
Thánh Lễ   Mời Gọi 

Sự quan trọng của thánh lễ 



 Lể thức - Nguyên nhân 

và Hội nghị Thượng đỉnh 

 Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối 

với sinh họat của Giáo Hội là chỉ 

đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ đó tất 

cả quyền lực Giáo Hội phát  ra 

(Thánh Hiến Chế về lể thức 10) 

l 



 Sự tham gia 

 Giáo Hội tha thiết mong muốn rằng tất 

cả  chúng ta trung thành với sự tham gia đầy 

đủ, có ý thức và hoạt động, trong cử hành 

phụng vụ được gọi là cho bản chất của lể thức.  

Việc tham gia của những người Kitô giáo như 

là "cuộc đua chọn, là hàng tư tế hoàng 

gia, một dân thánh, dân riêng của Thiên 

Chúa" là quyền và nghĩa vụ của họ qua phép 

bí tích của họ "(Thánh Hiến 

pháp của Phụng Vụ 14). 



Phụng vụ là 

Công việc của cộng đoàn dân Chúa 

o Quyết tâm tham gia đầy đủ một cách sốt 

sắng 

o Sự thờ phượng được thể hiện qua cử chỉ 

của chúng ta 

o Những người đang yêu làm 

cho dấu hiệu của tình yêu, không hẵn chỉ 

để biểu lộ tình yêu của họ, nhưng đồng 

thời làm sâu sắc hơn. (ví giụ :hôn, ôm 

nhau) 



Thánh Lễ kêu gọi 

 Truyền thông là làm nối kết giữa sự: chia 

sẻ, trao đổi, chuyền đạt, thảo luận, truyền 

âm, ban phát, đón nhận, tham gia, sử 

dụng, thưởng thức, để đặt mình vào mối 

quan hệ quen thuộc với nhau. 



Những gì chúng ta làm khi  

là người Công Giáo  





Việc làm tập thể 

 Một tư thế thông thường, được quan 
sát bởi tất cả các người tham gia, là 
một dấu hiệu của sự hiệp nhất của các 
thành viên của cộng đồng Kitô hữu tụ 
tập cho Phụng Vụ Thánh:  cả hai thể 
hiện và nuôi dưỡng ý định và thái độ tinh 
thần của những người tham 
gia. (GIRM số 42) 



Tư thế 

 Phẩm chất con người được thể hiện ra bề 

ngoài 

 Một phần hình thức của bí tích  - dấu chỉ 

ở ngoài qua ơn sủng vô hình 



Tham gia qua cử chỉ của 

chúng ta 
 Biểu hiện cử chỉ cũa chúng ta không cần 

qua lời nói  

 Diễn tả hành động là ngôn ngữ cơ bản cho 

nghi lễ 



Cách đứng 



Cách đứng 

Tìm Về Chúa 

Sự Cứu Rỗi 



 Cách ngồi 



Cách ngồi 



Cách cúi chào 



Cách cúi chào 

Different degrees of bowing in Eastern Orthodoxy 



 Cách quì gối  



Cách quì gối   



Quy ̀ Cung Kính 



Phủ phục - nằm sấp mình 



Cử chỉ điệu bộ  

 Dấu Thánh Giá  

  Hôn Bàn Thờ  

  Làm dấu kép trước khi Tin Mừng  

  Ban phép lành  



Đặt tay 



Tham gia với các từ và bài 

hát 

 Tham gia tích cực có nghĩa là đáp ứng và 

ca hát. 

  Đó là bản chất rất tự nhiên mà Lể thức  

yêu cầu 



Đối thoại 

 Đối thoại giữa giáo dân và chủ tế  

 Đối thoại giữa con người và Thiên Chúa 

 



Hát 

Khi bạn hát bạn cầu nguyện 

gấp đôi 



Tâm hồn và suy niệm 

  Lể thức liên quan đến tất cả chúng ta, 

tiếng nói của chúng ta, cơ thể của chúng 

ta trong tư thế và tâm trí của chúng ta để 

những gì chúng ta làm và những gì chúng 

ta được mời gọi để có thể thấm vào lòng 

chúng ta. 



 Có gì mới trong Tiếng Anh– 

Kinh Cáo Mình 
I confess to almighty God 

and to you, my brothers and sisters, 

that I have greatly sinned, 

in my thoughts and in my words, 

in what I have done and in what I have failed to do, 

Và, đấm ngực của họ, họ nói: 

through my fault, through my fault, 

through my most grievous fault; 

Sau đó, họ tiếp tục: 

therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, 

all the Angels and Saints, 

and you, my brothers and sisters, 

to pray for me to the Lord our God. 



Có gì mới  - Kinh Tin Kính  

I believe in one God, 

the Father almighty, 

maker of heaven and earth, 

of all things visible and invisible. 

I believe in one Lord Jesus Christ, 

the Only Begotten Son of God, 

born of the Father before all ages. 

God from God, Light from Light,  

true God from true God, 

begotten, not made, consubstantial with the Father; 

through him all things were made. 

For us men and for our salvation 

he came down from heaven, 

 



Có gì mới  

..  
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, 

and became man.   Sau khi đọc phần này, tất cả mọi người nên cúi đầu . 
For our sake he was crucified under Pontius Pilate, 

he suffered death and was buried,   

and rose again on the third day 

in accordance with the Scriptures. 

He ascended into heaven  

and is seated at the right hand of the Father. 

He will come again in glory 

to judge the living and the dead 

and his kingdom will have no end. 

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father and the Son, 

who with the Father and the Son is adored and glorified, 

who has spoken through the prophets. 

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. 

I confess one Baptism for the forgiveness of sins 

and I look forward to the resurrection of the dead 

and the life of the world to come. Amen. 

 



Điều lạ nhất cho chúng ta 

    After the Preparation of the Altar and the conclusion of the priest 

washing his hands 

Pray, brethren (brothers and sisters), 

that my sacrifice and yours 

may be acceptable to God, 

the almighty Father. 

    Tất cả mọi người đứng lên và trả lời: 

May the Lord accept the sacrifice at your hands 

for the praise and glory of his name, 

for our good and the good of all his holy Church. 

 

Tại Nhà thờ Chánh Toà  Chúa Kitô, chúng ta đứng 
vì chúng ta không có bàn quỳ   



Điều lạ nhất cho chúng ta 

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT OF IT, 

FOR THIS IS MY BODY, 

WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU. 

Priest shows the consecrated host to the 

people, places it again on the paten, and 

genuflects in adoration. 

Chúng ta cúi đầu một cách tôn kính 
sau khi mình và máu thánh được 
dâng lên. 



Có gì mới 

Thánh Lễ gần như kết thúc 
 

      Go forth, the Mass is ended. 
 

Or: Go and announce the trong khi hầu hết 

thời gian để rời khỏi Gospel of the 

      Lord. 
 

Or: Go in peace,  

      glorifying the Lord by your life. 
 

Or: Go in peace.  


