
 

 
 

 

 

   

 

GUIDELINES FOR EXTRAORDINARY MINISTERS OF HOLY COMMUNION 

 

NHỮNG ĐIỀU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO  

CÁC THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 

 

DẪN NHẬP 
 

Văn Phòng Đặc Trách về Phụng Vụ của Giáo phận đã soạn những hướng dẫn sau đây dành cho 
các Thừa Tác viên Thánh Thể trong các Thánh lễ Chúa nhật cũng như các nghi thức Phụng vụ 
khác. 

 
Mục đích của những hướng dẫn này là để đưa ra những điều cần lưu ý và những nguyên tắc chung 

về công tác mục vụ quan trọng này. Những hướng dẫn này quy định rõ ràng những quy luật phụng 
vụ về vai trò của các Thừa Tác viên Thánh Thể, những nhu cầu về phụng vụ Thánh Thể, và những 
gì mà Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội địa phương mong muốn. 

 
THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 

 
1. Việc trao Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ trước hết là việc của các Giám mục, Linh 

Mục, và Phó tế.  Trong mọi cử hành Thánh Thể, nên có đủ Thừa tác viên cho Rước Lễ để 

việc Rước Lễ được tôn nghiêm và quy củ.  Vì những bệnh nhân và những ai không thể 
tham dự Thánh lễ cần được nuôi dưỡng đời sống linh hồn qua việc Rước Lễ nên Giáo hội 

cho phép người giáo dân với vai trò là Thừa tác viên Thánh Thể được tham dự vào Bí tích 
cao trọng này qua việc trao Mình và Máu Thánh Chúa cho dân Người.  Các Thừa Tác viên 
Thánh Thể còn là chứng nhân Đức tin của Bí tích Thánh Thể trong việc tham dự và chia sẻ 

bàn tiệc Thánh Thể và Hy lễ của Đức Ki-tô. Do đó, công việc mục vụ này phải được coi là 
cao trọng và đáng kính nhất. 

 
2. Vì những lý do nêu trên mà Bộ Phụng Tự và Bí Tích đã đưa ra những nguyên tắc chung và 

rõ ràng cho các Thừa Tác viên Thánh Thể.  Khi không có đủ Linh mục và Phó tế để trao 

Mình Thánh Chúa cho giáo dân tham dự, thì những người đã được chỉ định làm Thừa Tác 
viên Thánh Thể được tham gia vào việc trao Mình và Máu Thánh Chúa. Cũng nên nhớ 

rằng, những Thừa Tác viên có chức thánh, nếu hiện diện, thì được coi là các Thừa Tác viên 
chính thức, có đủ thẩm quyền để trao Mình và Máu Thánh Chúa, và họ nên làm, ngoại trừ 
trường hợp họ bị đau yếu không thể làm được. (Inestimable Donum, 10, Redemptionis 

Sacramentum 158). 
 

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT 
 



  
 

 

 

   

 

3. Những người Công giáo đã được chịu Phép Rửa tội và Phép Thêm sức và đủ 25 tuổi đều 

có thể trở thành Thừa Tác viên Thánh Thể.  Họ phải là những người chân thành sống theo 
tinh thần Phúc Âm. Nếu họ đã lập gia đình, thì Phép Hôn phối họ lãnh nhận phải được cử 
hành theo luật Giáo hội (những người đã ly dị không được làm Thừa Tác viên Thánh Thể).  

Họ phải là những người thường xuyên tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và sống trong ân 
sủng.  Riêng những người dưới 25 tuổi phải được Cha xứ đề nghị theo từng trường hợp. 

 
4.         Những người đã được chọn làm Thừa Tác viên Thánh Thể cần phải được huấn luyện tại   

giáo xứ, được Đức Giám mục hoặc đại diện của Ngài ủy thác để làm Thừa Tác viên tại      

một giáo xứ, được chính thức chỉ định và tuyên hứa trước khi bắt đầu công tác mục vụ 
này. 

 
5.         Tất cả những Thừa Tác viên Thánh Thể mới cần được chính thức chỉ định với nghi thức  

tuyên hứa và trao tác vụ, cách tốt nhất là vào một Thánh lễ Chúa nhật. Nghi thức này có 

ghi trong sách Ban Phép Lành (Book of Blessings, Ch. 63). 
 

