
Mùa Chay Bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro 13 tháng 2   
cho đến Thứ Bảy Tuần Thánh 30 tháng 3 năm 2013 

 

Hướng về Mùa Chay  
 
1. Mùa Chay là mùa gì? 

Người ta gọi Mùa 
Chay là thời kỳ 
gồm 40 ngày, dành 
cho việc chuẩn bị 
mừng lễ Chúa 
Phục Sinh và là 
thời kỳ cao điểm 
của các anh chị dự 
tòng chuẩn bị lãnh 
nhận Bí tích Rửa 
tội trong ngày lễ 
Phục Sinh. 
2. Người tín hữu 
sống Mùa Chay từ 
khi nào ? 
Bắt đầu từ thế kỷ 

thứ IV, người tín 
hữu đã bắt đầu sống Mùa Chay như là thời gian sám hối và 
đổi mới cho toàn Giáo Hội nhờ vào việc ăn chay và kiêng 
thịt. Việc làm này thực hiện một cách hiệu quả đối với các 
Giáo hội Đông Phương, còn đối với các Giáo Hội Tây 
Phương thì việc sám hối có phần nhẹ hơn, nhưng người tín 
hữu vẫn giữ chay theo tinh thần sám hối và hoán cải. 
3. Tại sao lại có Mùa Chay trong Giáo Hội công giáo? 
Hằng năm Giáo Hội liên kết bốn mươi ngày của Mùa Chay 
với mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong sa mạc. (xem. Sách 
Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 540). 
4. Thần Khí nào của Mùa Chay? 
Đó như là một việc tĩnh tâm cộng đồng trong bốn mươi 
ngày mà Giáo Hội mời gọi các tín hữu noi theo gương Chúa 
Kitô trong thời gian Người ở sa mạc, để chuẩn bị cho việc 
cử hành trọng thể Lễ Vượt Qua, trong việc thanh tẩy tâm 
hồn, thực hành đức ái hoàn hảo trong cuộc sống của người 
kitô hữu và trong thái độ sám hối. 
5. Sám hối là gì? 
Từ “sám hối”, theo bản dịch la tinh bắt nguồn từ một từ hy 
lạp Metanoia, có nghĩa là “trở về” (theo nghĩa bóng: thay 
đổi tư tưởng) của người tội, có nghĩa là toàn bộ những hành 
vi bên trong cũng như bên ngoài để sửa chữa tội lỗi đã phạm 
và tình trạng của sự việc là hậu quả của tội nhân. 
Nghĩa đen là "thay đổi cuộc sống" có nghĩa là hành vi của 
các tội nhân trở về với Thiên Chúa sau khi đã lìa xa Ngài 
hoặc đã mất đức tin. 
6. Những biểu hiện nào của việc sám hối? 
Việc sám hối bên trong của người Kitô hữu có thể có những 
biểu hiện rất khác nhau. "Kinh Thánh và các Giáo Phụ nhấn 
mạnh trên tất cả ba hình thức: ăn chay, cầu nguyện và bố thí, 
mà thể hiện qua việc chuyển đổi trong mối quan hệ đối với 
chính mình, đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Cùng 
với sự thanh tẩy triệt để do Bí tích Rửa tội hoặc sự hy sinh 
mang lại, các tội nhân kể đó như là phương tiện để có được 
sự tha thứ tội lỗi, cố gắng hòa giải với tha nhân, nước mắt 
của sự hối cải, mối quan tâm cho sự cứu rỗi của những 

