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Tuần Đại Phúc Do Dòng Chúa Cứu Thế
Phương Thức Giảng Ơn Hối Cải

TỐI THỨ NHẤT (Chúa Nhật)
BIỂU TƯỢNG:
Sách Thánh
ĐỀ TÀI:
Chương trình cứu chuộc của Chúa và câu trả lời của ta cho
Lời Yêu Thương của Chúa
MỤC TIÊU:
Cảm nghiệm sâu xa tình yêu bao la của Chúa.
THỰC HIỆN NGHI THỨC: Suy Tôn Sách Thánh
TỐI THỨ HAI (Thứ Hai)
BIỂU TƯỢNG:
ĐỀ TÀI:
MỤC TIÊU:
THỰC HIỆN NGHI THỨC:
TỐI THỨ BA (Thứ Ba)
BIỂU TƯỢNG:
ĐỀ TÀI:
MỤC TIÊU:
THỰC HIỆN NGHI THỨC:

Thánh Giá
Chúa Giêsu là ai dối với ta ?
Đổi mới dức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô Đấng
Cứu Thế muôn dân
Nghi Lễ Công Bố (Tuyên Xưng Đức Tin)

Nến Phục Sinh (Tro – Trong Mùa Chay)
Tội lỗi, Hối Cải và Chữa Lành
Cảm Nghiệm ơn tha thứ và chữa lành Chúa ban tho chúng
ta qua Chúa Cứu Thế.
Nghi Lễ Ánh Sáng (Mùa Chay: Xức Tro) (Tạo cơ hội để
cá nhân lãnh bí tích hoà giải)

TỐI THỨ TƯ (Thứ Tư)
BIỂU TƯỢNG:
ĐỀ TÀI:
MỤC TIÊU:
THỰC HIỆN NGHI THỨC:

Bàn Thờ
Tại bàn Thờ - chúng ta ký giao ước với Chúa và ta được
nuôi sống bằng Bánh Trường sinh dể thi hành sứ mệnh của
những người được thanh tẩy.
Nhắc lại lời cam kết của chúng ta sống Bí Tích Thánh Thể
là làm nhân chứng dức tin trong đời sống hàng ngày.
Nghi Thức Thánh Lễ
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Tuần Đại Phúc Do Dòng Chúa Cứu Thế
Phương Thức Giảng Ơn Hối Cải
THỨ TỰ CÁC NGHI LỄ
Nghi Lễ Thứ Nhất (Chúa Nhật): SÁCH THÁNH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chào Đón & Giới Thiệu
… Rước Vào. Thánh Ca và Đặt Sách Thánh Lên Bệ
Xông Hương Sách Thánh
Lời Nguyện Trên Vị Giảng Thuyết
… Công Bố Tin Mừng
Bài Giảng
Phút Thinh Lặng
….. Nhạc Suy Niệm / Thánh Ca
… Suy Tôn Sách Thánh
Lời Nguyện Giáo Dân
Ban Phép Lành Trọng Thể Bằng Sách Thánh
Thông Cáo
Giải Tán
Thánh Ca Kết Thúc.

Nghi Lễ Thứ Nhì (Thứ Hai): THÁNH GIÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chào Đón & Giới Thiệu
… Rước Vào. Thánh Ca và Đặt Thánh Giá Trên Bệ
Lời Nguyện Trên Vị Giảng Thuyết
Bài Giảng
- Phút Thinh Lặng
….. Nhac Suy Niệm / Thánh Ca
… Nghi Thức Tôn Vinh
Ban Phép Lành Trọng Thể Với Thánh Giá
Thông Cáo
Giải Tán
Thánh Ca Kết Thúc.
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Nghi Lễ Thứ Ba (Thứ Ba): NẾN PHỤC SINH
1.
2.
3.
4.
5.

Chào Đón & Giới Thiệu
… Rước Vào. Thánh Ca và Lời Chào
Nghi Lễ Ánh Sáng
Lời Nguyện Trên Vị Giảng Thuyết
Bài Giảng
- Phút Thinh Lặng
….. Nhac Suy Niệm / Thánh Ca
6. Nghi Thức Hoà Giải
7. Chúc Bình An
Nghi Lễ Trong Mùa Chay Cho Ngày Thứ Ba (Thứ Ba): TRO
1.
2.
3.
4.
5.

Chào Đón & Giới Thiệu
… Rước Vào. Thánh Ca và Lời Chào
Làm phép và Xức Tro
Lời Nguyện Trên Vị Giảng Thuyết
Bài Giảng
- Phút Thinh Lặng
….. Nhac Suy Niệm / Thánh Ca
6. Nghi Thức Hoà Giải
7. Chúc Bình An

Nghi Lễ Thứ Bốn (Thứ Tư): BÀN THỜ
Thánh Lễ
1. Chào Đón & Giới Thiệu
2. Ca Nhập Lễ . Rước Vào.
3. Phụng vụ Lời Chúa ( Các Bài Đọc do Chủ Tế chọn)
4. Lời Nguyện Giáo Dân
5. Phụng Vụ Thánh Thể
(Chuẩn Bị Bàn Thờ và Dâng của Lễ)
6. Thông Cáo Và Lời Cám Ơn (Cha Xứ Và Vị Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế.)
7. Nghi Thức Uỷ Nhiệm Cộng Đoàn do cha Xứ
8. Thánh Ca Kết Lễ
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BẢN KIỂM ĐIỂM DỤNG CỤ CẦN THIẾT MỖI NGÀY
TRONG TUẦN ĐẠI PHÚC
CHÚA NHẬT
Cuốn Sách Thánh lớn, làm biểu tượng cho nghi lễ, để rước & tôn vinh
Một chỗ trịnh trọng dể đặt Sách Thánh (trang trí toà giảng, hay giá dể sách nhạc)
đặt trước bàn thờ.
Thừa Tác Viên cho nghi lễ (xem trang 9)
Bình Xông Hương và Hương
Nhân viên chuẩn bị và phục vụ buổi giải khát.
Danh sách thánh ca trong buổi lễ và Thừa Tác Viên giúp vị thừa sai
(hay người dẫn lễ).
THỨ HAI
Dùng Cuốn Sách Thánh Lớn đã dùng ngày Chúa Nhật, dặt một chỗ trịnh trọng trên
cung thánh (không đặt trước bàn thờ).
Rước Thánh Giá, hay một tượng chuộc tội, làm biểu tuợng cho buổi lễ và đi rước và
tôn vinh.
Một chỗ long trọng để dặt Thánh Giá (một bàn nhỏ hay bục) trước bàn thờ.
Nhân viên giúp lễ (xem trang 15)
Nhân viên chuẩn bị và phục vụ buổi giải khát.
Danh sách thánh ca trong buổi lễ và Thừa Tác Viên giúp vị thừa sai
(hay người dẫn lễ).
THỨ BA
Dùng Cuốn Sách Thánh Lớn đã dùng ngày Chúa Nhật và Thánh Giá đã dùng ngày
Thứ Hai, dặt ở một chỗ trịnh trọng trên cung thánh (không đặt trước bàn thờ).
Cây Nến Phục Sinh làm biểu tượng trong buổi lễ, để đi rước và tôn vinh
Một chỗ để long trọng đặt cây nến (chân nến) trước bàn thờ.
Nến nhỏ để Thừa Tác Viên phát cho người tham dự khi họ đi vào nhà thờ.
Nhân viên giúp lễ (xem trang 19)
Nhân viên chuẩn bị và phục vụ buổi giải khát.
Danh sách thánh ca trong buổi lễ và Thừa Tác Viên giúp vị thừa sai
(hay người dẫn lễ).
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THỨ TƯ
Dùng cùng Cuốn Sách Thánh Lớn, Thánh Giá và Nến Phục Sinh , dặt ở một nơi
trịnh trọng trên cung thánh (không đặt trước bàn thờ).
Bàn Thờ, Biểu Tượng cho tối nay, để trống, không trải khăn, nhưng khăn thánh dược
gấp lại để rước lên trước khi dâng của lễ.
Thừa tác viên trong Thánh Lễ, người đọc sách, thừa tác viên Thánh Thể
(Xem trang 25).
Nhân viên chuẩn bị và phục vụ buổi giải khát.
Danh sách thánh ca trong buổi lễ và những người giúp vị thừa sai (hay người dẫn lễ).
Đồ kỷ niệm tuần Đại Phúc (do các vị thừa sai cung cấp) được các thừa tác viên phân
phát sau buổi lễ.

