
 

 

 

 

   

 

GUIDELINES FOR ALTAR SERVERS 

 

NHỮNG ĐIỀU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO 
NGƯỜI GIÚP LỄ 

 

DẪN NHẬP 
 

Văn Phòng Đặc Trách Phụng Vụ của Giáo Phận đã soạn những điều hướng dẫn sau đây dành cho 
những người giúp lễ. Mục đích của những hướng dẫn này là để đưa ra những điều cần lưu ý và 
những nguyên tắc tổng quát cho công việc mục vụ quan trọng này. 

 
Tác Vụ Của Người Giúp Lễ 

 
1. SLR 100. Người giáo dân có thể được chỉ định để phục vụ bàn thánh và giúp cho vị Tư tế 

và Phó tế.  Họ có thể cầm Thánh giá, cầm nến, cầm bình hương, bánh, rượu và nước. 

 
2. SLR 187. Công việc mà người giúp lễ có thể làm thuộc nhiều loại khác nhau và nhiều công 

việc phải làm cùng lúc. Cách tốt nhất là phân chia công việc cho một số người. Trong 
trường hợp chỉ có một thầy giúp lễ hiện diện, thì thầy sẽ thi hành những việc quan trọng 
hơn, còn những việc khác thì giao cho một vài người giúp lễ khác. 

 
Hai điều trên được ghi trong sách Hướng Dẫn Sách Lễ Rô-ma (ấn bản thứ ba). 

 

3. Vì vai trò của người giúp lễ là một phần quan trọng trong nghi thức cử hành Thánh lễ, ít 
nhất phải có một người giúp lễ để giúp cho Linh mục. Trong các Thánh lễ Chúa nhật hay 

lễ trọng, nên cắt cử thêm từ hai người giúp lễ trở lên để làm những việc mà thông thường 
chỉ trao ban cho các Thừa Tác viên khác. 

 

Những Điều Kiện Cần Thiết 

 

4. Người giúp lễ phải là người đủ trưởng thành để hiểu những trách nhiệm của mình và thi 
hành tốt những việc phải làm một cách sốt sắng. Họ phải là những người đã xưng tội rước 
lễ lần đầu, và thường rước lễ khi họ giúp lễ. 

 
Việc Huấn Luyện 

 
5. Những người giúp lễ cần được huấn luyện trước khi bắt đầu công việc phục vụ. Việc huấn 

luyện bao gồm việc hướng dẫn về Thánh lễ, các phần của Thánh lễ, ý nghĩa của Thánh lễ, 

các vật dụng dùng trong Thánh lễ (tên gọi, cách sử dụng), các công việc của người giúp lễ 
và các nghi thức phụng vụ khác. Người giúp lễ cũng cần được huấn luyện thích hợp về 

cung cách và cách ăn mặc mỗi khi họ đi giúp lễ. 



   
 

   

 

 
Y Phục 

 
6. Những người giúp lễ có thể mặc áo ‘alba’ (áo trắng dài) hoặc những y phục khác thích hợp. 

Những người giúp lễ nên mặc đồng phục phù hợp với phụng vụ. 
 
Nhiệm Vụ 

 
7. Không nên phân biệt về vai trò giúp lễ của đàn ông và con trai với đàn bà và con gái. Danh 

từ chung được xử dụng là “người giúp lễ” để chỉ mọi người thi hành việc phục vụ bàn thờ 
này. 

 

8. Người giúp lễ cầm Thánh giá, nến cao, hay cầm sách cho Chủ tế đọc khi ngài không đứng 
tại bàn thờ; mang hương và bình hương, mang lễ vật, nước và rượu lên bàn thờ cho Chủ tế 

trong phần dâng lễ vật khi nhận từ giáo dân, giúp Chủ tế rửa tay, và giúp Chủ tế và thầy 
Phó tế trong những việc khác khi cần thiết. 

 

9. Người giúp lễ cần tham dự tích cực vào việc cử hành Thánh lễ. Họ cùng với cộng đoàn 
thưa và đáp những lời nguyện do vị Tư tế khởi xướng. Họ cũng tham dự vào việc đọc và 

hát những lời nguyện và những bài hát chung. 
 

10. Những người giúp lễ nên ngồi ở chỗ thuận tiện để giúp cho Linh mục và thầy Phó tế trong 

khi cử hành Thánh lễ, nhưng không phải ngồi ngay bên cạnh Cha Chủ tế. Chỗ này thường 
dành cho thầy Phó tế. 

 
11. Người giúp lễ không phải là người cho Rước lễ, trừ khi họ cũng là Thừa Tác viên Thánh 

Thể đã được chỉ định. 

 
Việc Chỉ Định- Trao Tác vụ Giúp Lễ 

 
1. Sách Ban Phép Lành Cho Người Giúp Lễ, Những Người Giúp Việc Bàn Thánh, Những 

Người Phụ Trách Âm Nhạc, và Những Người Trong Ban Trật Tự (số 1847-1870) có thể 

được dùng trong việc chính thức chỉ định những người giúp lễ trước khi họ bắt đầu phục 
vụ. 

 
Do Văn Phòng Đặc Trách Phụng Vụ  

Giáo Phận Orange 

biên soạn 2006 
 