người khác, lời chuyển cầu của các thánh và thực hành bác 
ái phải "bao trùm tội nhân" (1 P 4.8) (Sách Giáo Lý của 
Giáo Hội Công Giáo, số 1434) 
7. Người kitô hữu buộc phải làm việc sám hối? 
"Tất cả các tín hữu, mỗi người tùy theo những cách khác 
nhau của họ, buộc phải theo luật của Thiên Chúa để làm 
việc sám hối. Tuy nhiên, để tất cả các tín hữu có cùng một 
việc đền tội, Giáo Hội đã đặt ra những ngày nhất định để 
trong thời gian này các tín hữu dâng hiến một cách đặc biệt 
cầu nguyện, làm các công việc đạo đức, bác ái, và quên 
mình trong việc hoàn thành nghĩa vụ riêng được trao một 
cách trung thành tuyệt đối, và nhất là tuân giữ việc ăn chay 
và kiêng thịt. (Giáo luật, số 1249). 
8. Có những ngày và giờ nào để sám hối? 
"Trong Giáo Hội phổ quát, tất cả các buổi thứ sáu hằng năm 
và Mùa Chay là những ngày và thời gian để sám hối. "(Giáo 
Luật, số 1250). 
9. Người Kitô hữu phải làm gì trong những ngày thứ sáu 
hằng năm? 
Để tưởng nhớ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô trên Thập 
Giá", mỗi thứ sáu, trừ khi trùng hợp với lễ trọng, các tín hữu 
buộc phải kiêng thịt, hoặc bất kỳ thực phẩm khác theo qui 
định của Hội Đồng Giám Mục; các tín hữu phải ăn chay và 
kiêng thịt vào ngày thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. 
"(Giáo Luật, số 1251). 
10. Mùa Chay bắt đầu khi nào? 
Mùa Chay bắt đầu vào ngày thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngay 
lập tức trước khi Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa (Thứ Năm 
Tuần Thánh). Trong suốt giai đoạn này được kể như là một 
sự thống nhất: 
1) Thứ tư Lễ Tro, 
2) Các Chúa Nhật, I-II ; III, IV, V ; và Chúa Nhật Lễ Lá, 
3) Lễ Truyền Dầu. 
4) Các ngày lễ. 
11. Thứ tư Lễ tro là ngày nào? 
Đây là sự khởi đầu của Mùa Chay, một ngày sám hối đặc 
biệt, trong đó người tín hữu hiển lộ lòng mong muốn cá 
nhân đế TRỞ VỀ với Thiên Chúa. 
Bằng việc đón nhận việc xức tro trong các nhà thờ, người tín 
hữu chứng tỏ sự khiêm tốn và chân thành của con tim, mong 
muốn chuyển đổi và thực sự tin vào Tin Mừng. 
12. Nguồn gốc của việc xức tro có từ khi nào? 
Nguồn gốc của việc xức tro thuộc về khuôn khổ của việc 
sám hối chính thức. Nguồn gốc này bắt đầu bắt buộc đối với 
toàn bộ cộng đồng Kitô hữu từ thế kỷ thứ mười. Phụng vụ 
hiện nay vẫn giữ được yếu tố truyền thống xức tro và giữ 
chay nghiêm ngặt. 
13. Nhận phép lành và việc xức tro được làm khi nào? 
Phép lành và việc xức tro được ban trong Thánh Lễ sau bài 
giảng; trong trường hợp đặc biệt, các tín hữu có thể được 
lãnh nhận trong một buổi cử hành Lời Chúa. Các hình thức 
xức tro được lấy cảm hứng từ Kinh Thánh: 3 St,19 và Mac 
1,15. 
14. Tro lấy từ đâu?  
Theo truyền thống từ thế kỷ thứ mười hai, Tro lấy từ những 
lá (lá ô liu hoặc lá dừa) được làm phép trong Chúa Nhật Lễ 
Lá của năm trước. Lời chúc lành nhắc nhớ lại tình trạng tội 
lỗi cho nhưng ai được nhận lãnh. 
15. Có những biểu tượng nào của tro? 
Các biểu tượng của tro là như sau: 
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a) tình trạng suy yếu và tự mãn của con người dẫn họ tiếp 
cận gần đến sự chết. 
b) tình trạng tội lỗi của con người. 
c) Cầu nguyện và khẩn nài tha thiết để Thiên Chúa đến trợ 
giúp. 
d) Được sống lại, vì lẽ tất cả mọi người đều được kêu gọi 
tham dự vào chiến thắng của Chúa Kitô. 
16. Giáo Hội mời gọi người tín hữu điều gì trong Mùa 
Chay? 
Giáo Hội mời gọi chúng ta làm cho Mùa Chay trở nên một 
thời gian tĩnh tâm tinh thần trong đó việc cố gắng chiêm 
niệm và cầu nguyện phải là một nỗ lực lâu dài của cá nhân, 
tùy thuộc vào lòng quảng đại của mỗi tín hữu. 
17. Có những hậu quả nào của một Mùa Chay Thánh? 
Nếu chúng ta sống tốt Mùa Chay, chúng ta phải có một sự 
chuyển đổi cá nhân thực sự và sâu 
sắc, và với thái độ này, Mùa Chay 
giúp chúng ta chuẩn bị tham dự vào 
đại lễ quan trọng nhất trong năm đó 
là Chúa Nhật Lễ Phục Sinh. 
18. Hoán cải là gì? 
Hoán cải là muốn hòa giải với Thiên 
Chúa, xa rời sự ác, để thiết lập một 
mối quan hệ thân thiện với Đấng Tạo 
Hóa. 
Điều này có nghĩa là mong muốn ăn 
năn và xưng thú tất cả các tội lỗi của 
chúng ta. 
Sau khi trở lại trong ân sủng (không 
còn tội trọng), chúng ta phải thay đổi 
từ bên trong (thái độ) bất cứ điều gì 
không làm hài lòng Thiên Chúa. 
19. Tại sao người ta nói rằng Mùa 
Chay là thời kỳ quan trọng và là 
thời kỳ sám hối? 
"Thời gian và ngày sám hối trong 
năm phụng vụ (Mùa Chay, mỗi thứ 
sáu trong việc tưởng nhớ sự chết của 
Chúa) là những khoảnh khắc quan trọng của việc sám hối 
trong Giáo Hội. Thời gian này là đặc biệt thích hợp cho việc 
tập luyện các bài tập thiêng liêng, cử hành phụng vụ sám 
hối, các cuộc hành hương như là dấu hiệu của sự ăn năn, tự 
nguyện ăn chay, làm phúc bố thí, và chia sẻ tình huynh đệ 
(các công việc từ thiện và truyền giáo)". (Sách Giáo Lý của 
Giáo Hội Công Giáo, số 1438). 
20. Lòng mong muốn hoán cải cụ thể của tôi thế nào? 
Trong nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn còn thực hành việc 
sám hối, chẳng hạn như: 
1. Đón nhận Bí Tích Hòa Giải (Bí tích giải tội hoặc xưng 
tội) và làm tốt việc xưng thú tội: rõ ràng, ngắn gọn, cụ thể và 
đầy đủ. 
2. Xóa bỏ những sự chia rẽ thông qua sự tha thứ, và phát 
huy tinh thần huynh đệ. 
3. Thực hành những công việc của lòng thương xót. 
21. Các công việc của lòng thương xót là gì? 
Các công việc tinh thần của lòng thương xót là: 
- Giảng dạy cho người không hiểu biết. 
- Khuyên nhủ những người cần lời khuyên. 
- Sửa chữa những người lạc đường. 
- Tha thứ cho những người nguyền rủa. 