NGHI THỨC THAY THẾ THỨ BA
Dùng cùng Cuốn Sách Thánh Lớn đã dùng ngày Chúa Nhật, Thánh Giá đã dùng
ngày thứ Hai và dã được dặt ở một nơi trịnh trọng trên cung thánh (không đặt trước
bàn thờ).
Đĩa thuỷ tinh nhỏ cho mỗi thừa tác viên dùng để xức tro. Mỗi thừa tác viên sẽ cầm đi
rước khi nhập lễ.
Một bàn nhỏ được đặt trước bàn thờ để đặt các đĩa tro sau khi xức tro.
Thau nước, xà bông, khăn lau tay cho các thừa tác viên rửa tay sau khi xức tro
Thừa tác viên cho nghi thức (xem treng 28)
Nhân viên chuẩn bị và phục vụ buổi giải khát.
Danh sách thánh ca trong buổi lễ và thừa tác viên giúp vị thừa sai (hay người dẫn lễ).

6

Chỉ Dẫn Cho Thừa Tác Viên Thánh Ca
“Hãy dến, chúng ta hân hoan ca mừng Đức Chúa” (Tv. 95:1)
• Mục Vụ Thánh nhạc là một phần thiết yếu cho mỗi nghi thức cầu nguyện trong tuần
Đại Phúc: chúng tôi mong được cộng tác với bạn trong việc tuyển chọn các bài
thánh ca sẽ được xử dụng.
• Nhạc dạo mở đầu có thể là một cách rất tốt đẹp để tạo bầu khí cầu nguyện cho nhiều
người khi họ tới tham dự.
• Yếu tố chính yếu của mọi buổi lễ là sự tham dự của mọi người; thế có nghĩa là bao
gồm tiếng hát của họ mỗi khi được mời gọi và yêu cầu.
• Xin bạn hãy duyệt qua danh sách các bài thánh ca đã dược liệt kê cho mỗi buổi cầu
nguyện (tất cả đều có trong tập sách nhỏ này); mỗi khi thấy chỗ cần bài nhạc, bạn
hãy lựa những bài thích hợp với biểu tượng cùng chủ đề của buổi cầu nguyện và
giáo dân đã quen hát .
• Cuộc rước mở đầu và nghi thức đặt biểu tượng có khi phải kéo dài, vậy bạn hãy tiếp
tục cho hát bài thánh ca mở đầu cho tới khi vị Chủ Sự đã tới vị trí , sẵn sàng bắt đầu
nghi thức.
• Bạn cũng sẽ thấy có những lúc trong các buổi cầu nguyện khi giáo dân đi lên làm
theo nghi thức (hay đang đợi dược mồi lửa cho nến của họ do các thừa tác viên đang
chuyền tay từ ngoài vào trong); trong những trường hợp như vậy, bạn hãy tiếp tục
thánh ca cho tới khi các thừa tác viên đã trở về vị trí để tiếp tục nghi thức.
• Trong mỗi buổi cầu nguyện, sau bài giảng, có phút thinh lặng và nhạc suy niệm. Có
thể là thánh nhạc không lời, đơn ca, độc tấu, hay chọn một bài cho giáo dân hát, mục
đích chính là để giúp cho mọi người suy niệm sốt sáng.
• Trong thánh lễ tối thứ Tư, nên chọn thánh ca mà cộng đoàn hay hát giống như phụng
vụ ngày Chúa Nhật. Trừ khi là ngày lễ trọng, không hát kinh Vinh Danh.
• Thánh ca trong thánh lễ Thứ Hai và Thứ Ba có thể dùng những bài thánh ca thường
dùng trong các lễ sáng.
Nếu bạn có gì thắc mắc, nghi vấn, hay cần giải thích thêm, xin vui lòng liên lạc với chủ
tịch uỷ ban Đại Phúc, là người trực tiếp liên hệ với các cha giảng Đại Phúc.
Chân thành cám ơn bạn chia sẻ năng khiếu âm nhạc.
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Tuần Đại Phúc Do Dòng Chúa Cứu Thế
Phương Thức Giảng Ơn Hối Cải

THÁNH CA TRONG CÁC NGHI LỄ
Tối Chúa Nhật: SÁCH THÁNH
• Nhạc Dạo
• Thánh Ca mở đầu
• Alleluia hay Câu Xướng trước Phúc Âm trong mùa Chay
• Nhạc suy niệm sau bài giảng
• Thánh Ca / Nhạc trong nghi thức Suy Tôn Sách Thánh
Tối Thứ Hai: THÁNH GIÁ
• Nhạc Dạo
• Thánh Ca mở đầu
• Nhạc Suy Niệm sau Bài Giảng
• Trong lúc Nghi Thức Tuyên Dương, nhạc đệm êm dịu hay thánh ca
• Thánh Ca kết thúc.
Tối Thứ Ba: CÂY NẾN PHỤC SINH (TRO)
•
•
•
•
•

Nhạc Dạo
Thánh Ca mở đầu
Trong lúc phát nến (hay xức tro) nhạc không lời hay thánh ca
Nhạc Suy Niệm sau Bài Gỉang
Sau nghi thức chúc bình an và trong khi xưng tội dạo nhạc hay máy hát.

Tối Thứ Tư: BÀN THỜ
•
•
•
•
•
•
•
•

Nhạc Dạo
Ca Nhập Lễ
Đáp Ca
Alleluia hay Câu Xướng trước Phúc Âm trong mùa Chay
Ca Dâng Lễ
Thánh, Thánh, Amen
Ca Hiệp Lễ
Thánh Ca Kết Lễ
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Danh Sách Thừa Tác Viên Nghi Lễ Tối Chúa Nhật
(Đây là danh sách làm mẫu. Xin dùng mẫu này và tuỳ tiện thay đổi theo nhu cầu)

Xin Mọi Thừa Tác Viên hãy có mặt nửa giờ trước nghi lễ để tập qua các nghi thức với
Cha/Thầy Dòng Chúa Cứu Thế.
Người Dẫn Lễ ______________________________________________________
(Phải hội ý với vị giảng Đại Phúc nếu cần)

Người Đón Chào* __________________________________________________
____________________________________________________
Thánh Nhạc___________________________________________________________
Người Bưng Sách Thánh ____________________________________________
Người Giúp Nghi Thức tôn vinh **
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Nguời cầm bình hương và tầu hương, __________________________________
Vị Giảng Thuyết

Thùa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

Vị Chủ Sự ___________________________________
*Số người tiếp tân tuỳ theo có bao nhiêu lối vào thánh đường
** Số người cần dùng trong nghi lễ Tôn Vinh Sách Thánh tuỳ theo khuôn khổ của cung thánh và tuỳ vào bao nhiêu chỗ
cho chịu lễ trong thánh lễ của giáo xứ ngảy Chúa Nhật. Trong giáo xứ nhỏ thì không cần các quí vị này. Mọi thừa tác
viên đều phải tham dự đi kiệu. Tất cả các thừa tác viên tham dự đi kiệu và thêm một số người tham dự các nghi thức Tôn
Vinh, Họ phải được thông báo là đem Sách Thánh riêng cuả họ đến để dùng trong nghi lễ,
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Nghi Lễ Chiều Chúa Nhật