6. Danh sách của những người được chỉ định làm Thừa Tác viên sẽ được gửi cho Văn Phòng 
Đặc Trách Phụng Vụ của Giáo phận. Nhiệm kỳ của các Thừa Tác viên Thánh Thể là hai 
năm tối đa, nhưng có thể được tái nhiệm nếu Cha xứ thấy cần thiết. 

 
7. Các Thừa Tác viên Thánh Thể cần ăn mặc thích hợp. Họ có thể đeo Thánh giá hay một 

huy hiệu gì để biểu đạt cho vai trò của mình. Họ không được mặc áo ‘alba’ (áo dài trắng 
dành cho Tư tế) vì họ, trước hết và trên hết, là những thành phần của cộng đoàn tham dự 
vào việc phụng vụ.  

 
8. Ít nhất mỗi năm một lần các Thừa Tác viên Thánh Thể trong giáo xứ hay cộng đoàn cần 

tham dự các buổi sinh hoạt chung hay tĩnh tâm với nhau để trau dồi đời sống Đức tin và cầu 
nguyện, cũng như cam kết việc thi hành trách nhiệm của mình. Trong dịp này, họ cũng có 
thể chia sẻ và thảo luận với nhau về những vấn đề nảy sinh khi thi hành việc phục vụ. 

 
9. Tất cả các Thừa Tác viên Thánh Thể đều được kêu gọi tham dự các buổi thảo luận về Phụng 

vụ do Văn Phòng Đặc Trách Phụng Vụ Giáo phận tổ chức, cũng như các khóa hội thảo khác 
do các văn phòng hay hội đoàn khác tổ chức (chẳng hạn như Đại hội Giáo lý). 

 

CÁC NGHI THỨC TRONG THÁNH LỄ 
 

10. Các Thừa Tác viên Thánh Thể là một phần của cộng đoàn dân Chúa. Họ cần tham dự Thánh 
lễ cách tích cực bằng việc đọc chung những lời nguyện, hát các bài hát chung, nghe Lời 
Chúa và cùng hiệp ý dâng lễ với cộng đoàn. Các hành động và cử chỉ của họ cũng theo một 

cung cách như cộng đoàn. Thông thường, họ ngồi chung với cộng đoàn trong khi tham dự 
Thánh lễ. (SLR 95, 96) 

 
Nếu nhà tạm có Mình thánh Chúa được đặt trên cung thánh (phía sau bàn thờ), các Linh 
mục và các Thừa Tác viên phải bái gối (khi đi ngang qua nhà tạm) trước và sau Thánh lễ, 

nhưng không phải bái gối trong Thánh lễ.  Các Thừa Tác viên khác phải bái gối bất cứ lúc 
nào đi ngang nhà tạm có Mình Thánh Chúa. (SLR 274) 



  
 

 

 

   

 

 

11. Sau nghi thức Chúc Bình an, các Thừa Tác viên Thánh Thể tiến lên cung thánh. Sau khi 
Linh mục và Phó tế chịu Mình Thánh Chúa (Rước lễ), các Thừa Tác viên Thánh Thể tiến 
đến gần bàn thờ, đứng tại một nơi thuận tiện và rước Mình và Máu Thánh Chúa. (SLR 162, 

CCRL 38) 
 

Ghi Chú: Nếu cả cộng đoàn không rước Máu Thánh thì cũng không nên cho các Thừa Tác 
viên Thánh Thể rước Máu Thánh. Tuy nhiên, tại Giáo phận Orange hiện nay, nghi thức 
thông thường là cho rước lễ bằng cả hai cách: Mình và Máu Thánh Chúa. 

 
12. Sau khi Thừa Tác viên Thánh Thể đã rước lễ xong, Linh mục trao chén thánh có đựng Mình 

hoặc Máu Thánh Chúa cho thầy Phó tế và các Thừa Tác viên Thánh Thể. (SLR 162, CCRL 
40) 
 

13. Sau khi cho rước lễ xong, nếu còn Máu Thánh trong chén thì phải uống hết, và không bao 
giờ được đổ đi bên ngoài hoặc trong phòng áo. Nếu còn Mình Thánh Chúa thì có thể cho 

chịu thêm hoặc đưa vào nhà tạm. Tuy nhiên, Máu Thánh (đã truyền phép) không được giữ 
lại trong nhà tạm. (SLR 163, 183, 192, CCRL 52, 54) 

 

14. Sau phần Rước lễ, các Thừa Tác viên Thánh Thể tiến đến một chiếc bàn nơi dùng để tráng 
và lau sạch các chén thánh.  Các chén thánh trên bàn được khăn đậy lại cũng có thể được 

tráng bằng nước và lau sạch ngay sau Thánh lễ. (SLR 279 & 284b) 
 

VIỆC CHO CHỊU MÌNH THÁNH CHÚA 

 
16. Khi trao Mình Thánh Chúa, Linh mục hay người Thừa Tác viên Thánh Thể nói: “Mình 

Thánh Chúa Ki-tô,” người rước lễ thưa: “Amen,” và Mình thánh Chúa được trao trên tay 
hay trên lưỡi của người rước lễ, tùy theo họ muốn chịu cách nào. 

