Bước vào Thánh Lễ: Giải thích thứ tự từng phần
Tuần Hai: Phụng Vụ Lời Chúa
Kể chuyện (Phụng Vụ Lời Chúa)
Phụng vụ Lời Chúa. Khi chúng ta họp nhau tại nhà một người bạn để dùng bữa, chúng ta thường hay bắt
đầu với những cuộc chuyện trò, kể những câu chuyện của chúng ta. Trong Thánh Lễ, sau nghi thức tề
tựu, chúng ta cùng ngồi xuống và lắng nghe những bài đọc công bố Lời Chúa. Đó là những câu chuyện
của Dân Thiên Chúa.
Ba Bài Đọc và một Thánh Vịnh. Ngày Chúa Nhật có ba bài đọc từ Sách Thánh. Bài thứ nhất từ Sách Cựu
Ước (ngoại trừ trong Mùa Phục Sinh.) Chúng ta nhớ lại những nguyên khởi của giao ước Chúa đã làm
trong thành tín với tổ phụ của chúng ta. Bài Đọc thứ nhất thường liên hệ tới bài Phúc Âm của ngày đó,
và cho ta quá trình và giúp ta thấu hiểu ý nghĩa những việc Chúa Giêsu sẽ làm trong bài Phúc Âm. Rồi
chúng ta sẽ hát hoặc đọc một Thánh Vịnh - Một bài hát từ Sách Thánh Vịnh đã được sáng tác nhờ sự
cảm hứng từ Thiên Chúa. Bài đọc hai thường được trích từ những lá thư của Thánh Phaolô hoặc bài viết
của một tông đồ khác. Bài đọc thứ ba lấy từ một trong bốn sách Phúc Âm.
Đứng nghe bài Phúc Âm. Do bởi sự hiện diện duy nhất của Chúa Giêsu trong khi Phúc Âm được công bố,
chúng ta đã có thói quen lâu đời là đứng, chăm chú lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu
“hiện diện trong Lời của Người, vì chính Chúa Giê-su là người nói khi Thánh Kinh được đọc trong nhà
thờ. (Constitution on the Sacred Liturgy, #7). Linh Mục một lần nữa chào chúng ta: “Chúa ở cùng anh chị
em.” Rồi Ngài giới thiệu bài Phúc Âm trong khi làm dấu Thánh Giá nhỏ trên trán, trên môi và trái tim
bằng ngón tay cái, và thầm thĩ cầu nguyện xin Chúa thanh tẩy lòng trí để nhờ đó môi miệng của Ngài
xứng đáng công bố Phúc Âm. Ở nhiều nơi, cộng đoàn giáo dân cùng làm nghi thức này với vị linh mục.
Bài Phúc Âm được kết thúc với câu: “Phúc Âm của Chúa” và chúng ta đáp lại: “Lạy Chúa Kitô, ngợi khen
Chúa”. Một lần nữa chúng ta tuyên xưng đức tin là Chúa Giêsu hiện diện trong Lời Chúa.
Bài Giảng: Rồi chúng ta ngồi xuống để nghe bài giảng. Bài giảng không chỉ như một bài thuyết giảng đạo
đức hay một bài nói về chúng ta sống thế nào, hay chúng ta phải tin điều gì. Bài giảng được truyền rao
bởi một người đã được truyền chức Thánh. Bài giảng là một phần trong việc thờ phụng với căn bản từ
các bài đọc trong Thánh Lễ và Thánh Kinh, đặc biệt là những bài đọc vừa mới được công bố. Bài giảng
mang Lời Chúa vào môi trường sống của chúng ta hôm nay.
Kinh Tin Kính: Ngày Chúa Nhật chúng ta đứng và cùng nhau đọc kinh Tin Kính (bản Nicene hay bản Các
Tông Đồ). Việc đọc kinh Tin Kính vừa là một chuỗi những sự thật nòng cốt mà người Công Giáo tin, và
cũng là một sự tuyên xưng Đức Tin vào Lời Chúa mà chúng ta đã nghe công bố trong Thánh Kinh và bài
giảng.
“Kinh Tuyên Xưng Đức Tin nối liền Phụng Vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể khi cộng đoàn dân Chúa
hồi tưởng mầu nhiệm đức tin sẽ được một lần nữa công bố trong lời Cầu Nguyện Thánh Thể. Cộng đoàn
dân Chúa đón nhận Lời Chúa trước khi đi vào phần Ca tụng Thánh Thể, cũng chính là một cách tuyên
xưng Đức Tin.” (Mysteries of Faith, FDC, p. 48)

Lời Nguyện Giáo Dân: Phụng Vụ Lời Chúa kết thúc với Lời Nguyện Giáo Dân. Đáp lại Lời Chúa, chúng ta
dâng lời cầu nguyện cho những nhu cầu và sự cứu độ cho toàn thế giới. Thông thường những lời cầu
nguyện nằm trong bốn đề mục: Giáo Hội, các quốc gia và những người lãnh đạo, những người có nhu
cầu đặc biệt, và những nhu cầu của giáo xứ địa phương.