SÁCH THÁNH
Chương Trình Cứu Chuộc Của Chúa Và Câu Trả Lời Của Ta
1. LỜI CHÀO VÀ GIỚI THIỆU: Một anh em DCCT (hay người dẫn lễ) chào đón giáo dân, giới
thiệu các thừa tác viên trong buổi cầu nguyện và biểu tượng cùng dề tài chiều nay; thông báo bài
ca mở đầu; sau đó mời mọi người đứng dậy và chào những người chung quanh mình trong Chúa.
2. *** THÁNH CA, ĐOÀN RƯỚC VÀ NGHI THỨC ĐẶT SÁCH THÁNH: Đoàn rước gồm
những thừa tác viên theo thứ tự như sau: Người mang Sánh Thánh, Người cầm bình hương, Vị
thừa sai DCCT, và vị chủ sự.
Sau khi đoàn rước đã tới trước cung thánh, vị chủ sự lấy Sách Thánh, dơ cao và trịnh trọng đặt trên
chỗ đã dọn, thường là trên giá sách cao trước bàn thờ. Khi thánh ca ngưng, chủ sự bắt đầu:

Chủ Sự:
Nhân Danh Cha, + và Con và Thánh Thần. / Amen
Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô và tình yêu Chúa Cha và ơn thông
hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
T/ Và ở cùng cha.
3. XÔNG HƯƠNG SÁCH THÁNH: Chủ sự bỏ hương vào bình hương đi đến xông hương Sách
Thánh, vị thừa sai DCCT nói như sau (hay những lờ tương tự):

Người tín hữu luôn sử dụng trầm hương.
Khói hương thơm toả bay như lời cầu nguyện bay lên trời.
Khi Ngôi Lời nhập thể trong Chúa Giêsu,
Các vị Đạo Sĩ từ phương đông cũng dâng Chúa trầm hương.
Chúng ta cũng tiếp tục thi hành cử chỉ tôn kính đó.
4. LỜI NGUYỆN TRÊN VỊ GIẢNG ĐẠI PHÚC : Cha DCCT giảng chiều nay ra đứng hay quỳ
trước vị chủ sự nhận lời chúc lành:

Vị Chủ Sự:
Xin mọi người hiệp ý với tôi trong lời nguyện chúc lành này và dơ tay
theo tôi và thầm lặng cầu nguyện cùng tôi. (Im Lặng)
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Các thừa tác viên trên cung thánh đứng vòng cung quanh vị giảng thuyết và đặt trên vai vị đó khi
chủ sự dơ tay đọc lời nguyện chúc lành:

Lạy Chúa của tình yêu,
Chúng con xin tạ ơn Ngài vì quà yêu thương Chúa ban cho đời sống chúng con.
Tối nay, chúng con xin Ngài đổ tràn tình thương đó xuống cho mỗi chúng con.
Xin hãy mở lòng trí chúng con, hầu chúng con biết thật lòng lắng nghe lời
Chúa.
Xin Chúa chúc lành cho vị giảng dậy chúng con, là con Chúa và là anh em của
chúng con.
Chớ gì lời giảng của Cha_________________________
đánh động lòng chúng con và dẫn chúng con tới Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô,
Chúa Cứu Chuộc chúng con muôn muôn đời. T/ Amen
5. **** CÔNG BỐ PHÚC ÂM: Ca trưởng cất hát Alleluia hay câu xướng tước Phúc Âm trong mùa
chay. Vị chủ sự rước Sách Thánh tới bục giảng và đọc bài Phúc Âm đã được chọn.
6. BÀI GIẢNG: Vị chủ sự và các thừa tác viên về vị trí ngồi và nghe giảng.
Vị thừa sai DCCT giảng thuyết bài giảng buổi chiều. Sau bài giảng có ít phút thinh lặng, sau đó có
thể để nhạc suy niệm hay độc tấu đàn, hoặc thánh ca thích hợp cho cộng đoàn hát chung.
7. TÔN VINH SÁCH THÁNH: Một cha DCCT giới thiệu với cộng đoàn câu đáp lại lời giảng như
sau, hoặc lời tương tự:

Mỗi cuối tuần, chúng ta, dân của Chúa,
họp nhau lại để nghe lời Chúa và chia sẻ bí tích Thánh Thể.
Chúng ta đón nghe Lời Chúa, đặc biệt là Phúc Âm,
Khi chúng ta cất tiếng hát “Alleluia” hay câu ca thích hợp.
Để chứng tỏ chúng ta tin rằng Chúa hiện diện trong Thánh Kinh và Chúa nói
với chúng ta qua chứng thư mầu nhiệm này,
và chúng ta hân hoan đón nhận tín thư Chúa gởi chúng ta,
và chúng ta dấn thân đi theo đường lối đó,
chúng tôi mời gọi anh chị em tiến lên, như khi lên rước lễ,
và suy tôn Lời Chúa
bằng cách đặt tay hay cúi đầu tỏ lòng suy tôn Kinh Thánh.
Thừa tác viên cầm Sách Thánh của mình ra dứng vào chỗ đã được chỉ định.
Trong lúc suy tôn Sách Thánh, có thể hát, dạo đàn hay độc tấu hoặc đơn ca.
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8. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN: Ngay sau nghi thức Suy Tôn Sách Thánh là Lời Nguyện Giáo Dân.

Chủ Sự:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã lắng nghe Lời Chúa.
Chúng ta hãy đáp lại Lời Chúa đã được giảng giải cho chúng ta,
bằng lời nguyện xin nhân danh Giáo Hội và mọi người.
Xin đáp sau các lời cầu: Xin Chúa nhận lời chúng con

1.

Xin cho tất cả chúng con tin rằng chúng con đã được thánh hoá
và đã được dựng nên giống hình ảnh của Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con

2.

Xin tình yêu vô biên của Chúa cho chúng con biết sống đức tin
cách sâu sắc trong suốt đời chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con

3.

Xin cho chúng con luôn biết yêu mến Lời Chúa trong Sách
Thánh và để Lời Chúa khơi động trong chúng con biết thiết tha
tôn
trọng sự sống con người.
Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con

4.

Xin cho chúng con biết yêu thương nhau,
Trong lúc vui cũng như khi buồn,
Khi may mắn cũng như lúc khó khăn.
Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con

5.

Xin cho những người chưa biết đến tình yêu Chúa,
và những người đau khổ có mặt tại đây tối nay
được cảm nghiệm tình Chúa thương yêu.
Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con
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Lạy Chúa, chúng con cảm tạ quà tặng tình yêu Chúa trao ban
trong đời chúng con.
Chúa yêu chúng con vô biên và mời gọi chúng con yêu thương
nhau. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón nhận tình yêu
của Chúa và cho chúng con biết yêu thương anh chị em chúng
con như Chúa yêu thương chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
T/Amen
9. BAN PHÉP LÀNH VỚI SÁCH THÁNH: Vị chủ tế cầm Sách Thánh, đứng trước cộng đoàn
và thầm lặng ban phép lành cho mọi người. Sau đó đặt Sách Thánh vào chỗ cũ.
10. THÔN CÁO: Một vị thừa sai DCCT đọc thông báo như sau: ngay sau buổi lễ, xin mời mọi
người tham dự giải khát huynh đệ tại…; thông báo trang bài hát kết thúc, chương trình
thánh lể hàng ngày với các vị thừa sai; thời gian các thừa sai có thể gặp gỡ giáo dân, và biểu
tượng, đề tài, và thời giờ cho buổi nghi lễ tối mai.
11. GIẢI TÁN: Sau phần thông cáo, chủ sự giải tán cộng đoàn như sau:

Chủ Sự:

Lời hằng sống của Chúa công bố ơn cứu độ cho chúng ta trong
Chúa Kitô. Chúng ta hãy đem những gì chúng ta đã nghe tối nay
về gia đình, đến chỗ làm việc, vào trong trường học.
Bây giờ chúng ta hãy ra về bình an trong tình yêu thương để phụng sự Chúa.
Thưa: Tạ ơn Chúa
13. Vị chủ sự cùng các thừa tác viên cúi đầu trước bàn thờ và rước ra; dẫn đầu là người cầm sách,
nhưng Sách Thánh vẫn để lại trên cung thánh.
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Danh Sách Thừa Tác Viên Nghi Thức Tối Thứ Hai
(Đây là danh sách làm mẫu. Xin dùng mẫu này và tuỳ tiện thay đổi theo nhu cầu)

Xin Mọi Thừa Tác Viên hãy có mặt nửa giờ trước nghi lễ để tập qua các nghi thức với Cha/Thầy Dòng
Chúa Cứu Thế.

