
 
Ngày 3 

Bước Vào Thánh Lễ:  Giải Thích Thứ Tự Từng Phần 
Phụng Vụ Thánh Thể 

 
 
Dẫn Giải Viên, trước khi Thánh Lễ bắt đầu, nói như sau: 
Hôm nay chúng ta kết thúc với phần cuối của ba phần “Bước vào Thánh Lễ:  Giải 
Thích Thứ Tự Từng Phần”.  Tuần đầu chúng ta duyệt xem nghi thức Nhập Lễ hay 
Tề Tựu và nghi thức Kết Lễ cũng là nghi thức Sai Đi.  Tuần trước chúng ta chú tâm 
đến phần Kể Chuyện tức là phần Phụng Vụ Lời Chúa.  Hôm nay chúng ta sẽ duyệt 
xem phần Chia Sẻ Bữa Ăn hay Phụng Vụ Thánh Thể.  Tài liệu sẽ được cung cấp 
thêm khi chúng ta cử hành Phụng vụ Thánh Thể. 

 
Dẫn Giải Viên, tiến về phía trước sau Lời Nguyện Giáo Dân, nói như sau: 
Chúng ta hãy cùng dẫn giải ý nghĩa của nghi thức Chia sẻ Bữa Ăn hay là Phụng 
Vụ Thánh Thể. Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, chúng ta tiến lên bàn thờ để đón 
nhận của ăn hy lễ thiêng liêng, chia sẻ, và tạ ơn. Như trong bữa ăn tại nhà người 
bạn, chúng ta 1) dọn bàn, 2) nói lời tạ ơn và 3) chia sẻ thức ăn (chúng ta ăn và 
uống). Trong Thánh Lễ những nghi thức này được gọi là: 1) Sửa soạn Bàn Thờ và 
Lễ Vật, 2) Lời Nguyện Thánh Thể, 3) Nghi Thức Rước Thánh Thể. 
 
 
Sự gì xảy ra khi Sửa Soạn Bàn Thờ và Của Lễ? Thời phôi thai mỗi Kitô hữu mang 
bánh và rượu từ nhà đến nhà thờ để dùng trong Thánh Lễ và được đưa cho hàng 
giáo sĩ và những người nghèo. Ngày nay những của lễ tương tự cũng được cống 
hiến cho giáo xứ và những người nghèo bằng cách đóng góp tài chánh. Vị linh mục 
tiếp nhận bánh và rượu được dâng tiến từ các giáo dân trong cộng đoàn, bảo tồn 
sự quan trọng và hiệu quả tinh thần của việc dâng của lễ thời  giáo hội phôi thai. 

Rồi Linh Mục pha nước với rượu nho và rửa tay. (Pha nước với rượu và rửa tay là 
những việc tất cả người Do Thái làm tại bữa ăn thời Chúa Giêsu.) 

Cuối cùng, Linh Mục mời gọi chúng ta cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được 
Chúa chấp nhận. Chúng ta thưa: “Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha …”  Sau khi Linh 
Mục đọc Lời Nguyện Tiến  Lễ, chúng ta thưa “Amen”. 



Linh mục đọc Lời Nguyện Tiến Lễ: 

Dẫn Giải Viên, sau Lời nguyện Tiến Lễ, nói như sau: 

