
1- Tên gọi 

Từ Ordo chỉ một phẩm trật của Hội thánh; người gia nhập vào phẩm trật đó 

phải được thánh hiến đặc biệt (Ordinatio). Nhờ hồng ân đặc biệt của Chúa 

Thánh Thần, việc thánh hiến này cho phép người thụ phong được thực thi 

một quyền thánh chức nhân danh và với thẩm quyền của Đức Kitô để phục vụ 

Dân Thiên Chúa. (TYGL. 323; x. GLVD-trang 144-145) 

2- Người ban 

Chỉ có các Giám mục đã được tấn phong thành sự, với tư cách là người kế 

nhiệm các Tông đồ, mới có quyền tấn phong ba cấp bậc của Bí tích Truyền 

chức thánh. (TYGL. 332) 

3- Người nhận 

Chỉ có những người nam đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội mới có thể lãnh nhận 

thành sự Bí tích Truyền chức. Hội thánh biết mình bị ràng buộc với sự chọn 

lựa của chính Chúa. Không ai có quyền đòi hỏi được lãnh nhận Bí tích Truyền 

chức. Nhưng chỉ có thẩm quyền của Hội thánh mới đưa ra phán quyết về khả 

năng của các ứng viên. (TYGL. 333) 

4- Nghi thức chính yếu 

Cho cả ba cấp bậc, Bí tích Truyền chức thánh được trao ban qua việc Giám 

mục đặt tay trên đầu tiến chức, rồi long trọng đọc lời nguyện truyền chức. 

Qua lời nguyện này, Giám mục cầu xin Thiên Chúa đổ tràn Chúa Thánh Thần 

với các hồng ân của Ngài một cách đặc biệt trên tiến chức, giúp thực thi thừa 

tác vụ mà tiến chức phải đảm nhận. (TYGL. 331) 
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 5- Hiệu quả 

Bí tích Truyền chức thánh đem lại sự tràn đầy ân sủng đặc biệt của Chúa 

Thánh Thần, Đấng làm cho người được thánh hiến – thích ứng với từng cấp 

bậc của Bí tích – nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong phận vụ của 

Người là Tư tế, Tiên tri và Vương đế. Bí tích Truyền chức thánh trao ban 

một ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xóa, vì vậy không thể tái ban, cũng 

như không thể chỉ trao ban (để thi hành) trong một khoảng thời gian giới 

hạn. (TYGL. 335) 

Việc truyền chức Giám mục trao ban sự viên mãn của Bí tích Truyền chức. 

Bí tích này làm cho Giám mục trở thành người kế nhiệm hợp pháp của các 

Tông đồ và hội nhập ngài vào Giám mục đoàn, chia sẻ với Đức Giáo hoàng  

và các Giám mục khác sự quan tâm chăm sóc cho toàn thể Hội thánh. Bí tích 

này trao ban cho Giám mục trách vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản. 

(TYGL. 326) 

Việc xức dầu bằng Chúa Thánh Thần ghi nơi Linh mục một ấn tín thiêng 

liêng không thể tẩy xóa, khiến ngài nên đồng hình đồng dạng với Đức 

Kitô-Tư Tế, và trao cho ngài khả năng hoạt động nhân danh Đức Kitô-Thủ 

Lãnh. Là cộng sự viên của hàng Giám mục, linh mục được thánh hiến để loan 

báo Tin Mừng, cử hành việc phụng thờ Thiên Chúa, nhất là Bí tích Thánh 

Thể; từ đó ngài rút được sức mạnh cho thừa tác vụ của mình và cho nhiệm vụ 

là mục tử của các tín hữu. (TYGL. 328) 

Được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô-tôi tớ cho mọi người, vị Phó tế 

được truyền chức để phục vụ Hội thánh. Dưới quyền Giám mục mình, phó 

tế thực thi việc phục vụ trong thừa tác vụ Lời Chúa, việc phụng thờ Thiên 

Chúa, trong trách nhiệm mục vụ và bác ái. (TYGL. 330) 

*Tìm hiểu thêm  

Bí tích Truyền chức thánh gồm có ba cấp bậc, không thể thay thế trong cơ cấu 

tổ chức của Hội thánh,  đó là chức Giám mục, chức linh mục và chức phó tế. 

(TYGL. 325) 
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