Người Dẫn Lễ ______________________________________________________
(Phải hội ý với vị giảng Đại Phúc nếu cần đến thừa tác viên nảy)

Người Tiếp Tân* __________________________________________________
____________________________________________________
Thánh Nhạc___________________________________________________________
Người Cầm Thánh Giá ____________________________________________
Người Giúp Nghi Thức Tôn Vinh **
_______________________________/________________________________
______________________________/_________________________________
Vị Giảng Thuyết :

Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

Vị Chủ Sự ___________________________________
* Số người tiếp tân tuỳ theo có bao nhiêu lối vào thánh đường
** Số người cần dùng trong nghi lễ Tôn Vinh tuỳ theo khuôn khổ của cung thánh và tuỳ vào bao nhiêu chỗ cho chịu lễ
trong lễ của giáo xứ ngảy Chúa Nhật.
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Nghi Thức Tối Thứ Hai

THÁNH GIÁ
Chúa Giêsu là ai đối với ta ?
1. LỜI CHÀO VÀ GIỚI THIỆU: Một anh em DCCT (hay người dẫn lễ) chào đón giáo dân, giới
thiệu các thừa tác viên và biểu tượng cùng dề tài trong buổi cầu nguyện tối nay; thông báo bài ca
mở đầu; sau đó mời mọi người đứng dậy và chào đón những người chung quanh mình trong Chúa.
2. *** THÁNH CA, ĐOÀN RƯỚC VÀ NGHI THỨC ĐẶT THÁNH GIÁ: Đoàn rước tiến vào
khi thánh ca bắt đầu, gồm những thừa tác viên theo thứ tự như sau: Người cầm Thánh Giá, Vị
thừa sai DCCT, và vị chủ sự.
Sau khi đoàn rước đã tới trước cung thánh, vị chủ sự lấy Thánh Giá từ người cầm, tiến ra giữa
cung thánh, dơ cao cho cộng đoàn thấy và trịnh trọng đặt trên chỗ đã dọn, thường là trước bàn thờ.
Khi đã đặt Thánh Giá xong, ca nhập lễ đã ngưng, vị chủ sự bắt đầu:

Chủ Sự:
Nhân Danh Cha, + và Con và Thánh Thần. / Amen
Nguyện xin ân sủng của Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta nên thánh, luôn ở
cùng tất cả anh chị em.

Thưa: Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy cầu nguyện:
(Thinh lặng cầu nguyện)

Lạy Chúa toàn năng hằng sống,
Chúa đã ban cho chúng con Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ để nêu gương khiêm
nhường và nên mẫu mực cho đời sống chúng con. Chúa Giêsu đã tuân theo ý
Chúa dể dâng mình trên Thánh Giá. Xin giúp chúng con biết chết đi cho lòng
vị kỷ hầu được chia sẻ sự sống lại của Ngài
Chúng con cầu xin Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô,
Đấng cứu chuộc và là Chúa chúng con đến muôn đời.
T/ Amen
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3. LỜI NGUYỆN TRÊN VỊ GIẢNG ĐẠI PHÚC : Cha DCCT giảng chiều nay ra đứng hay quỳ
trước vị chủ sự nhận phép lành:

Vị Chủ Sự:
Xin mọi người hiệp ý với tôi trong lời nguyện chúc lành này và dơ tay
theo tôi và thầm lặng cầu nguyện cùng tôi. (Im Lặng)
Người cầm Thánh Giá đến đặt tay trên vai vị giảng thuyết tối nay.

Lạy Thiên Chúa toàn năng,
Lời Chúa là sức mạnh cho dân của Ngài.
Chúng con nài xin Chúa ban sức mạnh của Thánh Linh xuống cho tâm trí của
Cha_____________ để ngài công bố Lời Chúa tối nay và mở lòng chúng con ra
để đón nhận tình yêu
Con Chúa dành cho chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. T/ Amen

4. BÀI GIẢNG: Vị chủ sự và thừa tác viên về vị trí thuận tiện để nghe giảng.
Vị thừa sai DCCT trình bầy bài giảng chiều nay. Sau bài giảng có hai ba phút thinh lặng. Sau đó
có thể để nhạc suy niệm hay độc tấu đàn, hoặc ca đoàn hát thánh ca, hay bài hát thích hợp cho
cộng đoàn hát chung.
5. NGHI THỨC TUYÊN XƯNG: Câu trả lời của cộng đoàn đã được nghe Lời Chúa là việc tự
nguyện công khai diễn tả lòng tin của mình qua việc tham gia vào nghi thức tuyên xưng sau đây.
Một vị DCCT giới thiệu và cắt nghĩa nghi thức tuyên xưng. Sau đó mời những thừa tác viên phụ lễ
hôm nay ra vị trí đã được chỉ dịnh. Khi các thừa tác viên đã có mặt đầy đủ, những ai muốn đi lên
với tư cách cá nhân hay vợ chồng, hoặc cả gia đình, trước mặt các thừa tác viên trước cung thánh
để tuyên xưng đứn tin. Vị thừa tác viên lắng nghe lời tuyên xưng, chấp nhận và nói: “ Tôi làm dấu
Thánh Giá của Chúa Kitô trên trán bạn. Mong bạn luôn sống trong Tình Yêu của Ngài.”
Sau đó thinh lặng làm dấu thánh giá trên trán họ và cho họ về chỗ.
Trong khi làm Nghi Thức Tuyên Xưng, có thể dạo nhạc đệm hoặc hát thánh ca thích hợp

6. BAN PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ VỚI THÁNH GIÁ: Khi những người muốn tuyên xưng
dã làm xong, các thừa tác viên về lại chỗ của mình trong cộng đoàn. Vị chủ sự cầm Thánh
Giá thinh lặng làm phép lành cho giáo dân rồi để lại chỗ cũ.
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7. THÔNG CÁO: Một vị thừa sai DCCT đọc thông báo như sau: ngay sau buổi lễ nảy, xin mời
mọi người tham dự buổi giải khát huynh đệ tại…; thông báo trang sách có bài hát kết thúc,
chương trình thánh lể hàng ngày với các vị thừa sai; thời gian các thừa sai có thể gặp gỡ giáo
dân, và loan báo về biểu tượng, đề tài và thời giờ cho buổi nghi lễ tối mai. Sau đó vị thừa sai
giải nghĩa cho cộng đoàn biết là vào tối thứ Tư sau thánh lễ, sẽ có quyên góp tự nguyện cho
công tác truyền giáo của DCCT và bì thư đóng góp sẽ được phát ra sau nghi lễ tối nay.
8. GIẢI TÁN: Sau phần thông cáo, chủ sự giải tán cộng đoàn như sau:

Chủ Sự:
Chúng ta đã được nhắc nhở tối nay về quà tặng tình yêu Chúa Cha trao ban
trong Chúa Giêsu.
Như chúng ta đã được chúc lành, chúng ta cũng hãy chúc lành cho tha nhân.
Anh chị em thân mến,
Hãy thực hiện những gì chúng ta đã nghe tối nay trong cuộc sống hàng ngày.
Bây giờ anh chị em hãy ra về bằng an trong tình yêu để phục vụ Chúa.
9. **** KẾT THÚC: Vị Chủ Sự, người mang Thánh Giá, Cha DCCT Giảng Đại Phúc ra trước
bàn thờ cúi chào rồi đi xuóng theo lối chính do người cầm Thánh Giá dẫn đầu. Để lại tất cả
các biểu tượng trong cung thánh.
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Danh Sách Thừa Tác Viên Nghi Thức Tối Thứ Ba
(Đây là danh sách làm mẫu. Xin dùng mẫu này và tuỳ tiện thay đổi theo nhu cầu)

Xin Mọi Thừa Tác Viên hãy có mặt nửa giờ trước nghi lễ để tập qua các nghi thức với Cha/Thầy Dòng
Chúa Cứu Thế.

