này là về "Các nghi thức làm phép riêng” 
(Benedictiones Propriae) được tìm thấy trong “Nghi lễ Rôma” 
(Rituale Romanum). Liệu các nghi thức làm phép này, dành cho 
linh mục thuộc các Dòng tu, được ban một cách hợp lệ bởi bất 
cứ linh mục Công Giáo nào không, hay chỉ bởi các linh mục của 
các Dòng tu đặc biệt ấy? Con hỏi câu này trong ánh sáng của 
huấn thị "Universae Ecclesiae", đặc biệt là số 28. - A. C., Ý. 

Đáp: Huấn thị "Universae Ecclesiae" làm sáng tỏ hơn cho 
Tự sắc "Summorum Pontificum" của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 
XVI. 

Huấn thị nói: 
"27. Về những gì liên quan các qui định kỷ luật về việc cử 

hành Thánh lễ, người ta sẽ áp dụng kỷ luật Hội Thánh được ấn 
định trong Bộ Giáo luật năm 1983. 

28. Hơn nữa, do tính chất của luật đặc biệt, Tự sắc 
Summorum Pontificum bãi bỏ, trong lĩnh vực riêng của nó, các 
biện pháp luật lệ về các nghi thức thánh thiêng có từ năm 1962 
và không phù hợp với các chữ đỏ của các sách phụng vụ có hiệu 
lực từ năm 1962. 

Câu hỏi của độc giả trên đề cập trước hết đến huấn thị năm 
1964 "Inter Oecumenici". Xin mời đọc: 

"77. Các nghi thức làm phép trong Rituale Romanum, 
chương IX, đoạn 9, 10, 11, cho đến nay vẫn được dành riêng, có 
thể được ban bởi bất cứ linh mục nào, ngoại trừ: nghi thức làm 
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phép chuông để sử dụng cho một nhà thờ hay nhà nguyện đã 
làm phép (đoạn 9, số 11); nghi thức làm phép đá góc của một 
nhà thờ (đoạn 9, số 16); nghi thức làm phép một nhà thờ hay nhà 
nguyện mới (đoạn 9, số 17); nghi thức làm phép bàn thờ lưu 
động (antimensium) (đoạn 9, số 21); nghi thức làm phép nghĩa 
trang mới (đoạn 9, số 22); phép lành của Đức Thánh Cha (đoạn 
10, số 1-3); nghi thức làm phép và dựng chặng đàng Thánh giá 
(đoạn 11, số 1) dành cho Giám mục". 

Cả hai tài liệu đã được phê duyệt bởi một Giáo hoàng và có 
thẩm quyền pháp lý như nhau. Tuy nhiên, huấn thị "Universae 
Ecclesiae" nói về sự vi phạm các luật lệ có sau, không tương 
thích với chữ đỏ của các sách phụng vụ trước đó, chẳng hạn như 
Rước Lễ trên tay hoặc việc sử dụng các thừa tác viên ngoại 
thường cho Rước Lễ. 

Tuy nhiên, việc bãi bỏ các nghi thức làm phép được dành 
riêng hình như không rơi vào thể loại này, vì chúng có thể là 
không bất tương thích với các chữ đỏ. Trong thực tế, những gì 
được bãi bỏ là một loại đặc quyền hoặc đặc ân dành cho các linh 
mục của một số Dòng tu. 

Sau huấn thị "Inter Oecumenici", bất kỳ linh mục nào có 
thể, và vẫn còn có thể, thực hiện các nghi thức làm phép ấy 
trong bất cứ ngôn ngữ nào. Như thế, về pháp lý, hiện nay linh 
mục có thể làm phép bằng tiếng Anh chẳng hạn, cũng như bằng 
tiếng Latinh với các công thức trước năm 1962. 

Các phép lành được dành riêng gồm có: 
Dành cho Dòng Tôi tớ: Làm phép và dựng tượng Đức Mẹ 

Sầu Bi để tôn vinh Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ; làm phép và 
cho đeo khăn vai đen của Đức Mẹ Sầu bi, làm phép chuỗi bảy 
Sự Thương Khó Đức Mẹ. 

Dành cho Dòng Ba Ngôi chuộc kẻ làm tôi: làm phép và cho 
đeo khăn vai của Chúa Ba Ngôi; làm phép chuỗi hoặc Kinh 
nguyện Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Dành cho Dòng Thương Khó: làm phép và cho đeo khăn vai 
đen của Thánh giá và cuộc Thương Khó. 
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Dành cho Tu hội Truyền giáo: làm phép và cho đeo khăn 
vai đỏ của cuộc Thương Khó và Thánh Tâm Chúa, và của Trái 
tim yêu thương của Đức Trinh Nữ Vô nhiễm. 