 

17. Mình Thánh Chúa lúc nào cũng được trao cho người chịu lễ. Người chịu lễ không được tự 
ý lấy Mình Thánh Chúa rồi trao cho chính mình. 

 
18. Trong khi cho rước lễ, nếu có Mình Thánh Chúa rơi xuống đất, người Thừa Tác viên Thánh 

Thể phải cúi xuống nhặt lên để trong chén thánh, rồi cho chính mình chịu sau khi cho rước 

lễ xong. 
 

VIỆC CHO CHỊU MÁU THÁNH CHÚA 
 
19. Giáo phận Orange cho phép chịu Máu Thánh Chúa trong các Thánh lễ.   Để việc trao Máu 

Thánh Chúa được diễn ra cung kính và nghiêm trang cần có nhiều Thừa Tác viên. Ngoài 
ra, việc hướng dẫn giáo lý về Thần học, Phụng vụ, và ý nghĩa của việc cho chịu Máu Thánh 

cần được thực hiện thường xuyên.  Mọi người cũng cần hiểu rằng, việc chịu Mình và Máu 
Thánh Chúa hay chỉ chịu Mình thánh Chúa là tùy sự lựa chọn của người lên rước lễ. 

 

            Phép Thánh Thể biểu đạt cách trọn vẹn hơn khi được lãnh nhận bằng cả hai cách Mình 
và Máu Thánh Chúa. Qua cả hai hình thức này, dấu chỉ của bàn tiệc Thánh Thể được 



  
 

 

 

   

 

sáng tỏ hơn, Ý Thiên Chúa muốn thiết lập Giao Ước mới và vĩnh cửu trong Máu 

Thánh Chúa cũng được biểu lộ rõ ràng hơn, đồng thời diễn tả cách minh bạch mối 
tương quan giữa tiệc Thánh Thể đời này và đời sau nơi vương quốc Chúa Cha. (SLR 
281) 

 
    Khi cho cộng đoàn rước lễ bằng cả hai hình thức Mình và Máu Thánh Chúa, mọi người 

cần hiểu rằng, người lên rước lễ tùy ý quyết định muốn nhận Máu Thánh Chúa hay không, 
chứ không phải do Linh mục hay người Thừa Tác viên. Lẽ dĩ nhiên, Cha sở nên khuyến 
khích mọi người nên rước lễ bằng cả hai hình thức. (SLR 284) 

 
20. Khi cho rước lễ bằng cả hai hình thức Mình và Máu Thánh Chúa, thường phải có hai người 

trao Máu Thánh Chúa khi có một người trao Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, giáo xứ có thể 
nhận ra được nhu cầu thực tế để phân định cho thích hợp. Các Thừa Tác viên cần giữ 
khoảng cách với nhau để cho việc lên rước lễ được dễ dàng và không làm cản trở sự di 

chuyển của những người lên rước lễ. 
 

VIỆC CHO RƯỚC LỄ BẰNG MÁU THÁNH CHÚA  
 
21. Khi trao Máu Thánh Chúa cho người nhận thì người Thừa Tác viên nói: “Máu Thánh Chúa 

Ki-tô,” và người kia thưa “Amen.” Thông thường người chịu Máu Thánh cầm lấy chén 
thánh bằng cả hai tay rồi đưa lên miệng uống (nhấp). Tuy nhiên, cũng có trường hợp có 

người bị yếu tay hoặc không cầm được thì người Thừa Tác viên cần giúp họ đưa chén thánh 
lên miệng. 

 

22. Mỗi khi cho một người chịu Máu Thánh Chúa xong, thì người Thừa Tác viên cầm khăn 
lau miệng chén thánh rồi xoay chén thánh một chút trước khi đưa cho người kế tiếp rước 

Máu Thánh Chúa. 
 