Người Dẫn Lễ ______________________________________________________
(Phải hội ý với vị giảng Đại Phúc nếu cần đến thừa tác viên nảy)

Người Tiếp Tân* _______________________/___________________________
_______________________/_____________________________
Thánh Nhạc___________________________________________________________
Người trách nhiệm đèn nhà thờ ____________________________________________
Người Cầm Nến______________________________________________
Những người thắp nến** ______________________/_________________________
______________________/____________________________
Vị Giảng Thuyết :

Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

Vị Chủ Sự ___________________________________
* Số người Tiếp Tân tuỳ theo có bao nhiêu lối vào thánh đường
** Số người cần dùng trong nghi thức thắp nến từ cây nến Phục Sinh cho cả nhà thờ. Số người cần dùng trong nghi thức
này tuỳ theo diện tích thánh đường .
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Nghi Lễ Tối Thứ Ba

NẾN PHỤC SINH
Tội Lỗi, Bí Tích Hoà Giải và Chữa Lành
1.

CHÀO ĐÓN & GIỚI THIỆU: Vị thừa sai DCCT (hay người dẫn lễ) chào mừng giáo dân. Vì sẽ
không có nghi thức kết thúc chính thức cho buổi nghi lễ tối nay nên những thông báo sẽ được đọc
lúc này. Trong đó có lời mời cộng đoàn tham dự giải khát thân mật ngay sau nghi lễ này và nhắc
cộng đoàn nghi thức tối mai sẽ là Thánh Lễ; nêu ra biểu tượng với đề tài và giờ Thánh Lễ cho ngày
mai. Cũng nhắc nhở cộng đoàn trong Thánh Lễ tối Thứ Tư sẽ có quyên góp tự nguyện và các bì
thư đã có sẵn. Sau đó vị này giới thiệu các thừa tác viên trong nghi thức tối nay, với các biểu tượng
và đề tài, sau cùng là bài thánh ca mở đầu.

2.

*** RƯỚC VÀO, THÁNH CA VÀ LỜI CHÀO: Khi thánh ca bắt đầu, đoàn rước tiến vào theo
thứ tự như sau: Người cần Nến Phục Sinh (chưa thắp), những người thắp nến, cha DCCT giảng
thuyết và vị chủ sự. Những người thắp nến đem theo nến nhỏ chưa thắp của mình và của các thừa
tác viên khác.
Sau khi cung kính chào bàn thánh, vị chủ sự tiến lên cung thánh quay về phía giáo dân. Khi bài
thánh ca kết thúc, vị chủ sự bắt đầu:

Vị Chủ Sự:
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần .

T/ Amen

Xin Chúa của Sự Sống, Đấng đã chiến thắng Sự chết,
ở cùng anh chị em.
T/ Và ở cùng cha.
3.

NGHI THỨC ÁNH SÁNG: Vị Chủ Sự tiếp tục:

Anh chị em trong Chúa Kitô,
Khi Chúa Kitô vượt qua từ sự chết đến sự sống,
Ngài đã xua đuổi quyền năng của tối tăm,
Và nhờ ánh sáng Đức Tin, đã cho chúng ta thấy vinh quang
Mà chúng ta được mời gọi tới.
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Với nến trong tay, (dừng lại, chờ mọi người cầm nến lên)
Chúng ta hãy xin Chúa làm phép những cây nến này
Và cầu xin Chúa hãy đốt lên ngọn lửa hy vọng trong chúng ta
Cùng đưa chúng ta đến Lễ Ánh Sáng vĩnh cửu.
Chúng ta hãy cầu nguyện. (Thinh lặng cầu nguyện)
Lạy Chúa của sự sống và ánh sáng,
Qua đức tin của chúng con vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Ánh sáng của địa cầu,
Chúng con được chia sẻ ánh sáng vinh quang Chúa.
Xin Chúa làm phép + và thánh hoá những cây nến này.
Xin đổ vào lòng chúng con ánh sáng đức tin,
Để chúng con biết đi theo con đường ngay chính.
Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu, Ánh Sáng muôn đời
của chúng con
T/ Amen
Một thừa sai DCCT đọc lời hướng dẫn như sau:
Cây Nến Phục Sinh là biểu tượng cho Chúa Kitô,
Được gắn những hạt nhũ hương
Để ghi nhớ những vết thương khổ nạn của Chúa Kitô,
Nay đã trở nên biểu hiệu chiến thắng của Ngài.
Như vậy, Chúa Giêsu sẽ hoán đổi những đau khổ của chúng ta
Và ban thưởng cho những ai trung thành với Ngài.
Bây giờ đèn trong nhà thờ sẽ được tắt đi
Để ánh sáng Chúa Kitô chiếu rực lên giữa chúng ta.
Trong khi cha DCCT đọc lời giải nghĩa, Chủ Tế thắp nến Phục Sinh. Sau lời giải nghĩa, nguời trách nhiệm
điện, tắt đèn nhà thờ.
Khi ĐÈN NHÀ THỜ ĐÃ TẮT HOÀN TOÀN, vị chủ sự tuyên xướng:

Chủ Sự:
Xin Ánh Sáng Đức Kitô, rực lên trong vinh hiển,
Xua đuổi tối tăm trong tâm trí của chúng con.
Sau lời công bố, các thừa tác viên và những người thắp nến, lấy lưả từ Nến Phục Sinh và đi thắp nến cho
cộng đoàn như đã được tập trước.
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*** Trong khi cộng đoàn thắp nến, ca đoàn hát thánh ca thích hợp hay dạo nhạc. Sau khi ca đoàn hát, đèn
của ca đoàn cũng được tắt luôn.
Trong khi thắp nến đang diễn tiến, Chủ Tế đặt cây nến Phục Sinh lên chỗ cao. Sau khi mọi người đã đốt
nến, nhạc cũng kết thúc, chủ tế tiếp tục:

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,
Với niềm vui trong Chúa Kitô sống lại, chúng ta hãy trông lên Chúa
và cầu xin.
Xin thưa sau mỗi lời cầu: Chúng ta là ánh sáng trần gian.
1. Xin cho các chủ chăn,
Biết lãnh đạo trong đức tin,và phục vụ đoàn chiên
Chúa đã trao phó trong tình thương yêu
Chúng con cầu xin Chúa.
T/ Chúng ta là ánh sáng trần gian.

2. Xin cho cộng đồng thế giới
Được hưởng bình an chân chính,
bình an Chúa Kitô đã hứa ban.
Chúng con cầu xin Chúa
T/ Chúng ta là ánh sáng trần gian.
3. Xin cho anh chị em chịu đau khổ
Biết rằng đau khổ của họ sẽ trở nên nguồn vui vĩnh cửu.
Chúng con cầu xin Chúa
T/ Chúng ta là ánh sáng trần gian.
4. Xin cho cộng đồng giáo xứ chúng con
Có được đức tin mạnh mẽ
Để làm nhân chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh
Chúng con cầu xin Chúa
T/ Chúng ta là ánh sáng trần gian.
5. Xin cho mỗi người chúng ta, trong thinh lặng của trái tim,
Thầm thĩ dâng lởi cầu xin cùng Thiên Chúa,
Đấng thấu rõ tâm can từng người trong chúng ta.
Chúng con cầu xin Chúa
T/ Chúng ta là ánh sáng trần gian.
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Lạy Chúa thương yêu là Đấng Tạo Dựng sự sống và ánh sáng,
Ngài đã ban cho chúng con quà tặng đức tin,
Xin cho chúng con không còn bao giờ sống trong bóng tối .
Xin tăng thêm đức tin cho chúng con
Cho chúng con dùng những ngọn nến này
Soi sáng đường đi để chúng con không còn sợ tối tăm nữa.
Chúng con cầu xin Chúa, nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con
T/ Amen
Theo tín hiệu của cha DCCT, người trách nhiệm đèn, BẬT ĐIỆN SÁNG TRONG NHÀ THỜ,
giáo dân tắt nến của mình.
4. CẦU NGUYỆN TRÊN VỊ GIẢNG THUYẾT :Cha giảng tối nay ra đứng hay quỳ trước vị chủ sự.

