BÀI THỨ VII
GIỚI LUẬT THỨ BA

361. Giới luật thứ ba dạy tôi điều gì?
Dạy tôi thánh hóa các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc (*).
(*) Lễ buộc: ngày lễ lớn trong Giáo Hội mà mọi người tín hữu buộc phải thánh hóa ngày ấy (xin xem thêm câu
367, phía dưới.)
362. Tôi phải làm gì để thánh hóa những ngày ấy?
Tôi phải tham dự Thánh lễ, phải nghỉ việc xác (xin xem câu 365, phía dưới), và làm thêm những việc tốt lành
như dự các giờ kinh chung, đọc sách báo đạo đức, đi thăm viếng, làm việc thiện, làm việc tông đồ...
363. Phải tham dự Thánh lễ như thế nào?
Phải tham dự Thánh lễ với lòng tin, chăm chỉ, sốt sắng và dự trọn lễ từ đầu cho đến hết. Ai vì lười biếng hoặc vì
khinh thường mà bỏ lễ một phần quan trọng trong Thánh lễ, thì buộc phải dự thêm một lễ khác trong ngày hôm
đó để bù lại.
364. Khi có lý do chính đáng mà không dự lễ được thì phải làm thế nào?
Khi có lý do chính đáng mà không dự lễ được thì không phải là tội. Tuy nhiên, tôi nên làm một hai việc lành để
thánh hóa ngày ấy, như lần hạt, đọc Sách Thánh hoặc dự Phép lành Mình Thánh Chúa.
365. Nghỉ việc xác là thế nào?
Là không làm những việc nặng nhọc phần xác, những việc mà người ta vẫn làm để lấy tiền sinh sống. Ai cố tình
làm những việc ấy quá 2 giờ đồng hồ (bất kể liên tục hay gián đoạn) vào những ngày Chúa Nhật hoặc lễ lớn thì
mặc tội nặng (tội trọng). Tuy nhiên, khi có lý do chính đáng và khẩn thiết hoặc khi đã có phép của giáo quyền
thì được phép làm mà không lỗi luật này.
366. Có việc nào được phép làm vào những ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc không?
Những việc hằng ngày như nấu ăn, lau nhà... hoặc những việc học hành, giải trí thì được làm. Tuy nhiên, không
nên lạm dụng, phải biết nghỉ ngơi, dành thời giờ làm những việc có mục đích thánh hóa ngày lễ đó.
367. Ở Việt Nam, có bao nhiêu ngày lễ buộc?
Chỉ còn 1 lễ buộc mà thôi, đó là ngày lễ Giáng Sinh. Các ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, lễ Đức Mẹ lên trời và lễ
Các Thánh không còn là lễ buộc nữa. Còn các ngày lễ lớn khác thì đã trùng vào ngày Chúa Nhật rồi.

