
TÒA TỔNG GIÁM MỤC SAIGON 

 

Hướng dẫn cử hành phụng vụ Tuần Thánh 2020 

 

Theo Sắc lệnh trong thời kỳ đại dịch COVID-19 của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích ban 

hành ngày 25/3/2020, các linh mục có thể cử hành nghi thức Tuần Thánh không có giáo dân tham 

dự. Dựa trên những chỉ thị cụ thể của Thánh Bộ, Tòa Tổng giám mục xin gửi đến quý cha và các 

cộng đoàn trong Tổng giáo phận Hướng dẫn cử hành Phụng vụ Tuần Thánh cho riêng năm nay. 

Đại chủng viện, các cộng đoàn dòng tu và đan viện cũng thực hiện theo hướng dẫn này. 

 

Chúa nhật lễ Lá 

 

Nhà thờ Chính tòa và nhà thờ Tân Phước (Có trực tuyến theo lịch của ngày Chúa nhật). 

Nghi thức Tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem: được cử hành bên trong nhà thờ. 

 

Tại Nhà thờ Chính tòa, cử hành theo hình thức thứ hai trong Sách Lễ Rôma. 

Tại các nhà thờ và nhà nguyện khác, theo hình thức thứ ba. 

 

Lễ Dầu 

Đức Tổng Giuse chủ sự lúc 8g30 Thứ Năm Tuần Thánh, tại nhà thờ Chính tòa  

(Có trực tuyến). 

Quý cha hiệp thông trực tuyến với Giám mục Giáo phận qua Nghi thức lập lại lời hứa  

 

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly 

 

Tại nhà thờ Đức Bà: Đức Tổng Giuse chủ sự, lúc 17g30 (Có trực tuyến). 

Không trực tuyến tại Nhà thờ Tân Phước (vì cùng giờ). 

Trong ngày này, tất cả các linh mục đều được ban năng quyền đặc biệt để cử hành Thánh Lễ tại một 

nơi thích hợp, dù không có giáo dân tham dự.Trong Thánh lễ Tiệc Ly, không cử hành việc rửa chân, 

vì đây là một thực hành mang tính tùy chọn. Sau lễ, không rước kiệu Thánh Thể, Mình Thánh Chúa 

sẽ được cất giữ tại Nhà Tạm. 

 

Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa 

 

 Tại nhà thờ Đức Bà: Đức Cha Luy chủ sự, lúc 17g30 (Có trực tuyến). 

 Chỉ một mình vị chủ sự hôn kính Thánh Giá. 

 Trong Lời Nguyện Chung, thêm lời nguyện do UB Phụng tự thuộc HĐGMVN soạn: 

 

XI. Cho những nạn nhân của đại dịch hiện nay 

 

Anh chị em thân mến, ta hãy cầu cho thế giới đang trong cơn đại dịch, và cho tất cả chúng ta biết 

kết hợp với mầu nhiệm Thánh Giá để đón nhận gian nan thử thách trong niềm tin yêu tín thác vào 

Chúa. 

 

Thinh lặng cầu nguyện.  

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xin đoái nhìn 

đến nỗi thống khổ của gia đình nhân loại trong cơn đại dịch, xin cứu chuộc những người đã qua 

đời, chữa lành các bệnh nhân, an ủi những gia đình đang đau khổ, nâng đỡ các bác sĩ, nhân viên y 



tế và những anh chị em thiện nguyện. Xin thương nghe lời Hội Thánh Chúa đang tha thiết khẩn 

cầu, cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, và cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu 

thương của Chúa để biết luôn chân thành liên kết với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa 

chúng con. Amen. 

 

 Canh thức Phục Sinh 

 

Chỉ cử hành nghi thức tại Nhà thờ Chính tòa và các nhà thờ giáo xứ. 

 

Tại nhà thờ Đức Bà: Đức Tổng Giuse chủ sự, lúc 20g00 (Có trực tuyến). 

Không trực tuyến tại Nhà thờ Tân Phước (vì cùng giờ). 

Phần “Khai mạc trọng thể giờ Canh thức hoặc Nghi thức thắp sáng”: 

 

Không làm phép lửa; 

Sau khi thắp Nến Phục sinh, hát “Exsultet” ngay để công bố Tin Mừng Phục sinh. 

 

 Sau đó, cử hành “Phụng vụ Lời Chúa”. Chỉ đọc 2 bài Cựu ước (bài I và III). 

 Trong phần “Phụng vụ Thánh Tẩy”, chỉ giữ việc “lặp lại lời hứa khi nhận bí tích Thánh Tẩy”. 

Sau đó là Phụng vụ Thánh Thể. 

 

Lưu ý: Phụng vụ Canh thức Phục Sinh trên đây tuy được rút gọn nhưng vẫn đầy đủ 4 phần. 

Không được phép chỉ cử hành Thánh lễ mà không có các nghi thức khác. 

 

Chúa nhật Phục sinh 

 

Nhà thờ Chính Tòa: Đức Cha Luy chủ sự lúc 5g30 (Có trực tuyến). 

