
Bài 25:  

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

 

Chủ đề : THÁNH LỄ 

                  

Nội dung  

1. Thánh lễ là gì và mục đích của Thánh lễ ? 

2. Thánh lễ được chia ra làm mấy phần ? 

3. Kết luận 

 

 

 

 

 

1. Thánh lễ bạn hiểu một cách đơn giản là bữa tiệc Thánh gần giống với bữa tiệc trần tục. 

Nhà có đám giỗ người ta thường tổ chức bữa tiệc: dâng cúng Tổ tiên – Con cháu ngồi lại ăn 

uống tưởng nhớ cầu nguyện cho ông bà. Sau đó gởi quà về cho người thân vắng mặt.  

Thánh lễ cũng là một bữa tiệc : Chính Chúa Giesu là của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha ( gọi là Hy 

lễ) – Cũng chính Chúa Giesu là của ăn nuôi dưỡng linh hồn kth (gọi là Thần lương). 

 

2. Thánh lễ chia ra 2 phần 

a. Phụng vụ Lời Chúa ( gồm những bài đọc trích trong sách Kinh Thánh và bài Phúc âm 

có  thể có cả bài giảng của chủ tế)  

 

 



 

 

b. Phụng vụ Thánh Thể ( gồm phần dâng của lễ : Bánh và rượu – phần truyền phép : Chủ 

tế đọc lời truyền phép này là mình Thầy này là máu Thầy… – và phần hiệp lễ : rước lễ các kth 

có điều kiện thì lên rước Lễ ) 

           

                 

 

 

 

 

 

3. Kết luận 

Kth được khuyến khích năng tham dự Thánh lễ đặc biệt buộc phải đi dự lễ Chúa nhật. Bởi vì 

Thánh lễ là một bữa tiệc. Phần Lời Chúa nhắc nhở dạy bảo ta những điều khôn ngoan trong 

Kinh Thánh – Phần dâng lễ và hiệp lễ giúp ta hiệp với CG dâng lên Thiên Chúa Cha của lễ đẹp 

lòng Chúa và ta sẽ được nuôi dưỡng linh hồn bằng Mình Máu Chúa. 

Bài học đến đây kết thúc xin hẹn gặp bạn bài sau nhé!  

 

……÷…… 

 