Dành cho Dòng Theatines, Giáo sĩ Dòng: làm phép và cho 
đeo khăn vai xanh của Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm. 

Dành cho Dòng Cát Minh Chân đất: làm phép và cho đeo 
khăn vai của Đức Mẹ Núi Cát Minh; làm phép nước tôn vinh 
Thánh Albertô hiển tu. 

Dành cho Dòng Cát Minh: làm phép chuỗi Thánh Giuse; 
làm phép nhẫn thánh Giuse. 

Dành cho Dòng Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi: làm phép và cho 
đeo khăn vai của Đức Mẹ Chuộc kẻ làm tôi; làm phép nước cho 
người bệnh để tôn vinh Thánh Raymond Nonnatus; làm phép 
nến tôn vinh Thánh Raymond Nonnatus; làm phép dầu tôn vinh 
Thánh Serapion, tử đạo. 

Dành cho Tu sĩ Dòng chăm sóc bệnh nhân: làm phép và cho 
đeo khăn vai của Đức Mẹ, Đấng chăm sóc bệnh nhân. 

Dành cho các ẩn tu thánh Âu-tinh: làm phép và cho đeo 
khăn vai của Đức Mẹ Đấng Chỉ Bảo tốt lành; làm phép dây lưng 
và cho đeo để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. 

Dành cho các Dòng Anh em Hèn mọn Lúp vuông: làm phép 
và cho đeo khăn vai của Thánh Giuse, Phu quân Đức Maria và 
Quan thầy của Hội Thánh Hoàn Vũ. 

Dành cho Dòng Hèn mọn (Minims): làm phép dây lưng len 
và cho đeo để tôn vinh Thánh Phanxicô Paola. 

Dành cho Dòng Anh em Thuyết giáo: làm phép dây lưng 
tôn vinh Thánh Tôma Aquinas để sống đức khiết tịnh; làm phép 
chuỗi Mân côi; làm phép hoa hồng cho Hội Mân Côi; làm phép 
nến cho Hội Mân Côi; làm phép nước với di tích của Thánh 
Phêrô tử đạo; làm phép lá cọ hoặc cành lá khác trong ngày lễ 
Thánh Phêrô tử đạo; làm phép nước cho người bệnh để tôn vinh 
Thánh Vincent Ferrer. 

Dành cho Tu đoàn Truyền giáo: làm phép và cho đeo Ảnh 
thiêng của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, thường được gọi 
là Ảnh phép lạ; làm phép nước cho người bệnh để tôn vinh 
Thánh Vinh sơn Phaolô. 
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Dành cho Dòng Camaldolese: Làm phép chuỗi của Chúa 
chúng ta. 

Dành cho Dòng Thừa Sai Máu Châu Báu: làm phép chuỗi 
của Máu Châu Báu. 

Dành cho Dòng Đấng Cứu Chuộc: làm phép chuỗi thánh 
Bridget. 

Dành cho Dòng Biển Đức: Chúc lành cho người bệnh với di 
tích của Thánh Giá Thật hoặc Dấu hiệu của thánh Maurus Viện 
phụ. 

Dành cho Dòng Tên: Làm phép nước tôn vinh Thánh 
Inhaxiô, hiển tu. 

Nhiều nghi thức làm phép trên đây, mặc dù không phải về 
mặt pháp lý, vẫn còn được dành cho các thành viên của các 
Dòng tu ấy, vì chúng liên quan chặt chẽ đến lịch sử linh đạo của 
Dòng. Tuy nhiên các nghi thức làm phép khác được sử dụng 
rộng rãi bởi người Công Giáo mộ đạo, và do đó bất cứ linh mục 
nào cũng có thể thực hiện các nghi thức ấy. (Zenit.org 17-5-
2016) 

 

105. Lịch sử các nữ phó tế 
 

Hỏi: Cha có thể vui lòng giải thích lý do tại sao trong lịch sử, 
Hội Thánh đã từng chấp nhận phụ nữ làm phó tế, và kể từ thế kỷ 
thứ II chức này đã được dừng lại? Hội Thánh Anh giáo cho 
phép phụ nữ làm linh mục, và số lượng các giáo sĩ của Hội 
Thánh này đã gần như tăng gấp đôi trong năm năm. Xét rằng 
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cho phép người đàn ông đã 
lập gia đình vào chức linh mục Công Giáo để mở cửa cho Anh 
giáo, liệu điều này có thể không được xem là một chìa khóa cho 
quy tắc phương Tây về đời sống độc thân được nới lỏng trong 
tương lai chăng? - T. B., Salford, Vương Quốc Anh. 