Chủ Sự:
Xin anh chị em hợp ý cùng tôi trong lời chúc lành này
Hãy dơ tay lên khi tôi dơ tay và thầm cầu nguyện với tôi.(Im lặng)
Các thừa tác viên trên cung thánh đứng vòng cung quanh vị giảng thuyết và đặt tay
trên vai vị đó khi chủ sự dơ tay đọc lời nguyên chúc lành:

Lạy Chúa cao cả,
Ánh sáng của Ngài là sức mạnh cho chúng con, dân của Chúa.
Xin ánh sáng Ngài soi sáng tâm trí Cha____________
Để ngài công bố ơn tha thứ, ơn bình an và ơn chữa lành êm ái.
Xin Chúa mở tai và lòng trí chúng con
Để chúng con biết lắng nghe và đón nhận quyền lực nhẹ nhàng của ánh sáng và
tình yêu Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa nhờ Chúa Kitô, là Ánh sáng muôn muôn đời.
T/ Amen.
5.

BÀI GIẢNG: Vị chủ sự và thừa tác viên về vị trí thuận tiện để nghe giảng.
Vị thừa sai DCCT trình bầy bài giảng chiều nay. Sau bài giảng có hai ba phút thinh lặng.
Sau đó có thể để nhạc suy niệm hay độc tấu đàn, hoặc ca đoàn hát thánh ca,
hay bài hát thích hợp cho cộng đoàn hát chung.
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6.

NGHI THỨC HOÀ GIẢI : Cha giảng Đại Phúc và cha xứ, chiếu theo dường lối của giáo phận và
lịch sử của giáo xứ trong việc thi hành Bí Tích Hoà Giải, sẽ quyết định trước về cách thức cho nghi
thức này.
Nghi thức thức này có thể bao gồm việc Xét mình Chung hay nghi thức chữa lành do cha giảng,
việc đền tội cố định, và việc đền tội chung.
Cha Giảng Đại Phúc chỉ dẫn cộng đoàn theo cách thức đã được quyết định về nghi thức hoà giải và
giới thiệu các cha giải tội tại các nơi đã được chỉ định.
Cha giảng tối nay loan báo cho tín hữu biết rằng sau khi chúc bình an buổi cầu nguyện tối nay sẽ
kết thúc và họ có ba lựa chọn: ra nhà thờ và đi tới nơi giải khát, rời thánh dường để đi về nhà hay
ở lại tham gia Nghi Thức Hoà Giải. Dù chọn hình thức nào, xin cộng đoàn giữ thinh lặng để giữ
bầu khí cầu nguyện cho những anh chị em muốm tham gia Bí Tích Hoà Giải.

7.

CHÚC BÌNH AN: Không có nghi thức kết thúc chính thức cho buổi cầu nguyện này, như việc đi
rước xuống. Các cha giải tội đã có mặt tại các toà giải tội đã được ấn định và chờ giáo dân. Cha
giảng kết thúc bằng lời nguyện sau đây:

Cha Giảng:
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban cho chúng con sự sống,
Và tạo dựng chúng con giống hình ảnh của Chúa.
Chúa đã ghi tên chúng con vào lòng bàn tay Chúa
Để bảo đảm chúng con được gần gũi trong tình Chúa yêu thương,
Xin Chúa hãy gửi Thánh Linh Chúa đến
dể cất bỏ những vết thương và lo âu
làm tâm thần chúng con sợ hãi.
Xin cho trái tim chúng con biết chấp nhận, hân hoan chia sẻ với tha nhân
Tình yêu thương nhân hậu và thứ tha của Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. T/ Và ở cùng cha
Chúng ta hãy chia sẻ bình an của Chúa Kitô với nhau.
***Khi giáo dân bắt đầu rời thánh đường để đi tới phòng hội, hay đi về, cần có tiếng nhạc tạo bầu
khí cầu nguyện cho những người ở lại tham dự Nghi Thức Hoà Giải. Dạo nhạc nhẹ, hay dùng CD
thánh nhạc cũng được.
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Danh Sách Thừa Tác Viên Nghi Thức Tối Thứ Tư
(Đây là danh sách làm mẫu. Xin dùng mẫu này và tuỳ tiện thay đổi theo nhu cầu)

Xin Mọi Thừa Tác Viên hãy có mặt nửa giờ trước nghi lễ để tập qua các nghi thức với Cha/Thầy Dòng
Chúa Cứu Thế.

Người Dẫn Lễ ______________________________________________________
(Phải hội ý với vị giảng Đại Phúc nếu cần đến thừa tác viên nảy)

Người Tiếp Tân* _______________________/___________________________
_______________________/_____________________________
Thánh Nhạc___________________________________________________________
Bánh và Rượu Lễ ____________________________________________
Khăn trải bàn thờ______________________________________________
Thừa Tác Viên Thánh Thể (Số người như lễ Chúa Nhật)
______________________/_________________________
Giúp Lễ: (Như Chúa Nhật)
Người Đọc Sách Thánh:___________________
Vị Giảng Thuyết :
Đồng Tế:

Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế
Các cha giảng đại phúc
Các cha phó xứ

Phó Tế (?)
Vị Chủ Sự ___________________________________
• Số người tiếp tân tuỳ theo có bao nhiêu lối vào thánh đường. Số người giúp cần thiết như chỉ dẫn, đi xin tiền giống

như các lễ ngày Chúa Nhật của giáo xứ.
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Nghi Lễ Tối Thứ Tư

BÀN THỜ
Sứ Mệnh của chúng ta là Chia Sẻ Sứ Vụ của Chúa Giêsu và của Giáo Hội

Ghi chú cho vị Chủ Tế và uỷ ban Phụng Vụ:
• Lễ thích hợp cho tối nay là Lễ Truyền Bá Phúc Âm trừ khi có lễ trọng trong ngày
đó.
• Phi trừ có những bài đọc riêng cho ngày lễ trọng, cha giảng chọn các bài đọc, có thể
chọn hai hay ba bài. Đáp ca và Alleluia hoặc câu xướng trước Phúc Âm nên hát nếu
có thể. Cha giảng đọc Phúc Âm trừ khi có phó tế.
• Bài giảng có thể dài khoảng 20-25 phút
• Lời Nguyện Giáo Dân do các thừa sai dọn sẵn và bản sao được trao cho các người đọc
hay phó tế.
• Sau Lời Nguyện Giáo Dân, khăn trải bàn thờ được long trọng rước lên theo lối chính
thánh đường vào cung thánh và trải lên bàn thờ. Trong lúc trải bàn thờ, nhân viên thâu
tiền bắt đầu đi xin tiền. Khi bàn thờ đã sẵn sàng, việc thâu tiền đã xong, những người
đem bánh và rượu tiến lên.
• Sau lời nguyện hiệp lễ, vị thừa sai, người đã làm việc từ thời gian tiền Đại Phúc, đứng
ra cám ơn giáo dân đã cộng tác vất vả để tuần Đại Phúc được thành công; xin mọi
người cầu nguyện cho tuần Đại Phúc sau; nhắc cho mọi người là có quà lưu niệm cho
nhũng ai tham dự Đại Phúc sau lễ; loan báo những tin tức cần thiết; mời mọi người tới
phòng giải khát; loan báo bài ca kết lễ.
• Sau khi cha giảng Đại Phúc nói xong, cha xứ cám ơn giáo dân đã tới tham dự và công
lao của uỷ ban Đại Phúc trong giáo xứ và hy vọng của ngài về kết quả của tuần Đại
Phúc.

1.

CHÀO MỪNG: Một cha DCCT hay người dẫn lễ chào mừng tín hữu,
giới thiệu các cha và thừa tác viên cho buổi lễ và biểu tượng cùng
đề tài chiều nay. Sau đó loan báo ca nhập lễ và mời mọi người đứng
lên chào nhau trong Chúa và hợp ca nhập lễ.

2.