 

Trong các Thánh lễ có trực tuyến, thay vì đọc kinh Tin Kính, có thể dùng công thức “Lập lại lời hứa 

khi nhận bí tích Thánh Tẩy” như trong Đêm Canh Thức. 

 

Không quy tụ cộng đoàn 

 

Trong tình hình hiện tại, tất cả các nghi thức trên đều phải cử hành riêng tư. Xin quý cha và 

các cộng đoàn tuyệt đối tuân thủ chỉ thị của Đức Tổng Giám mục: “tạm ngưng cử hành thánh lễ 

và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn”, để ngăn ngừa việc lây lan dịch 

bệnh. Chỉ một ca nhiễm có liên quan đến sinh hoạt tôn giáo tại các cộng đoàn, xã hội có thể quy 

trách nhiệm không chỉ cho cộng đoàn đó mà cho cả Giáo hội Công giáo. 

 

Anh chị em giáo dân được khuyến khích tham dự trực tuyến các Nghi thức Tuần Thánh 

tại Nhà thờ Chính Tòa theo lịch ấn định trên đây. Để việc đạo đức này mang lại ơn ích, mọi người 

cần chuẩn bị tâm hồn và cả thái độ bề ngoài cho xứng hợp, tham dự cử hành một cách ý thức, tích 

cực và trọn vẹn. 

 

Chúng con kính chúc quý cha và mọi người được tràn đầy bình an cùng ân sủng của Chúa Kitô khổ 

nạn và phục sinh trong suốt Tuần Thánh và mùa Phục Sinh đặc biệt của năm nay. 

 

Tòa Tổng giám mục, ngày 1 tháng 4 năm 2020 

TL. Đức Tổng Giám Mục 

Chưởng ấn (đã ký) 



Thông điệp của Đức Thánh Cha trong  Tuần Thánh năm 2020 

 
Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 

 

Tối hôm nay, tôi có cơ hội bước vào ngôi nhà của anh chị em theo một cách khác so với bình 

thường. Nếu anh chị em cho phép, tôi muốn có một cuộc trò chuyện với anh chị em trong giây lát, trong thời 

điểm khó khăn và đau khổ này. Tôi có thể hình dung anh chị em đang ở nhà, và đang trải qua một cuộc sống 

khác thường để tránh lây lan. 

 

Tôi đang nghĩ về sự hoạt bát năng động của trẻ em và những người trẻ, nhưng các em lại không thể 

ra ngoài, đi học, và sống cuộc sống của mình. Trong trái tim tôi, tất cả các gia đình, đặc biệt là những người 

có người thân đang đau bệnh hoặc không may phải qua đời do coronavirus hoặc các nguyên nhân khác. 

Trong những ngày này, tôi thường nghĩ về những người cô đơn; đối diện với những thời khắc thế này là 

điều khó khăn hơn đối với họ. Trên tất cả, tôi nghĩ về những người già, những người mà tôi rất thương yêu. 

 

Tôi không thể quên những ai đang bị nhiễm virus corona, những ai đang nằm viện. Tôi hiểu sự 

quảng đại của những ai tự đặt mình trong vòng nguy hiểm để đối phó với đại dịch này hoặc để đảm bảo các 

dịch vụ thiết yếu cho xã hội. Có rất nhiều những anh hùng, từng ngày, từng giờ! Tôi cũng nhớ đến rất nhiều 

người đang gặp khó khăn về tài chính, đang phải lo lắng về công việc và tương lai. Tôi cũng nghĩ đến các tù 

nhân, họ càng đau khổ hơn nữa vì nỗi sợ dịch bệnh cho chính họ và cho những người thân yêu của mình; 

Tôi nghĩ đến những người vô gia cư, những người không có một mái nhà để bao bọc họ. 

 

Đây là một thời khắc khó khăn cho tất cả mọi người. Và với nhiều người, đây là thời khắc rất khó 

khăn. Giáo hoàng biết điều này và, với những lời này, tôi muốn nói với mọi người về sự gần gũi và tình cảm 

của mình. Chúng ta hãy cố gắng, nếu có thể, để tận dụng tốt nhất thời gian này: chúng ta hãy quảng đại; hãy 

giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong khu phố của chúng ta; chúng ta hãy tìm kiếm những người cô 

đơn nhất, có lẽ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa cho những người đang 

gặp khó khăn ở Ý và trên toàn thế giới. Ngay cả khi chúng ta bị cô lập, nhưng tư tưởng và tinh thần có thể đi 

xa với sự sáng tạo của tình yêu. Đây là những gì chúng ta cần hôm nay: sự sáng tạo của tình yêu. Đây là 

những gì cần thiết cho ngày hôm nay: sự sáng tạo của tình yêu. 