Đáp: Bạn thân mến, có nhiều vấn đề trong một câu hỏi đây. 
Các quyết định của Hội Thánh Anh giáo về vấn đề này không 
liên quan gì đến Hội Thánh Công Giáo. Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã thực sự khép lại cuộc tranh luận này, với một tuyên 
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bố rằng Hội Thánh không có quyền truyền chức linh mục cho 
phụ nữ. 

Quyết định của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho phép 
giáo sĩ Anh giáo đã lập gia đình được truyền chức linh mục 
Công Giáo (mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho phép 
một cách thức nhiều hạn chế) không cho thấy sự nới lỏng về các 
quy tắc sống độc thân, vì các qui định hiện nay nói trước rằng 
các tân linh mục của các giáo hạt tòng nhân, gồm người từ Anh 
giáo chuyển qua, sẽ sống độc thân. 

Có lẽ câu hỏi chủ yếu liên quan đến các nữ phó tế trong Hội 
Thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đồng ý với một đề xuất 
thành lập một ủy ban để nghiên cứu vấn đề này. Vấn đề này đã 
được đề cập đến trong năm 2002 trong một văn bản của Ủy ban 
Thần học Quốc tế: "Từ diakonia của Chúa Kitô đến diakonia của 
các Tông Đồ". Toàn bộ tài liệu có sẵn trên trang web của 
Vatican, và là đáng đọc vì có bản văn đầy đủ về phần liên quan 
đến các nữ phó tế, mà chúng tôi xin trích ra dưới đây: 

"Trong thời đại tông đồ, các hình thức khác nhau của sự trợ 
giúp của phó tế, được cung cấp cho các Tông Đồ và các cộng 
đoàn bởi nhiều phụ nữ, dường như đã là định chế. Do đó, thánh 
Phaolô gửi gắm cho cộng đoàn ở Rôma 'chị Phê-bê (Phoebe), 
người chị em của chúng tôi, là nữ trợ tá [he dikonos] Hội Thánh 
Ken-khơ-rê (Cenchreae)’ (xem Rm 16: 1-4). Mặc dù dạng giống 
đực của diakonos được sử dụng ở đây, nhưng không vì đó mà 
kết luận rằng từ ngữ đang được sử dụng để chỉ định chức năng 
cụ thể của một "phó tế"; trước hết, là bởi vì trong văn mạch này 
chữ diakonos vẫn có nghĩa là người trợ tá trong nghĩa chung 
chung, và thứ hai, bởi vì từ ngữ "người phục vụ" không đưa ra 
một hậu tố giống cái, nhưng trước đó có một mạo từ giống cái. 
Điều rõ ràng là rằng Phê-bê (Phoebe) thực hiện một việc phục 
vụ được nhìn nhận trong cộng đoàn Ken-khơ-rê, phụ thuộc vào 
thừa tác của các Tông Đồ. Ở những nơi khác trong các thư của 
thánh Phaolô, chính quyền là người thừa hành (diakonos) của 
Thiên Chúa (Rm 13: 4), và trong 2 Cr 11: 14-15, ngài nói “Vậy 
có gì là khác thường khi kẻ phục vụ (diakonoi) nó đội lốt người 
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phục vụ sự công chính” (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên 
dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ). 

"Các nhà chú giải chia rẽ nhau về chủ ngữ của câu 1 Tm 
3:11. Việc đề cập đến 'các bà' sau khi nhắc đến các phó tế có thể 
gợi ý là nữ phó tế (do qui chiếu song song), hoặc vợ của phó tế 
vừa được đề cập trước đó. Trong thư này, các chức năng của 
phó tế không được mô tả, nhưng chỉ có các điều kiện để tiếp 
nhận họ. Người ta nói rằng phụ nữ không được phép giảng dạy, 
hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng (1 Tm 2: 8-15). 
Nhưng các chức năng quản trị và giảng dạy là trong bất kỳ 
trường hợp nào đều dành cho Giám mục (1 Tm 3: 5) và cho các 
linh mục (1 Tm 5:17), chứ không dành cho phó tế. Các bà góa 
thành lập một nhóm được công nhận trong cộng đoàn, và họ 
nhận được hỗ trợ của cộng đoàn để đổi lấy cam kết của họ là 
sống khiết tịnh và cầu nguyện. 1 Tm 5: 3-16 nhấn mạnh các điều 
kiện để họ có thể được ghi vào danh sách các góa phụ nhận 
được cứu trợ từ cộng đoàn, và không nói gì thêm về bất kỳ chức 
năng nào mà họ có thể có. Sau đó, họ đã chính thức 'được thiết 
lập' nhưng 'không truyền chức’; họ tạo thành một 'dòng' trong 
Hội Thánh, và sẽ không bao giờ có bất cứ nhiệm vụ nào khác 
ngoài gương tốt và cầu nguyện. 