*** ĐOÀN KIỆU VÀ CA NHẬP LỄ: Đoàn kiệu gồm các thừa tác viên
theo thứ tự sau đây: Người giúp lễ, người đọc sách, Cha giảng,
các cha đồng tế, chủ tế (Cha xứ) và (phó tế). Khi đến trước bàn thờ,
các người giúp lễ và đọc sách đứng chỗ đã chỉ định và chờ
các cha đồng tế và chủ tế (phó tế) tới nơi.
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3.

PHÉP LÀNH, NGHI THỨC, SAI ĐI, VÀ GIẢI TÁN: Cuối Lễ, Chủ Tế
ban phép lành và giải tán như sau:

Chủ Tế:
Chúa ở cùng anh chị em.

T/ Và ở cùng cha

Phó Tế (Chủ Tế):
Anh chị em hãy cúi đầu cầu xin Chúa ban phép lành
Chủ Tế:
Xin Chúa là Đấng Tạo Hoá,
Tái tạo anh chị em theo hình ảnh giống như Ngài. T/Amen
Xin Chúa Cứu Thế luôn là gương mẫu và
là của nuôi anh chị em T/ Amen
Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn khôn ngoan và
sức mạnh trong anh chị em T/ Amen
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha, + Con
và Thánh Thần. T/ Amen
SAI ĐI:

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Với chức năng do Đức Giám Mục _____ ban cho tôi
Nay tôi ủy thác cho anh chị em sứ mệnh
Ra đi rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và việc làm
Cho gia đình và thân quyến ,
Cho hàng xóm láng giềng và bạn bè,
Cho người đồng nghiệp và tha nhân.
Anh chị em hãy luôn là ánh sáng cho trần thế,
Là nhân chứng cho Chúa Giêsu.
Phó Tế/Chủ Tế:
Chúc anh chị em ra về bằng an và luôb chúc tụng Chúa
trong đời sống của chúng ta. T/ Amen
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Thay Thế Nghi Lễ Chiều Thứ Ba (Tro) Danh Sách Thừa Tác Viên
(Đây là danh sách làm mẫu. Xin dùng mẫu này và tuỳ tiện thay đổi theo nhu cầu)

Xin Mọi Thừa Tác Viên hãy có mặt nửa giờ trước nghi lễ để tập qua các nghi thức với Cha/Thầy Dòng
Chúa Cứu Thế.

Người Dẫn Lễ ______________________________________________________
(Phải hội ý với vị giảng Đại Phúc nếu cần đến thừa tác viên nảy)

Người Tiếp Tân* _______________________/___________________________
_______________________/_____________________________
Thánh Nhạc___________________________________________________________
Thừa Tác Viên Xức Tro ** ____________________________________________
Khăn trải bàn thờ______________________________________________
Thừa Tác Viên Thánh Thể (Số người như lễ Chúa Nhật)
______________________/_________________________
Vị Giảng Thuyết :

Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

Vị Chủ Sự ___________________________________
* Số người tiếp tân tuỳ theo có bao nhiêu lối vào thánh đường.
** Số người cần giúp xức tro tuỳ vào nhân số của giáo xứ và khuôn khổ thánh đường.
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Nghi Lễ Thay Thế Chiều Thứ Ba

BỤI TRO
Bí tích Hoà Giải đem cho chúng ta Ơn Tha Thứ và Chữa Lành
1.

CHÀO ĐÓN & GIỚI THIỆU: Vị thừa sai DCCT (hay người dẫn lễ) chào mừng giáo dân. Vì sẽ
không có nghi thức kết thúc chính thức cho buổi nghi lễ tối nay nên những thông báo sẽ được đọc
lúc này. Trong đó có lời mời cộng đoàn tham dự giải khát thân mật ngay sau nghi lễ này và nhắc
cộng đoàn nghi thức tối mai sẽ là Thánh Lễ; nêu ra biểu tượng với đề tài và giờ Thánh Lễ cho ngày
mai. Cũng nhắc nhở cộng đoàn trong Thánh Lễ tối Thứ Tư sẽ có quyên góp tự nguyện và các bì
thư đã có sẵn. Sau đó vị này giới thiệu các thừa tác viên trong nghi thức tối nay, với các biểu tượng
và đề tài, sau cùng là bài thánh ca mở đầu.

2.

*** ĐOÀN RƯỚC VÀO, THÁNH CA, VÀ LÀM PHÉP TRO: Đoàn kiệu gồm những thừa tác
viên theo thứ tự sau đây: thừa tác viên xức tro (mỗi người cầm một đĩa nhỏ có tro sẵn), cha DCCT
giảng đại phúc, chủ sự.
Khi tới cung thánh chủ tế và các thừa tác viên cúi đầu trước bàn thờ như thừơng lệ. Sau đó quay
mặt về phía giáo dân. Sau khi thánh ca kết thúc chủ tế bắt đầu:

Chủ Sự:
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

T/ Amen

Nguyện xin ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa Yêu Thương
luôn ở cùng anh chị em. T/ Và ở cùng Cha
Vị Chủ Sự làm phép tro:
Chủ Sự:
Trong thư Thứ Hai gởi giáo đoàn Corinthô chúng ta đọc:
(Đọc chậm rải và sốt sáng.)

Chúng ta là sứ giả của Chúa Kitô.
Thiên Chúa, như đã được ấn định, mời gọi qua chúng ta.
Chúng tôi năn nỉ anh chị em, nhân danh Chúa Kitô
Hãy trở lại với Thiên Chúa.
Vì chúng ta, Thiên Chúa đã cho Ngài, Đấng không biết tội
trở nên tội vì chúng ta,
hầu trong Ngài, chúng ta được hưởng chí sự thánh thiện của Chúa .
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Với tư cách là đồng nghiệp với anh em, chúng tôi van xin anh em
đừng lãnh nhận ơn sủng của Chúa một cách vô ích.
Vì Chúa đã nói:
“Trong một thời gian thuận tiện, Ta đã lắng nghe tiếng con;
Trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp con.
Bây giờ là thời gian thuận tiện!
Bây giờ là ngày cứu độ!” (Ngừng)
Chủ Sự đọc tiếp:

Anh chị em trong Chúa Kitô thân mến,
Chúng ta hãy xin Chúa Cha làm phép tro này
sẽ được dùng để chúc tụng ơn Cứu Độ Chúa ban tối nay. (Ngừng)
Lạy Chúa, xin thánh hoá tro này +
là dấu chỉ chúng con cần ơn tha thứ
và là mong muốn của chúng con muốn
theo gương Chúa thứ tha người khác.
Xin hãy gìn giữ chúng con trung thành với tín thư của Phúc Âm,
và giúp chúng con biết tán dương trong thâm tâm chúng con
Ơn Cứu Độ Chúa đã trao ban
Qua cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô, Chúa chúng con. T/ Amen
3.

XỨC TRO: Các thừa tác viên xức tro đi tới chỗ đã được chỉ định. Một cha DCCT
mời giáo dân lên lãnh tro. Khi xức tro trên trán của giáo dân với hình Thánh Giá,
thừa tác viên nói: “Hãy nhận lãnh tình thuương Hoà Giải Chúa ban
và tự nguyện sống nhân từ theo Phúc Âm”. (hay một câu tương tự).
Trong khi xức tro, ca đoàn có thể hát hay dạo nhạc. Xức tro xong các thừa tác viên
để các đĩa tro trên bàn, rửa tay,và đợi chủ sự giới thiệu chúc lành cho cha giảng đại phúc.

4.

LỜI NGUYỆN TRÊN VỊ GIẢNG ĐẠI PHÚC : Cha DCCT giảng chiều nay ra
đứng hay quỳ trước vị chủ sự nhận lời phép lành:

Vị Chủ Sự:
Xin mọi người hiệp ý với tôi trong lời nguyện chúc lành này
và dơ tay theo tôi và thầm lặng cầu nguyện cùng tôi. (Im Lặng)
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Các thừa tác viên xức tro ra dứng vòng cung và đặt tay trẽn vai cha giảng Đại Phúc khi chủ sự dơ
tay đọc lời ban phép lành:

Lạy Chúa từ bi và nhân hậu,
Xin tỏ quyền năng Chúa tối nay
Trong lời giảng của cha________
Qua lời ngài giảng,
Xin cho mỗi người chúng con được cảm nghiệm sâu sắc
lòng tha thứ và quyền năng chữa lành của Chúa
trong đời sống chúng con,
Và biết áp dụng đối với tha nhân
cũng một lòng tha thứ và chữa lành như vậy.
Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. T/ Amen
5.

