
LÁ  THƯ  MỤC  VỤ 

Chúng ta nghe hai chữ “Phụng vụ” rất nhiều lần, ví dụ mỗi Thánh Lễ chúng ta tham dự hai phần: Phần Phụng vụ Lời Chúa và 

phần Phụng vụ Thánh Thể. Chúng ta cử hành Phụng vụ liên tục hết ngày nầy sang ngày khác, hết lễ nầy sang lễ nọ… Nhưng 

nếu có ai hỏi Phụng vụ là gì? Không biết có mấy người trả lời chính xác nhỉ? “Phụng vụ” là hành vi tôn thờ Thiên Chúa chính 

thức của Giáo Hội Công Giáo. Trong Phụng vụ, có sự hiện diện thiêng liêng của ba thành phần Giáo Hội: Giáo Hội trần thế là 

các tín hữu đang còn sống, Giáo Hội chiến thắng là các vị thánh trên trời, và Giáo Hội thanh luyện là các linh hồn trong luyện 

ngục. 

Toàn bộ Phụng vụ, bao gồm lời nói, cử chỉ, trang phục và cả trang trí đều được Mẹ Giáo Hội quy định chặt chẽ đến từng chi 

tiết. Nên nhớ Phụng vụ không bất biến mà có thể được Mẹ Giáo Hội thay đổi... Thẩm quyền thay đổi thuộc về Tòa Thánh và 

một số thẩm quyền được ủy thác cho các Hội Đồng Giám Mục. Và, điều quan trọng nhất là: “Tuyệt đối không một cá nhân 

nào, dù linh mục hay giám mục, được phép cố tình thay đổi dù chỉ là một chi tiết trong Phụng vụ thánh của Giáo Hội”. Vì 

vậy, cố tình thay đổi Phụng vụ là phá hoại Phụng vụ, là phá hoại chính việc thờ phượng Thiên Chúa chính thức của Giáo Hội, 

là một tội nghiêm trọng. 

Tôi viết lá thư nầy trước Tuần Thánh một tuần lễ chỉ với một mục đích là trình bày cùng quý ông bà anh chị em ý nghĩa 

Phụng vụ của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, bởi lẽ mãi đến hôm nay, nghĩa là sau 12 năm tôi và cha Huỳnh cử hành nghi thức 

hôn kính thập giá chứ không hôn chân Chúa, tưởng chừng đã êm, nhưng khi cha Huỳnh vừa rời cộng đoàn thì có người đòi 

quay về nghi thức hôn chân Chúa chứ không chấp nhận hôn kính thập giá. Người đó đúng hay sai, xin cộng đoàn xem xét 

một lần nầy để giải quyết một cách dứt khoát! Trước hết, xin phân biệt giữa “Thập giá” là cái giá gỗ ghép hình chữ thập (the 

cross) và “Tượng Chuộc Tội” là thập giá có tượng Chúa Giê su bị đóng đinh trên đó (the crucifix), xin đừng nhầm lẫn hai biểu 

tượng đó. 

Phụng vụ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh có ba phần: 1. Phần Phụng vụ Lời Chúa Mừng Kính Cuộc Thương Khó của Chúa 

(Celebration of the Passion of the Lord). 2. Phần Phụng vụ Tôn Thờ Thánh Giá (Adoration of the Holy Cross). 3. Và sau cùng 

là phần Phụng vụ Rước Thánh Thể (Holy Communion). Trong phần thứ hai, Giáo Hội nhấn mạnh việc tôn thờ cây thánh giá 

mà thôi với ý nghĩa rất sâu xa của việc tôn thờ nầy. Tại Việt Nam, Giáo Hội luôn xử dụng cây thánh giá có tượng Chúa Chịu 

nạn trên đó mà chúng ta gọi là “Tượng Chuộc Tội” (the Crucifix), trong khi các Giáo Hội tây phương chỉ xử dụng cây thánh 

giá mộc mà thôi (the Holy Cross). Nghi thức Phụng vụ Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh rõ ràng là “tôn thờ thánh giá’ và mời gọi 

các tín hữu “hôn kính thánh giá”, chứ không phải là “tôn thờ tượng chuộc tội” và hoàn toàn không có nghi thức “hôn Chân 

Chúa”. Cái gì hoàn toàn sai với luật Phụng vụ thì phải khiêm nhường nhìn nhận là sai. Đừng thấy người khác làm sai rồi mình 

cũng làm theo, viện lẽ là Giáo Hội bên quê nhà vẫn làm như vậy! Nghe không hợp lý. Thậm chí có nhiều nơi (ở Việt Nam 

cũng như ở Úc, dĩ nhiên là các giáo xứ người Việt), có giáo xứ cứ đến ngày Thứ sáu Tuần Thánh là chưng nguyên một quan 

tài có xác Chúa Giêsu (kích thước bằng người thật) nằm trong đó để cho các tín hữu đến hôn chân Chúa, có vài nơi lại còn 

để bắp rang kế bên chân Chúa để ai hôn xong thì lấy “lộc của Chúa”. Bà con mình cứ cho đó là phải làm như vậy mới giữ 

đạo sốt sắng. Tôi không dám có ý kiến mà chỉ so với những điều chỉ dẫn rất rõ trong “Sách Lễ Rôma” mà cảm thấy buồn cho 

những hiểu biết về Phụng vụ của những vị chủ trương những điều không đúng với “Sách Lễ Rôma”. 

Kính mời quý ông bà anh chị em tìm hiểu lại ý nghĩa rất sâu xa của việc Tôn Thờ Thánh Giá (Adoration of the Holy Cross). 

Thập giá ban đầu là biểu tượng của sự ô nhục, hay có thể nói là biểu tượng của sự đau khổ trên thế gian. Đức Kitô đã dùng 

cây thập giá để cứu độ thế gian và như thế đã biến nó thành “Thánh Giá”, thành phương tiện, thành con đường cứu độ duy 

nhất mà mọi Kitô-hữu phải đi để được cứu độ. Giáo Hội mời gọi chúng ta tôn thờ thánh giá tức là yêu mến thánh giá, chấp 

nhận thánh giá, là những đau khổ chúng ta gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, Mẹ Giáo Hội mời các con cái mình 

tôn thờ Thánh Giá. 

Lời cuối cùng (vì tôi hy vọng không phải bàn tới bàn lui vấn đề nầy nữa), xin “vị” nào đó trong cộng đoàn nếu cứ chủ trương 

làm theo những gì bên quê nhà vẫn làm, thì xin giúp cho tôi được an tâm mà làm theo ý kiến của “vị” đó, vì tôi và cha Sơn 

rất vui lòng làm theo với chỉ một điều kiện là “Từ hôm nay đến Thứ Sáu Tuần Thánh, xin “vị” đó gửi cho tôi xem tận mắt 

văn bản nào trong Sách Lễ Rôma chỉ dẫn những gì phải làm trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh có 4 chữ sau đây “HÔN KÍNH 

CHÂN CHÚA”. Tôi và cha Sơn đang mong hồi âm và văn bản từ “vị” đó. Chân thành cảm ơn. 
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