
Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích 
 kêu gọi tránh những biểu hiện 

 thái quá khi chúc bình an 
 

Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã yêu cầu các giám mục 

trên thế giới kêu gọi người Công Giáo tránh những biểu hiện 

"thái quá" trong khi trao đổi bình an trong Thánh Lễ. 

 

Tòa Thánh đã lưu ý về một số thực hành có xu hướng lan 

rộng, chẳng hạn như những gián đoạn kéo dài vì các linh 

mục rời khỏi bàn thờ, các tín hữu rời bỏ hàng ghế của họ để 

đi chúc bình an; sự ra đời của những "bài hát hòa bình", và 

cả việc công bố những lời chúc mừng hay những lời chia 

buồn vào những dịp đặc biệt. Những thực hành này là không 

phù hợp trong phụng vụ Thánh Thể. Những thực hành như 

thế, theo Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, “tạo ra những 

ngộ nhận trong cộng đoàn phụng vụ ngay trước khi rước lễ.” 

 

Chỉ thị của Bộ đã được đưa ra trong một bức thư gửi cho các 

Hội Đồng Giám Mục trên thế giới, ký ngày 08 Tháng 6 bởi 

Đức Hồng Y Antonio Cañizares Llovera, tổng trưởng của 

Thánh Bộ và Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche, tổng thư 

ký. Nội dung của bức thư được công khai vào ngày 31 tháng 

7 vừa qua. 

 

Chỉ thị của Bộ nói rằng sau một số thảo luận, bắt đầu từ 

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thánh Thể vào năm 2005, 

việc trao bình an đã được giữ ở vị trí hiện nay trong Thánh 

Lễ cùng với lời kêu gọi các Giám Mục hướng dẫn các tín 

hữu hiểu biết đúng đắn về nghi thức này. 

 

Nếu các tín hữu không hiểu và không biểu lộ trong nghi 

thức này ý nghĩa thực sự của việc trao ban bình an, quan 

niệm Kitô giáo về hòa bình của họ bị suy yếu đi, và ảnh 

hưởng xấu đến sự tham gia hiệu quả của họ vào bí tích 

Thánh Thể. 

 

Sau cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về bí 

tích Thánh Thể năm 2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 

16 đã viết trong Tông huấn Sacramentum Caritatis của ngài 

rằng các Giám Mục đã thảo luận về Cử Chỉ Trao Bình An, 

và "sự thích đáng của việc phải có sự kiềm chế hơn trong cử 

chỉ này, tránh sự phóng đại và gây mất tập trung nhất định 

trong cộng đoàn trước khi rước lễ." Những lưu ý mới từ Bộ 

Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích là để tiếp nối cuộc thảo luận 

đó. 

 

Thánh Bộ nhắc nhở các Đức Giám Mục rằng việc trao đổi 

bình an không phải là một nghi thức bắt buộc và đôi khi có 

thể không phù hợp; cử chỉ này không nên được thực hiện 

"một cách máy móc" Tài liệu này đề nghị Hội Đồng Giám 

Mục các nước 'xem xét những cách khác nhau trong cử chỉ 

trao bình an để tránh "những cử chỉ chào hỏi nhàm chán hay 

nặng tính thế tục” 

Nguyễn Việt Nam 3/8/2014 

LINH MỤC, MỘT CUỘC ĐỜI MẮC NỢ 
 

Ôi linh mục, một cuộc đời mắc nợ! 

Đến bao giờ mới trả cho xong? 

Nhìn lại chính mình, ôi kiếp phận long đong 

Nợ lời cam kết từ thuở lên bàn thánh. 

 

Nợ bài Thánh Vịnh chưa tròn của giờ Kinh Sáng 

Nợ những giờ chầu Thánh Thể chiều đông 

Mắc nợ bao người kẻ liệt ngóng trông, 

Mắc nợ bài giảng chưa xong của ngày Chúa Nhật. 

 

Mắc nợ người nghèo bàn tay thân mật, 

Mắc nợ những em thơ ánh mắt dễ thương. 

Tôi nợ người trẻ nhiệt huyết để lên đường, 

Nợ các gia đình những lần ủi an thăm viếng. 

 

Nợ đức khó nghèo, nợ lòng trong trắng, 

Để nêu gương thánh thiện cho đời. 

Nợ bao nhiêu cuộc sống lứa đôi, 

Trái tim yêu thương và ánh nhìn thông cảm. 

 

Nợ những bước chân của trưa nắng gắt, của chiều đông lạnh, 

Để về thăm bao địa chỉ khó nghèo, 

Những cụ già, những bệnh nhân trong xó tối hẩm hiu 

Khao khát chờ mong, chỉ một lần, gặp người mục tử. 

 

Nợ những anh chị em cùng tôi chung một lý tưởng, 

Tình huynh đệ, hiệp nhất và chung chia sướng khổ vui buồn. 

Nợ những người lương, người Phật, cả những kẻ vô thần, 

Cuộc sống chứng nhân và tinh thần bao dung đối thoại. 

 

Nợ màu trắng của mây, nợ màu xanh của lá, 

Vũ trụ đẹp vô cùng sao lòng vẫn cứ khô ran 

Nợ đức hy sinh, lòng nhẫn nhục, nợ trái tim vàng, 

Mà những người cộng tác vẫn hằng luôn mong đợi. 

 

Nợ những cô gái, những chàng trai bên vệ đường tội lỗi, 

Họ vẫn mãi chưa về tìm lại mái ấm của người cha 

Thánh lễ chiều nay sao vắng tiếng thánh ca? 

Ôi linh mục, một cuộc đời làm sao ta trả hết! 

Lm. Trương Đình Hiền 31/7/2014 

 

***** 

Hỡi linh hồn tu sĩ, bồ câu yêu dấu của Chúa Kitô, hãy nhìn 

xem những cọng rơm bé nhỏ đang bị thế gian chà đạp dưới 

chân. Đó là những nhân đức Chúa Cứu Thế, Phu Quân của 

ngươi, đã thực hiện để nêu gương cho ngươi: khiêm nhượng, 

hiền lành, khó nghèo, đền tạ, nhẫn nại và khổ chế.  

(Thánh Anthony Padua) 

Nếu lời dạy của người truyền giáo mà không lấy cuộc sống 

của mình để giảng đạo lý, thì rất khó đánh động tâm hồn của 

người nghe, bởi vì những việc mà họ huấn lệnh đều phải lấy 

mình làm gương thì mới có thể giúp người thành công. 

(Thánh Gregory) 
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