Chúng ta hãy tập trung đến Lời Nguyện Thánh Thể. Xin lưu ý, lời nguyện tiếp 
theo được hướng về Đức Chúa Cha qua Chúa Con và với Chúa Thánh Thần đưa 
chúng ta tới ngay chính điểm của Thánh Lễ và trung tâm của đức tin của chúng ta. 
Trong khi từ ngữ của lời nguyện thay đổi mỗi Chúa Nhật, lời nguyện luôn luôn có 
kết cấu này: 1) Chúng ta kêu nhờ Chúa để nhớ đến những kỳ công cứu vớt trong 
lịch sử của chúng ta. 2) Chúng ta nhớ lại biến cố trọng đại trong lịch sử, Chúa 
Giêsu Kitô, và một cách đặc biệt tưởng niệm Người để lại cho chúng ta trong đêm 
trước khi Người chịu chết. Chúng ta nhớ lại Cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục 
Sinh của Người. 3) Sau khi thành tâm nhớ lại những kỳ công cứu vớt Thiên Chúa 
đã làm cho chúng ta khi xưa, chúng ta cầu xin Thiên Chúa tiếp tục công trình cứu 
chuộc của Chúa Giêsu trong hiện tại: Chúng ta cầu xin rằng chúng ta có thể trở 
nên một thân thể, một thần khí trong Chúa Kitô. 

Lời nguyện Thánh Thể bắt đầu bằng lời kêu mời của linh mục chủ tế.  Đây là một 
cuộc đối thoại giữa chủ tế và cộng đoàn. Đầu tiên, vị linh mục chào chúng ta với 
câu: “Chúa ở cùng anh chị em”. Rồi ngài hỏi nếu chúng ta đã sẵn sàng tiến tới bàn 
thánh để phục hồi sự cam kết của chúng ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, dâng 
hiến chính chúng ta cho Chúa: “ Hãy nâng tâm hồn lên.” Và chúng ta thưa rằng 
chúng ta đã chuẩn bị để thi hành việc đó: “Chúng con đang hướng về Chúa.” 
Chúng ta được mời gọi để tạ ơn Chúa Giê-su, Chúa chúng ta. Và chúng ta đáp: 
“Thật là chính đáng.”  Lời nguyện nhắc nhở sự kỳ diệu của Thiên Chúa đối với 
chúng ta.  Khi những sự kỳ diệu của Thiên Chúa được tuyên đọc, cộng đoàn thưa 
đáp trong tâm tinh tạ ơn và vui mừng: “Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa 
các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa.” 

Linh mục bắt đầu Lời Nguyện Thánh Thể với “Chúa ở cùng anh chị em…” và tiếp 
tục, rồi kết thúc với Thánh, Thánh, Thánh. 

 

  



Dẫn Giải Viên, sau Thánh, Thánh, Thánh, nói như sau: 

Tường thuật sự thành lập bí tích Thánh Thể:  Thánh Hóa. Linh Mục tiếp tục cầu 
nguyện, dâng lời chúc tụng và tạ ơn, và cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi của lễ 
của chúng ta là bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô. Rồi linh mục nhắc lại 
biến cố Bữa Tiệc Ly - Sự thành lập  Bí Tích Thánh Thể. Ngay tại giây phút quan 
trọng trong lời cầu nguyện, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm đức tin. Vài câu đọc 
có thể được dùng, ví dụ như: "Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên 
xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến." Linh Mục tiếp tục nhắc lại sự kỳ diệu 
của công cuộc cứu chuộc: Cuộc Thương Khó, Tử Nạn, và Phục Sinh  của Chúa Kitô. 

Cầu nguyện cho sự hiệp nhất và ơn bầu cử: Tưởng nhớ công cuộc cứu chuộc của 
Chúa đã khiến chúng ta can đảm cầu xin lời nguyện chính trong mỗi Thánh Lễ: 
Chúng ta cầu xin cho sự hiệp nhất, "Với lòng khiêm tốn, chúng ta  cầu xin / rằng, 
dự phần vào Mình và Máu Thánh Chúa / chúng ta có thể hiệp nhất nên một bởi 
Chúa Thánh Thần" (Kinh Tạ Ơn II). Với lời nguyện này chúng ta thêm lời cầu cho 
Đức Giáo Hoàng (Đức Giám Mục Rôma) và cho Đức Giám Mục giáo phận địa 
phương; chúng ta cũng cầu cho những người còn sống và những người đã qua đời 
và cho chính chúng ta qua sự bầu cử của các Thánh chúng ta được đến dự bàn 
tiệc trên Thiên Đàng. 