23. Cần lưu ý để cho Máu Thánh không bị đổ ra ngoài. Nếu bị đổ xuống đất, nơi đó cần được 

đánh dấu, che đậy lại, rồi lau sạch ngay sau Thánh lễ. 
 

24. Máu Thánh Chúa phải được Linh mục hoặc người Thừa Tác viên trao cho người nhận, 
không ai được tự ý trao cho chính mình. Chén thánh có Máu Thánh Chúa không được để 
trên bàn thờ hay để ở một chỗ rồi từng người đến rước, hoặc chuyển từ người này sang 

người khác.  Sau khi cho rước lễ xong, nếu còn Máu Thánh trong chén thì người Thừa Tác 
viên mang đến bàn đặt chén thánh và uống hết. Việc cung kính đối với Máu Thánh đòi hỏi 

Thừa tác viên phải được uống hết chứ không bao giờ đổ đi.  Nếu cần, người Thừa Tác viên 
có thể nhờ người khác uống giúp. Một vài người Thừa Tác viên có thể được chỉ định để 
tráng và lau sạch các chén thánh sau khi rước lễ xong, hoặc nếu có nhiều chén thánh thì có 

thể làm công việc này sau khi Thánh lễ.  
 

VIỆC RƯỚC LỄ BẰNG CÁCH NHÚNG BÁNH THÁNH VÀO RƯỢU THÁNH  
 
24. Việc rước lễ bằng cách nhận bánh thánh rồi nhúng vào rượu thánh chỉ dành cho các Linh 

mục (xem hướng dẫn SLR 287). Trong Giáo phận Orange việc này không được áp dụng 
đối với giáo dân. Bởi vì hình thức này làm cho người lên rước lễ không thể nhận Mình 



  
 

 

 

   

 

Thánh Chúa bằng tay và cũng làm cho những người chỉ muốn rước Mình Thánh Chúa 

không được tự do chọn lựa. Trong trường hợp có người cầm bánh thánh rồi mang đến chỗ 
người Thừa Tác viên cầm chén Máu Thánh, thì người Thừa Tác viên này nên lấy khăn che 
chén thánh lại và nói người ấy nói chuyện với Linh mục sau Thánh lễ.  

 
TRẺ EM VÀ VIỆC RƯỚC MÁU THÁNH CHÚA 

 
25. Trẻ em cũng nên được cho rước lễ bằng cả hai hình thức. Tuy nhiên, cần phải dè dặt khi 

trẻ em lên rước lễ và muốn rước Máu Thánh (nếu cha mẹ của em cũng muốn như vậy). Trẻ 

em cần được hướng dẫn về Giáo lý và Phụng vụ về cách rước Máu Thánh như vậy. 
 

NHỮNG ĐIỀU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO 
CÁC THỪA TÁC VIÊN ĐEM MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN 

 

26. Thông thường thì tất cả các Thừa Tác viên Thánh Thể đều có thể đem Mình Thánh Chúa 
cho bệnh nhân. Tuy nhiên, những Thừa Tác viên được chỉ định cách đặc biệt có thể đem 

Mình Thánh Chúa cho người bệnh một cách thường xuyên. 
 

Các Linh mục có trách nhiệm cần lưu tâm đến những người đau yếu, người già. 

Mặc dầu một số người không quá đau yếu hay gần chết, họ cũng nên được lãnh 
nhận Phép Thánh Thể thường xuyên, ngay cả mỗi ngày, đặc biệt là trong mùa Phục 

sinh. (Sách Cẩm Nang Chăm Sóc Mục Vụ Cho Người Đau Yếu, 72) 
 

27.  Cách tốt nhất là có các Thừa Tác viên đưa Mình Thánh Chúa được cộng đoàn gửi đi vào 

mỗi ngày Chúa nhật. Họ đảm trách nhiệm việc mang Mình Thánh đến cho những người vì 
già cả hoặc đau yếu mà không đi lễ được. Việc gửi những người Thừa Tác viên đưa Mình 

Thánh Chúa đi như thế thường được làm ngay sau phần rước lễ. Các Thừa Tác viên này 
được chúc lành và sai đi theo nghi thức để chứng tỏ sự kết hợp của Phép Thánh Thể với 
những người đau yếu. Nghi thức này có thể có những lời sau đây: 

 
“Anh Chị em thân mến: Anh Chị em được gửi đi để mang lời Chúa và Bánh Hằng 

sống từ Cộng đoàn này đến cho những người đau yếu và những người đang bị cách 
biệt của cộng đoàn chúng ta. Xin hãy đến với họ với tình thương và những lời cầu 
nguyện của chúng ta, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta.” 