"Vào đầu thế kỷ thứ II, một lá thư của Pliny the Younger, 
thống đốc của Bithynia, đề cập đến hai phụ nữ được mô tả bởi 
các Kitô hữu như là ministrae, rất có thể là từ tương đương của 
từ ngữ Hi Lạp diakonoi (10, 96-97). Mãi cho đến thế kỷ thứ III, 
các từ ngữ Công Giáo diaconissa hoặc diaconal xuất hiện. 

"Từ cuối thế kỷ thứ III trở đi, ở một số vùng của Hội Thánh 
(chứ không phải tất cả), một thừa tác Hội Thánh đặc biệt được 
chứng thực trên một phần của giới phụ nữ, được gọi là nữ phó 
tế. Điều này diễn ra ở Đông Syria và Constantinople. Khoảng 
năm 240, đã xuất hiện một bộ sưu tập phụng vụ-giáo luật đặc 
biệt, gọi là Didascalia Apostolorum (DA, Giáo huấn các Tông 
đồ), vốn không là chính thức trong tính cách. Sách này gán cho 
Giám mục các đặc tính của một thượng phụ Kinh Thánh toàn 
năng (xem DA 2, 33-35, 3). Ngài là đầu của một cộng đoàn nhỏ, 
mà ngài cai trị chủ yếu với sự giúp đỡ của các phó tế và nữ phó 
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tế. Đây là lần đầu tiên, các nữ phó tế xuất hiện trong một tài liệu 
của Hội Thánh. Trong một loại hình được vay mượn từ thánh 
Inhaxiô thành Antiôkia, Giám mục giữ vị trí của Chúa Cha, phó 
tế giữ vị trí của Chúa Con, và nữ phó tế giữ vị trí của Chúa 
Thánh Thần (chữ ‘ThánhThần' là giống cái trong các ngôn ngữ 
Semitic), trong khi linh mục (những người ít được đề cập) đại 
diện cho các Tông đồ, và các quả phụ đại diện cho bàn thờ (DA 
2, 26, 4-7). Không có tài liệu nhắc đến việc truyền chức cho các 
thừa tác viên này. 

"Sách Didascalia đã nhấn mạnh đến vai trò từ thiện của phó 
tế và nữ phó tế. Thừa tác phó tế xuất hiện như là "một hồn trong 
hai xác”. Mô hình của nó là diakonia của Chúa Kitô, Đấng rửa 
chân cho các môn đệ (DA 3, 13, 1-7). Tuy nhiên, không có sự 
song song chặt chẽ giữa hai nhánh của chức phó tế, liên quan 
đến các chức năng mà họ thực hiện. Các phó tế đã được lựa 
chọn bởi Giám mục 'để lo toan về nhiều cái cần thiết’, và chỉ có 
nữ phó tế 'phục vụ người nữ' (DA 3, 12, 1). Niềm hy vọng được 
bày tỏ rằng ‘số lượng các phó tế có thể tương ứng với số lượng 
của cộng đoàn dân Hội Thánh' (DA 3, 13, l). Các phó tế quản lý 
tài sản của cộng đoàn nhân danh Giám mục. Cũng giống như 
Giám mục, họ đã được nâng đỡ về vật chất cần thiết. Các phó tế 
được gọi là tai và miệng của Giám mục (DA 2, 44, 3-4). Đàn 
ông trong cộng đoàn nên gặp phó tế trước khi đến với Giám 
mục, còn phụ nữ nên đi gặp nữ phó tế (DA 3, 12, 1-4). Một phó 
tế giám sát các nơi Giám mục đến gặp gỡ, trong khi một vị khác 
giúp Gíám mục cử hành Thánh lễ (DA 2, 57, 6). 