Chúng ta trông đợi ngày vinh quang đó và cất tiếng cùng với các Thánh là những 
người đã đi trước chúng ta khi vị linh mục nâng cao bánh và rượu đã được thánh 
hóa, đọc lời nguyện vinh danh Thiên Chúa nhân danh Chúa Kitô: "Chính nhờ 
Người, với Người và trong Người, Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa 
là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời." Khi 
đáp "Amen" chúng ta tán thành và tham dự hoàn toàn vào Lời Nguyện Thánh Thể.  
 
Linh mục tiếp tục Lời Nguyện Thánh Thể sau Thánh, Thánh, Thánh .. 

Dẫn Giải Viên, sau khi cộng đoàn đọc Amen, nói như sau: 
Chúng ta bây giờ cử hanh nghi thức Hiệp Lễ với Kinh Lạy Cha và Chúc Bình An.  
Chúng ta chuẩn bị để ăn và uống tại bàn tiệc của Chúa với lời kinh đã được Chúa 
Giêsu truyền dạy : "Xin cho chúng con lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng 
con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." Với sự chắc chắn nhận thức 
rằng cộng đoàn (chữ có nghĩa "kết hợp với") là dấu chỉ và là nguồn của sự hòa giải 
và hiệp nhất với Thiên Chúa và với tha nhân; chúng ta làm động tác của sự kết 
hợp và tha thứ với những người chung quanh và chúc bình an cho họ. 
 



Chúng ta được mời gọi rước Thánh Thể.  Vị linh mục giơ cao Mình Thánh Chúa 
Giêsu và mời chúng ta tới bàn tiệc lập lại lời của Thánh Gioan Tẩy Giả "Đây Chiên 
Thiên Chúa… " chúng ta đáp: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng… ", 
như là Viên Sĩ Quan đã làm khi ông xin Chúa Giêsu chữa cho người đầy tớ (Mt 8 
:8). Không một ai trong chúng ta, dựa vào chính mình, xứng đáng để lãnh nhận 
trọn vẹn Chúa Giêsu. Chỉ qua tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho 
chúng ta mới cho chúng ta trở nên xứng đáng lãnh nhận Người. Bây giờ giáo dân  
xếp hàng tiến lên bàn thờ để Rước lễ. 
 

Linh mục kêu mời cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha, Chúc Bình An, đọc “Đây Chiên 
Thiên Chúa … và trao Mình Thánh Chúa… 

Dẫn Giải Viên, sau phần rước lễ, nói: 

Chúng ta vừa mới lãnh nhận Mình Thánh Chúa.  Chúa đã ban cho cha ông chúng 
ta của ăn nơi sa mạc trong hành trình tiến về đất hứa, cũng thế Chúa ban cho ta 
của ăn trong cuộc hành trình của chúng ta. Chúng ta tiến đến người thừa tác viên 
Thánh Thể. Họ sẽ trao cho ta Mình Thánh Chúa và nói: "Mình Thánh Chúa Kitô". 
Chúng ta đáp: "Amen ". Trong khỏang thời gian rước lễ chúng ta thường hát 
thánh ca mà hiệp nhất tiếng nói, tâm trí và ý nghĩ, ngay khi Mình và Máu Thánh 
Chúa Giêsu hiệp nhất thân thể của chúng ta. Rồi chúng ta cầu nguyện thầm thĩ 
trong lòng, tạ ơn và ca tụng Chúa và xin Chúa ban cho tất cả những gì mà Bí Tích 
Thánh Thể hứa ban. Vị linh mục kết hiệp những lời nguyện của chúng ta trong Lời 
Nguyện Hiệp Lễ và chúng ta thưa ‘Amen’. 

 

Linh Mục dẫn Lời Nguyện Hiệp Lễ, ban Phép Lành Kết Lễ,  và Giải Tán. 

 

 
 
 

 


