
Bạn Giáo lý viên thân mến, 

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo gồm 4 phần chính : Tín Lý-Phụng Vụ-Luân Lý-Kinh 

Nguyện. 12 bài viết ngắn này giới thiệu phần II-Phụng Vụ cho các bạn. 

I- TÀI LIỆU  

Trước hết, mời các bạn nhìn tổng quát phần này được trình bày thế nào trong một số sách 

giáo lý quan trọng của Tòa Thánh, do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám 

Mục Việt Nam chuyển ngữ, được nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành gần đây. (Giáo Lý Hội 

Thánh Công Giáo in năm 2010, Toát  Yếu Giáo Lý in năm 2013) ; hoặc biên soạn lại là Bản 

Hỏi Thưa Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo-2013; và tài liệu do tôi đã soạn cho các bạn. 

1-GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO-1992 : Đây là cuốn giáo lý toàn cầu nền tảng qui 

mô nhất, “l| kết quả của sự cộng t{c rộng rãi v| được ho|n thiện qua s{u năm l|m việc vất vả… 

bởi Ủy ban gồm 12 vị Hồng y v| Gi{m mục, Chủ tịch l| Đức hồng y Joseph Ratzinger.” (Sđd. 

trang 13), gồm 2865 số, trong đó phần II-Phụng Vụ được trình bày qua 625 số, từ số 1066-

1690. 

2-TOÁT YẾU GIÁO LÝ-2005 : “Phản {nh c{ch trung th|nh s{ch Gi{o lý của Hội th{nh Công 

Gi{o ngay trong cấu trúc, nội dung lẫn ngôn ngữ; hy vọng nhờ sự hỗ trợ v| động viên của bản To{t 

yếu n|y, s{ch Gi{o lý của Hội th{nh Công gi{o được biết đến c{ch rộng rãi hơn v| được đ|o s}u 

nhiều hơn.” (Sđd-Tự Sắc chấp thuận và công bố). Sách gồm 598 câu hỏi đáp, trong đó phần 

Phụng Vụ có 139 câu, từ câu 218-356. 

3-BẢN HỎI THƯA GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO-2013 : Kết quả của việc dựa 

vào hai cuốn giáo lý trên mà soạn lại vắn gọn dạng hỏi thưa như “Giáo lý Tân Định” xưa, 

thích nghi với văn hóa Việt Nam< Sách dạng nhỏ “bỏ túi”, gồm 670 câu, trong đó Phụng 

Vụ được 162 câu, từ câu 206-367. 

4-CÙNG ĐỌC TOÁT YẾU GIÁO LÝ-2012 : Được Cha Tổng đại diện Giuse Hồ Sĩ Hữu, là 

cựu Trưởng Ban Giáo lý giáo phận khuyến khích, tôi đã soạn cuốn sách này năm 2012 để 

giúp các bạn đọc Toát Yếu Giáo Lý. Phần II-Phụng Vụ gồm 11 bài, từ bài 21-31, được trình 

bày theo sát từng chữ của Bản Toát Yếu Giáo Lý, liên kết các câu hỏi đáp của Tòa Thánh 

thành cuộc trò chuyện, đối thoại< có giải thích đơn sơ. 
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5-GIÁO LÝ VÀO ĐỜI-2017 : Các bạn đã có trong tay dịp Đại Hội Giáo Lý Viên-26.07.2017 

vừa qua. Dù viết cho lớp Nghĩa Sĩ, nhưng nâng cao kiến thức theo lời dạy của ĐTC 

Bênênđíctô 16 “c{c bạn trẻ hãy nghiên cứu gi{o lý” (x. Giới thiệu YouCat. số 10), nên cũng là 

tài liệu đào tạo cho Dự bị Giáo lý viên được. Cuốn này trở về nguồn mạch của giáo lý là 

Lời Chúa, giáo lý được trích từ ba cuốn kể trên, kết hợp với nhiều văn kiện Tòa Thánh, có 

giải thích từ ngữ nhờ Từ Điển Công Giáo 2016< Bạn đọc thấy phần Phụng Vụ từ bài 14-

23, 10 bài trải dài từ trang 102-153. 

6-GIÁO LÝ DỰ TÒNG từ Thánh Lễ-2015 : Cuốn này tôi viết vì nhu cầu mục vụ của mình 

và theo đề nghị của những người dạy giáo lý dự tòng. Đây là cuốn sách trình bày Phụng 

Vụ ngắn hơn hết, 7 Bí tích được gôm lại còn 3 bài chỉ 17 trang A5, nhẹ nhàng cho dự 

tòng, nhưng có đầy đủ Kinh Thánh-Giáo lý-Giải thích-Ghi nhớ-Thực hành-các Kinh căn 

bản... Tái bản vừa ấn hành 2017. 

II- TỪ NGỮ-VIẾT TẮT 

1- Phần II-Phụng Vụ được gọi là CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO 

2- Xin thống nhất một số chữ viết tắt để tiện cho việc trình bày :  

- GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO-1992 : (GLHTCG) 

- TOÁT YẾU GIÁO LÝ-2005 : (TYGL) 

- BẢN HỎI THƯA GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO-2013 : (GLHT) 

- CÙNG ĐỌC TOÁT YẾU GIÁO LÝ-2012 (CĐTYGL) 

- GIÁO LÝ VÀO ĐỜI-2017 : (GLVĐ) 

- GIÁO LÝ DỰ TÒNG từ Thánh Lễ-2015 (GLDT) 

- TỪ ĐIỂN CÔNG GIÁO-2016 : (TĐCG) 

-Các Văn kiện Tòa Thánh được viết tắt theo GLVĐ-trang 238 

3- Phụng vụ (x. GLVĐ-trang 106) 

-phụng : tôn thờ ; vụ : việc ; phụng vụ : việc tôn thờ. (TĐCG) 

-Phụng vụ gồm  : [1] cử hành các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể ; [2] Kinh phụng vụ 

còn gọi là thần vụ, giáo sĩ và tu sĩ đọc, là “lời kinh của Chúa Kitô và Giáo Hội.” (Va-PV. 

83); những cử hành phụng vụ khác được sách giáo lý liệt kê là [3] Á bí tích, lễ nghi an 

táng theo Kitô giáo. (TYGL. 351-356) 

Kết : Chỉ với 12 bài trong 24 trang A4, thì làm sao trình bày “vắn gọn nhưng đầy đủ” Phụng 

vụ  là “Công cuộc cứu chuộc tiếp nối do Giáo Hội.”(Va-PV. 6) ? !  

Các bạn hãy đọc trực tiếp các tài liệu trên để bổ khuyết những gì tôi chưa làm trọn. 

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy 

 

         

              
 

 