"Các nữ phó tế nên thực hiện việc xức dầu cho phụ nữ trong 
nghi thức rửa tội, dạy các phụ nữ tân tòng, và thăm viếng các nữ 
giáo hữu, đặc biệt là bệnh nhân, tại nhà họ. Họ bị cấm tự ý rửa 
tội, hay giữ vai trò nào trong việc cử hành Thánh lễ (DA 3, 12, 
1-4). Các nữ phó tế đã thay thế các quả phụ. Giám mục vẫn có 
thể thiết lập nhóm các góa phụ, nhưng họ không được dạy giáo 
lý hoặc tiến hành rửa tội (cho phụ nữ), nhưng chỉ cầu nguyện mà 
thôi (DA 3, 5, 1-3, 6, 2) 

"Cuốn Constitutiones Apostolorum, xuất hiện tại Syria 
khoảng năm 380, sử dụng và suy diễn sách Didascalia, sách 
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Didache và Traditio Apostolica (Truyền thống Tông đồ). Cuốn 
Constitutiones đã có một ảnh hưởng lâu dài trên kỷ luật truyền 
chức ở phương Đông, mặc dù nó chưa bao giờ được coi là một 
bộ sưu tập kinh điển chính thức. Bộ sưu tập dự kiến việc đặt tay 
với kinh khẩn cầu Thánh Linh, không chỉ cho các Giám mục, 
linh mục và phó tế, mà còn cho các nữ phó tế, phụ phó tế và 
người đọc sách nữa (x CA 8, 16-23). Khái niệm kleros được mở 
rộng cho tất cả những người thực hiện một chức vụ phụng vụ, 
họ được hỗ trợ bởi Hội Thánh, và được hưởng lợi từ những đặc 
quyền trong luật dân sự của Đế quốc dành cho giáo sĩ, nên các 
nữ phó tế được tính là thuộc hàng giáo sĩ, trong khi các góa phụ 
đã được loại ra. Giám mục và các linh mục là như thầy cả 
thượng phẩm và các tư tế trong Cựu Ước, trong khi người Lê-vi 
là như tất cả các thừa tác viên khác và bậc sống khác: 'phó tế, 
thầy đọc sách, ca viên, người giữ cửa, nữ phó tế, góa phụ, trinh 
nữ và trẻ mồ côi' (CA 2, 26, 3; CA 8, 1, 21). Phó tế được đặt 
'làm phục vụ Giám mục và các linh mục’ và không đụng chạm 
đến các chức năng của linh mục. Phó tế có thể loan báo Tin 
Mừng và dẫn dắt việc cầu nguyện của cộng đoàn (CA 2, 57, 18), 
nhưng chỉ có Giám mục và các linh mục thuyết giảng (CA 2, 57, 
7). Các nữ phó tế giữ các chức vụ của mình qua một epithesis 
cheirôn hay việc đặt tay, vốn ban Thánh Thần, như các thầy đọc 
sách làm (CA 8, 20, 22). Giám mục đọc lời nguyện sau đây: 
"Lạy Chúa Cha vĩnh cửu, Cha của Chúa Giêsu Kitô chúng con, 
Đấng tạo dựng người nam người nữ, Cha ban đầy Thánh Thần 
cho Myriam, Deborah, Anna và Hulda; Cha không thấy là 
không xứng đáng cho Con của Cha, Người con Độc nhất, được 
sinh ra bởi một người phụ nữ; Cha ở trong lều của nhân chứng 
và trong đền thờ đã lập nên phụ nữ làm người gác cửa đền thánh 
của Cha, xin hãy đoái nhìn tôi tớ của Cha qùy trước Cha đây, 
được đề cử cho chức phó tế: Xin ban Thánh Thần cho người này 
và thanh tẩy người này khỏi mọi phiền não của xác thịt và tinh 
thần, để người này nên xứng đáng với phận vụ được giao phó, 
cho vinh quang của Cha và ca tụng Chúa Kitô, nhờ Người mọi 
vinh quang và sự tôn thờ đến với Cha, trong Chúa Thánh Thần, 
đến muôn thuở muôn đời. Amen". 
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"Các nữ phó tế được xướng tên trước các phụ phó tế, và đến 
lượt mình, phụ phó tế nhận một cheirotonia như thầy phó tế (CA 
8, 21), trong khi các trinh nữ và quả phụ không được 'truyền 
chức' (8, 24-25). Sách Constitutiones nhấn mạnh rằng các nữ 
phó tế không có chức năng phụng vụ (3, 9, 1-2), nhưng họ dành 
cho chức năng của họ trong cộng đồng là "phục vụ cho các phụ 
nữ' (CA 3, 16, 1) và như là người trung gian giữa các phụ nữ và 
Giám mục. Người ta nói rằng họ đại diện cho Chúa Thánh Thần, 
nhưng họ ‘không làm gì mà không có phó tế’ (CA 2, 26, 6). Họ 
nên đứng ở lối vào của phụ nữ trong các tập họp (2, 57, 10). 
Chức năng của họ được tóm tắt như sau: ‘Nữ phó tế không ban 
phép lành, không làm phép, và không thực hiện bất cứ điều gì 
mà linh mục và phó tế làm, nhưng nữ phó tế trông coi cửa và 
tham dự với linh mục trong lễ rửa tội của phụ nữ, vì sự đoan 
chính' (CA 8, 28, 6). 