BÀI GIẢNG: Vị chủ sự và thừa tác viên về vị trí thuận tiện để nghe giảng.
Vị thừa sai DCCT trình bầy bài giảng chiều nay. Sau bài giảng có hai ba phút thinh lặng.
Sau đó có thể để nhạc suy niệm hay độc tấu đàn, hoặc ca đoàn hát thánh ca,
hay bài hát thích hợp cho cộng đoàn hát chung.

6.

NGHI THỨC HOÀ GIẢI : Cha giảng Đại Phúc và cha xứ, chiếu theo dường lối
của giáo phận và lịch sử của giáo xứ trong việc thi hành Bí Tích Hoà Giải,
sẽ quyết định trước về cách thức chính xác cho nghi thức này.
Nghi thức thức này có thể bao gồm việc xét mình chung hay nghi thức chữa lành
(do cha giảng hướng dẫn), việc đền tội cố định, và việc đền tội chung.
Một hình thức xét mình chung sau đây có thể dược xử dụng:

Cha Giảng:
Chúng ta hãy chúc tụng lòng nhân lành của Chúa
bằng việc nhìn vào những điểm trong đời sống của chúng ta,
cần dến ơn Chúa tha thứ và chữa lành.
Chúng ta cũng hãy tỏ cho những người làm tổn thương chúng ta
cùng một lòng tha thứ và chữa lành
mà chúng ta đang xin cùng Chúa.
Sau mỗi lời xét mình xin thưa: Xin tha nợ chúng con như chúng con
cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.
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1. Vì chúng con thiếu xót không quan tâm
đến sức khoẻ thân xác và tâm thần của mình,
ham làm lụng quá nhiều thời gian,
không có giờ tập thể dục, hay thời gian thư giãn;
phung phí của ăn khi dùng quá độ,
hay uống rượu nhiều để hưởng thụ
hay không diều độ trong khả năng giới tính,
qua việc sống vô kỷ luật hay bất trung với gia đình.
Chúng con cầu xin Chúa.
T/ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.

2. Vì nhiều lần tính kiêu căng của chúng con đưa đến thái độ gay gắt,
khó chịu nóng nẩy, và thù hằn
vì kẻ khác không cư xử như chúng con mong muốn.
Vì nhiều lần chúng con bị người khác xúc phạm nặng nề
mà chúng con nghĩ là không bao giờ tha thứ được.
Chúng con cầu xin Chúa.
T/ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.
3. Vì tính tham lam của chúng con
biểu lộ ra trong thái độ như
tích trữ tiền tài hà tiện của cải cũng như thời gian
và từ chối không chia sẻ
với những kẻ thiếu thốn nhu yếu phẩm cho cuộc sống.
Vì chúng con để vật chất trở nên quan trọng hơn
Sự sống và tình người
và dùng thời gian Chúa ban để thu tập
của cải vật chất bao nhiêu có thể.
Chúng con cầu xin Chúa
T/ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.
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4. Vì lòng ích kỷ và tính lười biếng của chúng con
không cho chúng con biết chân thành nhận thức rằng
Chúa kêu gọi chúng con làm chân, tay và tiếng nói của Ngài.
Vì lòng ích kỷ, tính lười biếng ngăn ngừa chúng con
nhận ra những cơ hội để sống theo mẫu mực Phúc Âm
như nâng đỡ người phối ngẫu, cha mẹ,
con cái, chủ nhân, nhân viên,
đồng nghiệp và đồng lớp
và tìm cách tổ chức để làm cho
gia đình chúng con, sở làm chúng con,
hàng xóm, giáo xứ và học dường của chúng con
thành những nơi chốn tốt lành hơn,
Chúng con cầu xin Chúa.
T/ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.
5. Vì những lần chúng con không chấp nhận những người
khác tôn giáo, khác chủng tộc, khác phái và kh1c tiếng nói
như những người bình đẳng với chúng con.
Vì những lần chúng con nói xấu kẻ khác, đồn thổi,
làm phương hại đến danh dự của họ.
Vì những lần chúng con từ bỏ những người vì chức vị và ý kiến của họ.
Vì những lần chúng con không tôn trọng giao kèo
bằng cách làm việc giả dối
hay không thanh toán sòng phẳng công tác chúng con mong muốn.
Chúng con cầu xin Chúa.
T/ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.
6. Vì thái độ vô ơn của chúng con,
Mặc dù chúng con luôn được Chúa ban quà tặng đời sống, sức khoẻ,
Gia quyến, việc làm, nhà cửa và của ăn.
Vì nhiều lần chúng con quên lãng không dâng lời cảm tạ Chúa hàng ngày
Trong lúc đọc kinh cá nhân hay chung gia đình.
Vì không biết luôn tôn kính Thánh Lễ
Và các bí tích của Giáo Hội
Chúng con cầu xin Chúa.
T/ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.
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7. Vì không biết tha thứ cho người khác
Dù rằng Chúa luôn yêu thương và tha thứ chúng con,
Chúng con cầu xin Chúa.
T/ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.
Để tỏ lòng chấp nhận ơn tha thứ của Chúa
cho những điều chúng ta nhớ lại
và những điều đau khổ quá sâu đậm không nói hay viết ra được
chúng ta hãy cầu nguyện:
Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời…..
Cha Giảng Đại Phúc chỉ dẫn cộng đoàn theo cách thức đã được quyết định về nghi thức hoà giải và
giới thiệu các cha giải tội tại các nơi đã được chỉ định.
Cha giảng tối nay loan báo cho tín hữu biết rằng sau khi chúc bình an buổi cầu nguyện tối nay
chấm dứt và họ có 3 lựa chọn: ra nhà thờ và đi tới nơi giải khát, rời thánh dường để đi về nhà hay ở
lại tham gia Nghi Thức Hoà Giải. Dù chọn hình thức nào, xin cộng đoàn giữ thinh lặng để giữ bầu
khí cầu nguyện cho những anh chị em muốm tham gia Bí Tích Hoà Giải.
8.

CHÚC BÌNH AN: Không có nghi thức kết thúc chính thức cho buổi cầu nguyện này, như việc
rước xuống. Các cha giải tội đã có mặt tại các toà giải tội đã được ấn định và chờ giáo dân. Cha
giảng kết thúc bằng lời nguyện sau đây:
Cha Giảng:
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban cho chúng con sự sống,
Và tạo dựng chúng con giống hình ảnh của Chúa.
Chúa đã ghi tên chúng con vào lòng bàn tay Chúa
Để bảo đảm chúng con luôn được gần gũi trong tình yêu Chúa.
Xin Chúa hãy gửi Thánh Linh Chúa đến
dể cất bỏ những vết thương và lo âu
làm tâm thần chúng con sợ hãi.
Xin cho chúng con những trái tim biết chấp nhận, hân hoan chia sẻ với tha nhân
tình yêu thương nhân hậu thứ tha của Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. T/ Và ở cùng cha
Chúng ta hãy chia sẻ bình an của Chúa Kitô với nhau.
***Khi giáo dân bắt đầu rời thánh đường để đi tới phòng hội, hay đi về, cần có tiếng nhạc tạo bầu
khí cầu nguyện cho những người ở lại tham dự Nghi Thức Hoà Giải. Dạo nhạc nhẹ, hay dùng CD
thánh nhạc cũng được.

33

(Cover)
DÒNG CHÚA CỨU THẾ
ƠN CỨU ĐỘ CHỨA CHAN NƠI NGƯỜI

GIẢNG ĐẠI PHÚC DO DÒNG CHÚA CỨU THẾ
PHƯƠNGTHỨC GIẢNG VỀ ƠN HỐI CẢI

BAN GIẢNG ĐẠI PHÚC DÒNG CHÚA CỨU THẾ
CHICAGO ILLINOIS
34

35