- An ủi kẻ buồn sầu. 
- Kiên nhẫn chịu đựng những nghịch cảnh và yếu đuối của 
tha nhân. 
- Cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. 
 
Những việc phúc đức về thể xác: 
- Thăm viếng bệnh nhân. 
- Cho kẻ đói ăn. 
- Cho kẻ khát uống. 
- Cứu kẻ bị giam cầm. 
- Cho kẻ rách rưới ăn mặc. 
- Cho khách đỗ nhà. 
- Chôn xác kẻ chết. 
22. Các nghĩa vụ của một người Công Giáo trong Mùa 
Chay là gì? 

Người công giáo phải thực hiện sắc 
chỉ ăn chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro 
và Thứ Sáu Tuần Thánh và phải kiêng 
thịt mỗi thứ sáu cũng như việc xưng 
tội rước lễ. 
23. Ăn chay là gì? 
Ăn chay là ăn một bữa trong một 
ngày, với một chế độ ăn uống thanh 
đạm vào buổi sáng và buổi tối. 
Không nên ăn ngoại bữa, ngoại trừ 
trường hợp bệnh tật. 
24. Ai buộc phải giữ chay? 
Luật giữ chay là bắt buộc đối với các 
vị thành niên cho đến 59 tuổi. (x. 
CIC, số 1252). 
25. Kiêng thịt là gì? 
Kiêng thịt là việc khước từ ăn các 
loại thịt (đỏ, trắng). 
26. Ai buộc phải kiêng thịt? 
Luật kiêng thịt buộc tất cả những ai 
có đủ 14 tuổi tròn (x.CIC, n° 1252). 
 
27. Các tín hữu có thể thay đổi việc 

giữ chay và kiêng thịt? 
Các tín hữu không phải ăn chay hay kiêng cữ như việc áp 
đặt nhưng như là một phương tiện cụ thể mà Giáo Hội mời 
gọi các tín hữu lớn lên trong tinh thần thực sự sám hối. 
 
28. Những khía cạnh mục vụ nào cần nhấn mạnh trong 
Mùa Chay? 
Mùa Chay là mùa cao điểm của phụng vụ, trong đó toàn thể 
Giáo Hội chuẩn bị cho việc cử hành Lễ Phục Sinh. Lễ Vượt 
Qua của Chúa, Bí tích Rửa tội và lời mời hòa giải, thông qua 
bí tích giải tội, đó là những mối tương quan quan trọng. Nên 
sử dụng phương tiện mục vụ như: 
1) Việc dạy Giáo Lý về mầu nhiệm Phục sinh và các Bí tích 
2) Tiếp cận và cử hành thường xuyên Lời Chúa 
3) Nếu có thể được, nên tham gia hằng ngày các phụng vụ 
Mùa Chay, cử hành sám hối, và nhất là việc tiếp nhận bí tích 
giải tội. 
4) Các kỳ Linh thao, các cuộc hành hương như là một dấu 
hiệu của sự ăn năn, sự tự nguyện ăn chay, làm phúc bố thí, 
các công việc từ thiện và truyền giáo. 
 

Theo Catholique.org 

34   | Hieäp Nhaát 145 | 02 - 2013 | 

http://www.google.com/imgres?start=121&hl=en&tbo=d&biw=1600&bih=686&tbm=isch&tbnid=q5L1zlLZo7CuNM:&imgrefurl=http://www.songtinmungtinhyeu.org/index.php?open=contents&id=1930&docid=iyObpUmGKjdyNM&imgurl=http://www.songtinmungtinhyeu.org/uploads/News/muachay4.jpg&w=205&h=246&ei=AUb4UJT8F4rs2QWG6YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=507&vpy=211&dur=1335&hovh=196&hovw=164&tx=100&ty=89&sig=116532738357462607273&page=4&tbnh=139&tbnw=116&ndsp=43&ved=1t:429,r:41,s:100,i:127