"Điều này được lặp lại bởi sự nhận xét cùng thời của 
Epiphanius thành Salamis trong cuốn Panarion của ngài, 
khoảng năm 375: "Chắc chắn trong Hội Thánh có phẩm trật của 
nữ phó tế, nhưng nó không tồn tại để thực hiện các chức năng 
của một linh mục, họ cũng không có bất kỳ cam kết nào với họ, 
nhưng vì sự đoan trang của giới nữ lúc họ chịu rửa tội’. Một luật 
của Theodosius ngày 21-6-390, được thu hồi ngày 23-8 cùng 
năm, ấn định tuổi để nhận vào thừa tác nữ phó tế là 60 tuổi. 
Công đồng Chalcedon (điều luật 15) giảm tuổi xuống còn 40 
tuổi, và cấm họ kết hôn sau này. 

"Ngay cả trong thế kỷ thứ IV, lối sống của nữ phó tế là rất 
giống với lối sống của các nữ tu. Tại thời điểm đó, người phụ nữ 
phụ trách một cộng đoàn tu viện nữ được gọi là một nữ phó tế, 
như được làm chứng bởi thánh Grêgôrio thành Nyssa và nhiều 
người khác. Là nữ đan viện trưởng được tấn phong của tu viện 
nữ tu, nữ phó tế mặc maforion, hoặc tấm màn hoàn hảo. Cho 
đến thế kỷ thứ VI, họ vẫn giúp đỡ các phụ nữ ở giếng rửa tội và 
xức dầu. Mặc dù họ không phục vụ tại bàn thờ, họ có thể cho 
phụ nữ nằm bệnh rước lễ. Khi việc thực hành xức dầu toàn thân 
tại lễ rửa tội đã bị xóa bỏ, các nữ phó tế chỉ đơn giản là trinh nữ 
hiến thánh với lời khấn trinh khiết. Họ sống hoặc trong các tu 
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viện hay ở nhà. Điều kiện được chọn là trinh nữ hay người góa 
chồng, và hoạt động của họ là giúp đỡ từ thiện và sức khỏe cho 
phụ nữ. 

"Ở Constantinople, nữ phó tế nổi tiếng nhất trong thế kỷ thứ 
IV là Olympias, bề trên của một tu viện nữ tu, một người được 
che chở bởi Thánh Gioan Kim Khẩu và đã đưa tài sản của mình 
để phục vụ Hội Thánh. Bà đã được 'truyền chức' (cheirotonein) 
nữ phó tế cùng với ba bạn đồng hành của mình bởi thượng phụ. 
Điều 15 của Công đồng Chalcedon (451) dường như xác nhận 
sự việc rằng nữ phó tế thực sự được 'truyền chức' bởi việc đặt 
tay (cheirotonia). Thừa tác của họ được gọi là leitourgia, và sau 
khi được truyền chức, họ không được phép kết hôn nữa. 

"Ở Byzantium thế kỷ thứ VIII, Giám mục vẫn còn đặt tay 
lên đầu một nữ phó tế, trao cho cô một orarion hay dây các phép 
(cả hai đầu của nó được đeo ở phía trước, cái này trên cái kia); 
ngài trao cho cô chén thánh, mà cô đặt trên bàn thờ và không 
cho ai rước lễ cả. Các nữ phó tế được truyền chức trong một cử 
hành Phụng vụ Thánh Thể, trong cung thánh, như các phó tế 
vậy. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa các nghi thức 
truyền chức, các nữ phó tế không có quyền đến bàn thờ hay làm 
bất kỳ thừa tác phụng vụ nào. Các việc truyền chức này được 
nhắm chủ yếu cho các bề trên của tu viện nữ tu. 

