
Bài 19:  

Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút. 

 Đến đây bạn đã học xong 10 điều răn Chúa. Hôm nay chúng ta học về 6 điều răn Hội thánh. 

Các điều răn Hội thánh cũng nhằm bổ sung cho điều răn THỨ 3 của Chúa mà thôi 

6 ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH. 

1. XEM LỄ NGÀY CHÚA NHẬT VÀ LỄ BUỘC.( như điều răn thứ 3 của 

Chúa) 

2. KIỂNG VIỆC XÁC NGÀY CN VÀ LỄ BUỘC (Việc xác là các việc nặng 

nhọc – sinh lợi tức – khi cần thì xin phép chuẩn) 

3. XƯNG TỘI ÍT LÀ MỘT LẦN – TRONG NĂM. 

( Bạn ạ! xưng tội như mình tắm rửa cho hết những bợn nhơ tội lỗi – những ưu tư phiền muộn 

! Tôi khuyên bạn nên xưng tội thường xuyên để cảm nghiệm được sự tha thứ và sự yêu 

thương của Chúa – không có tôn giáo nào trên thế giới được có bí tích tha tội – Chúa Giesu 

biết bạn rất yếu đuối và sa ngã nên Ngài mới lập nên bí tích này – Bạn hãy tận hưởng hồng 

ân này nhé !  

4. CHỊU MÌNH THÁNH CHÚA TRONG MÙA PS. 

(Mùa Phục sinh từ thứ 4 lễ TRO đến Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – khoảng 

3 tháng ). ( Mình thánh Chúa là bí tích Thánh thể còn được gọi là của ăn thiêng liêng ! tôi 

cũng khuyên bạn nên thường xuyên đi dự lễ và rước mình máu Chúa ! Phần xác bạn không 

ăn sẽ kiệt sức và ốm yếu – Phần hồn nếu lâu ngày quá mà không được nuôi dưỡng bằng ơn 

Chúa qua bí tích Thánh thể hẳn bạn cũng biết kết quả như thế nào nhé ! Nên,  và nên thường 

xuyên rước lễ bạn nhé! – Rất nhiều người trên thế giới và rất nhiều vị thánh đã nhờ Thánh 

thể mà có cuộc sống thánh thiện và bác ái- Mẹ Tê-rê-sa thành Calcuta đã từng nói với tổng 

thống Putin – Tôi không cần đất đai không cần cơ sở nhưng tôi cần 1 linh mục để dâng thánh 

lễ cho các nữ tu được rước Mình Máu Chúa đó là động lực duy nhất giúp chúng tôi làm việc 

bác ái!) 

5. GIỮ CHAY 

(chỉ còn có 2 ngày là  thứ 4 LỄ TRO & thứ 6 TUẦN THÁNH  quá ít phải không bạn – mục 

đích của việc ăn chay đối với Đạo Công giáo là nhắm về tinh thần,  kiêng khem những điều 

sai trái và rộng rãi quảng đại giúp đỡ người túng thiếu chứ không phải nhằm vào việc ăn 

uống) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KIÊNG THỊT NGÀY THỨ SÁU  

Ở Việt nam miễn kiêng thịt thứ sáu – nhưng nên làm một việc hãm mình thế lại 

như lần chuỗi). 

Tuổi từ 

21 đến 

02 ngày ăn 

chay trong 1 