 

Chúng ta sẽ cử hành Tuần Thánh theo một cách thực sự không như thường lệ. Tuần Thánh diễn tả và 

tổng hợp sứ điệp Tin Mừng, đó là tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Trong sự lặng im của các thành phố 

chúng ta, Tin Mừng Phục Sinh sẽ vang lên. Thánh tông đồ Phao-lô nói: Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi 

người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và đã sống 

lại vì mình (2 Cr 5,15). Trong Chúa Giêsu phục sinh, sự sống đã chiến thắng sự chết. Niềm tin Phục Sinh 

nuôi dưỡng hy vọng của chúng ta. Tối nay, tôi muốn chia sẻ điều ấy với anh chị em. Đó là hy vọng về một 

giai đoạn tốt đẹp hơn, chúng ta có thể tốt hơn, và sau cùng là được giải thoát khỏi sự ác và khỏi đại dịch 

này. Đó là một hy vọng: hy vọng không làm chúng ta thất vọng; nó không phải là ảo ảnh, nó là một hy 

vọng. 

 

Cùng đứng bên nhau trong tình yêu và sự kiên nhẫn, trong những ngày này, chúng ta có thể chuẩn bị 

cho một thời kỳ tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh chị em đã cho phép tôi bước vào mái nhà của anh chị em. Hãy làm 

một cử chỉ âu yếm và quan tâm đối với những người đau khổ, với trẻ em và người già. Và xin nói với họ 

rằng Giáo hoàng gần gũi và cầu nguyện cho họ, rằng Thiên Chúa sẽ sớm giải thoát tất cả chúng ta khỏi sự 

dữ. Và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em có một buổi tối ngon miệng. Sớm gặp lại 

anh chị em! 

 

Nguồn: Vatican News 

 

 

 

 



Tại sao Thiên Chúa im lặng? 

 

 

Các Thánh lễ cộng đồng đã 

bị đình chỉ, nghĩa là Thánh lễ vẫn 

được cử hành - ngay cả cho chúng 

ta - nhưng chúng ta sẽ không có 

mặt ở đó. Chúng ta chỉ tham dự 

riêng rẽ qua màn hình trực tuyến, 

cũng giống như bao nhiêu người 

khác hiện nay trên thế giới phải 

học hành trực tuyến, làm việc trực 

tuyến... 

 

Dù sao, đây cũng là sự mất mát đáng buồn nhất cho các tín hữu Công 

giáo, vì tham dự thánh lễ cộng đồng là một trong những niềm hạnh phúc lớn 

lao và là nghĩa vụ ân tình của ta đối với Chúa và với nhau. Tuy nhiên, hy sinh 

nghĩa vụ thánh thiêng này lại chính là cái giá phải trả để có thể chu toàn trách 

nhiệm đối với nhau trong đại dịch covid-19. Vì trách nhiệm xã hội và trách 

nhiệm đạo đức, chúng ta cần phải thuận tình tuân theo những đề xuất hợp lý 

đó của Nhà chức trách. 

 

Trong tình huống này, có nhiều người liên tưởng đến sự hy sinh lạ lùng của các nhà 

truyền giáo Dòng Tên trong phim „Im Lặng‟ của đạo diễn Martin Scorsese: Chấp nhận vâng 

lời Chúa để chối Chúa mà cứu mạng sống các tín hữu! Trong tình huống của chúng ta thì 

không phải là chuyện chối Chúa, nhưng là chuyện hy sinh thánh lễ cộng đồng vì sức khỏe và 

mạng sống của mọi người, một hy sinh cần thiết phải thực hiện. 

 

Để hiểu rõ hơn những hy sinh lạ thường trong những thời điểm khác thường, chúng ta 

cùng nhìn đến 5 câu hỏi đầy bức xúc được đặt ra sau khi khán giả xem xong bộ phim „Im 

Lặng‟ - một bộ phim đầy ấn tượng về các nhà truyền giáo ở Nhật Bản trong thời kỳ cấm 

cách đạo Chúa. Và đọc các câu trả lời của linh mục James Martin, S.J. - người đồng hành 

với đạo diễn của bộ phim „Im Lặng‟. ( https://www.phimconggiao.com/phim-thinh-lang-

silence-2016-thuyet-minh/xem-phim/8122 ) 

 

    *Tại sao linh mục Rodrigues nhiệt tình đi truyền giáo mà rốt cuộc lại chối bỏ đạo Chúa? 

    *Sau khi chối đạo, linh mục Rodrigues có còn tin Chúa nữa không? 

    *Kichijiro có phải là một nhân vật khôi hài không? 

    *Tại sao Thiên Chúa lại im lặng trước bao đau khổ của những kẻ sẵn sàng chết vì Ngài? 

    *Tại sao các nhà truyền giáo lại phải đi đến những nơi khốn khổ đó? 

 

(Bộ phim ‘Im Lặng’ ra mắt năm 2016 của đạo diễn Martin Scorsese - kể lại chuyện các linh 

mục dòng Tên truyền giáo tại Nhật Bản vào thế kỷ 17 - đã được công chiếu trên toàn thế 

giới. Sau khi phim được phát hành, nhiều người đã gửi cho tôi (Lm James Martin, S.J.) vô số 

thắc mắc về phim này vì họ biết tôi là một trong những chuyên gia tư vấn cho bộ phim.  

Và ở trên là 5 thắc mắc được nhiều người đặt ra nhất) 

https://www.phimconggiao.com/phim-thinh-lang-silence-2016-thuyet-minh/xem-phim/8122
https://www.phimconggiao.com/phim-thinh-lang-silence-2016-thuyet-minh/xem-phim/8122