"Cần nói lên rằng ở phương Tây không có dấu vết của bất 
kỳ nữ phó tế nào trong năm thế kỷ đầu tiên. Sách Statuta 
Ecclesiae Antiqua (Qui chế xưa của Hội Thánh) nói rằng việc 
dạy giáo lý cho phụ nữ dự tòng và chuẩn bị cho họ rửa tội đã 
được giao phó cho các quả phụ và các nữ tu 'được chọn cho việc 
giúp rửa tội các phụ nữ’ (ad ministerium baptizandarum 
mulierum). Một số Công đồng của các thế kỷ thứ IV và V từ 
chối mọi thừa tác nữ giới (feminae ministerium) và cấm việc 
truyền chức nữ phó tế. Theo cuốn Ambrosiaster (sáng tác tại 
Rôma vào cuối thế kỷ thứ IV), chức phó tế phụ nữ là một sự bổ 
sung của lạc giáo Montanist ('Cataphrygian'). Trong thế kỷ thứ 
VI, phụ nữ được nhận vào nhóm các góa phụ, đôi khi được xem 
như là nữ phó tế. Để ngăn chặn bất kỳ sự nhầm lẫn nào, Công 
đồng Epaone cấm 'các việc truyền chức cho các bà góa tự gọi 
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mình là nữ phó tế’. Công đồng Orleans II (533) đã quyết định 
loại trừ khỏi sự hiệp thông các phụ nữ 'đã nhận được phúc lành 
cho chức phó tế bất chấp các điều luật cấm việc này, và những 
người đã tái hôn'. Các nữ đan viện trưởng, hoặc người vợ của 
phó tế, cũng được gọi là diaconissae, tương tự với 
presbyterissae, hoặc thậm chí với episcopissae. 

"Tổng quan lịch sử hiện nay cho thấy rằng một thừa tác nữ 
phó tế đã thực sự tồn tại, và nó được phát triển không đồng đều 
ở các phần khác nhau của Hội Thánh. Rõ ràng rằng thứa tác này 
không được coi là đơn giản tương đương với chức nam phó tế. Ít 
nhất, đó là một chức năng Hội Thánh, thực hiện bởi phụ nữ, đôi 
khi được đề cập cùng với chức phụ phó tế trong danh sách các 
thừa tác Hội Thánh. Liệu thừa tác này được ban bởi việc đặt tay 
có thể sánh với việc Giám mục đặt tay trên các linh mục và nam 
phó tế không? Văn bản của cuốn Constitutiones Apostolorum 
dường như cho thấy điều này, nhưng nó là thật sự nhân chứng 
duy nhất, và sự giải thích đúng đắn của nó là chủ đề của nhiều 
cuộc tranh luận. Liệu việc đặt tay trên các nữ phó tế được coi là 
tương tự như việc đặt tay trên các nam phó tế không, hoặc ít là 
nó tương tự như việc đặt tay trên các phụ phó tế và thầy đọc 
sách không? Thật là khó để giải quyết các câu hỏi trên cơ sở dữ 
liệu lịch sử mà thôi. Trong các chương tiếp theo, một số yếu tố 
sẽ được làm rõ, và một số câu hỏi sẽ vẫn mở ngỏ. Đặc biệt, một 
chương sẽ được dành cho việc xem xét chặt chẽ hơn làm thế nào 
Hội Thánh thông qua thần học và Huấn Quyền đã trở nên ý thức 
hơn, về thực tại bí tích của bí tích Truyền Chức Thánh và ba 
phẩm trật của nó. Nhưng trước tiên thật là thích hợp để xem xét 
các nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của chức phó tế vĩnh viễn 
trong đời sống của Hội Thánh". 

Các tài liệu ở giai đoạn sau mô tả sự biến mất của các nữ 
phó tế: 

"Sau thế kỷ thứ X, các nữ phó tế chỉ được gọi tên trong sự 
kết nối với các tổ chức từ thiện. Một tác giả phái Jacobite của 
thời kỳ này ghi nhận: "Trong thời cổ đại, các nữ phó tế đã được 
truyền chức. Chức năng của họ là chăm sóc phụ nữ để họ không 
cần phải bộc lộ bản thân trước mặt Giám mục. Nhưng khi tôn 
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giáo lan truyền rộng rãi hơn và Hội Thánh quyết định cử hành lễ 
rửa tội cho trẻ sơ sinh, thì chức năng này đã bị bãi bỏ". Chúng 
tôi tìm thấy câu tương tự trong cuốn Pontifical (Sách Nghi thức) 
của Thượng phụ Michael thành Antiôkia (1166-1199). Khi nhận 
xét về luật số 15 của Công đồng Chalcedon, Theodore 
Balsamon, vào cuối thế kỷ thứ XII, nhận xét rằng ‘chủ đề của 
điều luật này đã hoàn toàn rơi vào không sử dụng. Vì ngày nay 
nữ phó tế không còn được truyền chức, mặc dù tên của các nữ 
phó tế được đưa ra một cách sai lầm cho những người thuộc về 
cộng đoàn khổ tu’. Các nữ phó tế đã trở thành nữ tu. Họ sống 
trong các tu viện, không còn thực hành công việc của diakonia, 
trừ trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc y tế, hoặc phục vụ giáo 
xứ. 