 

Trong Thánh lễ ngày thường, các Thừa Tác viên này cũng có thể được sai đi như vậy. 

 

28.  Người Thừa Tác viên Thánh Thể cho bệnh nhân có thể cử hành theo một trong hai cách 
sau đây: a) Trong nghi thức Phụng vụ lời Chúa; hoặc b) Nếu hoàn cảnh không cho phép 

thì có thể cử hành một cách vắn tắt. (Xin xem Chương 3 của sách Cẩm Nang Chăm Sóc 
Mục Vụ Cho Bệnh Nhân). Nếu hoàn cảnh thích hợp thì nên đưa những bệnh nhân và những 

người già đến với nhau rồi cử hành việc Phụng vụ lời Chúa và cho Rước lễ chung như một 
cộng đoàn. Nếu không được như thế thì người Thừa Tác viên cũng nên cử hành nghi thức 
ban Mình Thánh Chúa cho được đầy đủ, theo điều kiện sức khỏe của người bệnh. 

 



  
 

 

 

   

 

29. Mình Thánh Chúa cần được đặt trong một hộp đựng bánh thánh hoặc một hộp nhỏ có nắp 

đậy khi đem cho bệnh nhân. Cách tốt nhất là (ở đó) có một bàn nhỏ, có trải khăn và một 
cây nến được đốt sáng nơi đặt Mình Thánh Chúa. Một bình nước thánh, nếu có, cũng được 
để trên bàn. 

 

30. Những người trong gia đình hoặc những người chăm sóc người bệnh cũng nên tham dự 

vào việc cử hành này và tham dự việc Rước lễ, mặc dầu có thể họ đã rước lễ trong ngày 
rồi. 

 

31. Các Linh mục cũng cần lưu tâm để những người bệnh nằm ở nhà hoặc trong các nhà 
thương, nhà dưỡng lão v.v... có dịp được xưng tội. Các Thừa Tác viên đưa Mình Thánh 

Chúa cho người bệnh cũng cần nhắc nhở họ về việc này. 
 

32. Các Thừa Tác viên Thánh Thể, khi cử hành nghi thức trao Mình Thánh Chúa lúc nào cũng 

phải cử hành một cách cung kính xứng hợp với sự hiện diện của Phép Thánh Thể. Những 
lời nói, hành động, và con người của Thừa Tác viên đang mang Mình Thánh hoặc Máu 

Thánh Chúa cần phản chiếu lời nói, hành động, và sự hiện diện của Chúa Ki-tô cách đích 
thức. 

 

BAN MÌNH THÁNH CHÚA CHO NGƯỜI SẮP QUA ĐỜI  
 

33. (Viaticum) Đây là nghi thức ban Mình Thánh Chúa cho người sắp qua đời. Trong trường 
hợp cần thiết và do sự chấp thuận đương nhiên của Cha xứ, người Thừa Tác viên Thánh 
Thể có thể ban Mình Thánh Chúa cho người sắp qua đời theo cách này, nhưng sau đó cần 

thông báo lại cho Cha xứ. (Giáo luật số 911) 
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Nhiệm Vụ của Văn Phòng Đặc Trách Phụng Vụ: 
 



  
 

 

 

   

 

• Phụ giúp Đức Giám mục trong vai trò là thừa tác viên phụng vụ chính của Giáo phận; 

• Cố vấn cho các giáo xứ, trường học, văn phòng, hội đoàn và những tổ chức trong Giáo 
phận về những vấn đề liên quan đến phụng vụ như: âm nhạc, các nghi thức ban phép Bí 

tích, các nghi thức và hướng dẫn khác về phụng vụ; 

• Cố vấn cho các giáo xứ, trường học, văn phòng, hội đoàn và những tổ chức trong Giáo 
phận trong việc thi hành Chương trình Giáo lý Cho Người Lớn (RCIA). Chương trình Giáo 
Lý Cho Người Lớn là chương trình giúp cho những người trên tuổi khôn lớn (thường 7 
tuổi) được chịu Phép Rửa tội hoặc được gia nhập Giáo hội Công giáo; 

• Hoạch định và phối hợp các nghi thức phụng vụ khi có Đức Giám mục chủ tế; 

• Phụ giúp Đức Giám mục khi có những vấn đề liên quan đến xây cất, trùng tu, hoặc sửa 
chữa các nhà thờ và những nơi thờ phượng. 
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