"Sự hiện diện của các nữ phó tế vẫn được chứng thực ở 
Rôma vào cuối thế kỷ thứ VIII. Trong khi các nghi lễ Rôma 
không nhắc đến các nữ phó tế trước đó, Sách bí tích Hadrianum, 
được Đức Giáo Hoàng gửi cho Hoàng đế Charlemagne, và nhờ 
ông sách phổ biến khắp thế giới Frankish, bao gồm một Oratio 
ad diaconam faciendum (lời nguyện phong phó tế). Thực sự đó 
là lời chúc lành, được đặt như là một phụ lục trong các nghi thức 
khác của việc thiết định đầu tiên. Các văn bản Carolingian 
thường kết hợp nữ phó tế và nữ đan viện trưởng. Công đồng 
Paris năm 829 đưa ra lệnh cấm chung cho phụ nữ là không thực 
hiện bất cứ chức năng phụng vụ nào. Các giáo lệnh tập của 
Pseudo-Isidore không đề cập đến các nữ phó tế; và cuốn 
Bavarian Pontifical ở tiền bán thế kỷ thứ IX cũng không hề 
nhắc đến nữ phó tế. Một thế kỷ sau, trong cuốn Pontifical 
Romano-Germanique (Sách nghi thức Rôma-Đức) ở Mainz, lời 
nguyện Ad diaconam faciendum được tìm thấy sau phần 
ordinatio abbatissae (tấn phong nữ đan viện trưởng), giữa 
consecratio virginum (tận hiến các trinh nữ) và consecratio 
viduarum (tận hiến các góa phụ). Một lần nữa, đây chỉ là lời 
chúc lành, kèm theo việc Giám mục đặt dây các phép và mạng 
che cho người ấy, cũng như chiếc nhẫn cưới và vương miện. 
Giống như các góa phụ, nữ phó tế hứa sống khiết tịnh. Đây là 
lần nhắc cuối cùng đến 'các nữ phó tế' được tìm thấy trong các 
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nghi lễ Latinh. Thật ra, cuốn Pontifical của Guillaume Durand 
vào cuối thế kỷ thứ XIII nói về các nữ phó tế chỉ với tham chiếu 
đến quá khứ mà thôi. 

"Trong thời Trung cổ, các dòng nữ tu điều dưỡng và giáo 
dục thực thi thật sự các chức năng của diakonia mà không được 
truyền chức cho thừa tác ấy. Danh hiệu, không có thừa tác phù 
hợp, được trao cho các người phụ nữ đã được thiết định là góa 
phụ hoặc nữ đan viện trưởng. Đúng là cho đến thế kỷ XIII, các 
nữ đan viện trưởng đôi khi được gọi là nữ phó tế". 

Cuối cùng, sau khi phân tích thần học của các mức độ khác 
nhau của bí tích truyền chức thánh, tài liệu đi đến kết luận sau 
đây: 

"Đối với việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, cần lưu ý rằng 
có hai dấu hiệu quan trọng nổi lên từ những gì đã được nói đến 
thời điểm này 

"1. Các nữ phó tế được đề cập trong truyền thống của Hội 
Thánh cổ xưa - như bằng chứng bởi nghi thức thiết định và chức 
năng mà họ thực hiện - là không hoàn toàn đơn giản và tương 
đương với các nam phó tế; 

"2. Sự thống nhất của bí tích Truyền Chức Thánh, trong sự 
phân biệt rõ ràng giữa các thừa tác của vị Giám mục và các linh 
mục một bên, và thừa tác phó tế một bên, được nhấn mạnh mạnh 
mẽ bởi truyền thống Hội Thánh, đặc biệt là trong giáo huấn của 
Huấn Quyền. 

"Trong ánh sáng của các yếu tố này, vốn đã được đặt ra 
trong tài liệu nghiên cứu lịch sử-thần học hiện nay, nó gắn liền 
với thừa tác phân định, mà Chúa thiết lập trong Hội Thánh của 
Ngài để tuyên bố một cách uy quyền về vấn đề nảy". 

Các tài liệu của Ủy ban thần học quốc tế là có thẩm quyền, 
nhưng không phải là huấn quyền. Bất kỳ ủy ban tương lai nào 
chắc chắn sẽ phải quan tâm nhiều đến việc nghiên cứu và xem 
xét kết luận của mình. (Zenit.org 31-5-2016). 
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