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BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ NGOẠI THƯỜNG 

Extraordinary Ministers of Holy Communion Ministry 
 

 

NỘI QUY CHUNG 
 

 Tuổi từ 25 trở lên. Nếu vì lớn tuổi không lái xe được hoặc sức khỏe yếu vì bệnh, thì xin miễn gia nhập. 

 Đã chịu các bí tích: Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức. Siêng năng cử hành bí tích Hòa Giải. 

 Nếu đang có gia đình và đang sống với người phối ngẫu, thì phải có bí tích Hôn Nhân. 

 Phải ghi danh vào giáo xứ, hăng say sinh hoạt đóng góp và nhiệt tình phục vụ. 

 Nếu không hiệp dâng thánh lễ thường xuyên trong giáo xứ hằng tuần, thì xin miễn gia nhập. 

 Gia cảnh có thanh danh tốt và sống đạo gương mẫu tốt.  

 Không xích mích, không nhiều chuyện và nói xấu về bất cứ ai.  

 Phải tôn trọng chính mình, tôn trọng lẫn nhau và giữ thể diện cho toàn Ban TTVTT và toàn giáo xứ.  

 Không dùng diễn đàn công cộng để đóng góp ý kiến.  Xin đến gặp riêng với những người có trách nhiệm.  

 Nếu có những hành vi xấu và lỗi đức bác ái, thì sẽ bị mời ra khỏi Ban TTVTT. 

 Tham dự tĩnh tâm, học hỏi huấn luyện về tín lý, thần học, và những hiểu biết thông dụng về Đạo để trao 

Mình Thánh và Máu Thánh một cách được thích hợp xứng đáng hơn.   

 Tham dự Chầu Thánh Thể đều đặng, đặc biệt mỗi thứ Sáu Đầu Tháng, ngày Chầu Lượt của giáo xứ. 

 Phải tỏ lòng sùng kính Thánh Thể một cách đặc biệt tuyệt đối qua lời nói, hành động, tác phong và y phục. 

 Y phục cả nữ lẫn nam: áo sơ mi trắng, áo vét đen, quần đèn. 

o Nam giới: phải có cà-vạt, không áo thung quần short hoặc quần jean.  

o Nữ giới: không quần bó sát, không váy ngắn quá bắp chân. Không nên mặc áo có cổ hở sâu. Không 

sơn móng tay hoặc để móng tay quá dài. Không nên đeo nhiều nữ trang gây chú ý cho người khác. 

Không nên tạo sự chú ý quá nhiều về chính bản thân mình. Riêng chỉ có: Tết Nguyên Đán, Phục 

Sinh và Giáng Sinh, thì mặc áo dài cổ kính truyền thống Việt Nam, không fashion loè loẹt. 

 

 Trong giáo phận Orange, nhiệm kỳ phục vụ là 2 năm. Sau 2 năm, phải xin ghi danh lại. 

 Mỗi 2 năm, tên của TTVTT phải được gửi lên Toà Giám Mục và phải tham dự Nghi Thức Sai Đi. 

 Xin gọi báo cho Trưởng Nhóm biết khi đau yếu hoặc có việc không thể phục vụ trong tuần. 

 Nếu ngưng và chấm dứt phục vụ, xin thông báo trước cho trưởng Nhóm. 

 Không tự ý mời người khác thay thế mình. Không tự ý mời người khác vào khi chưa ghi danh.   

 Muốn giới thiệu thành viên mới, xin đề nghị người ấy lấy đơn ghi danh tại văn phòng giáo xứ. 

 
 

CHÚ Ý 

Nếu trong cùng một Thánh Lễ đang cử hành mà quý vị là TTV Mình Thánh hoặc Máu Thánh,  

thì xin miễn làm một việc “phụng vụ khác” trong cùng một Thánh Lễ đó. 
 

 



Revised: October 10, 2013                        EMHC Ministry                           Page 2 of 3 

 

KỶ LUẬT CỦA PHỤNG VỤ 

 
 Thánh Lễ chính là Hy Lễ Hiến Tế, tức là, Hiến Tế Của Lễ Hy Sinh Thập Giá. 

 Mình Thánh và Máu Thánh chính là của ăn thật và là của uống thật. 

 Công Đồng Tren-tô dạy rằng: Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô ngự thật trong mỗi 

Mình Thánh và mỗi Máu Thánh. 

 Xin phân biệt rõ ràng và tránh lẫn lộn Mình Thánh Truyền Phép rồi và bánh lễ chưa được Truyền Phép. 

 Chỉ có Mình Thánh được lưu vào Nhà Tạm mà thôi. Không được lưu Máu Thánh trong Nhà Tạm. 

 Tránh để Mình Thánh và Máu Thánh ở bất cứ nơi nào mà không có ai hiện diện ở đó.  

 Nếu thấy có Mình Thánh và Máu Thánh ở nơi mà không có ai hiện diện, thì TTVTT phải chờ đợi ở đó cho 

đến khi có người đến. (Lúc nào cũng có giáo dân có mặt xung quanh Mặt Nhật Chầu Mình Thánh là vậy.) 

 Chủ tế, vì lý do chính đáng, có thể ủy thác một giáo dân nào đó được thay thế TTVTT để cho rước lễ một 

lần mà thôi trong Thánh Lễ khi trường hợp cấp thiết xảy ra. 

 Nếu có thầy phó tế phụ giúp trong Thánh Lễ, thì thầy phó tế được giao phục vụ Máu Thánh. 

 Không dùng một phương ngôn nào khác ngoại trừ câu: Mình Thánh Chúa Kitô. Máu Thánh Chúa Kitô. 

 Xin nói trịnh trọng, rõ ràng, vừa đủ nghe, không lớn quá, cũng không nhỏ nhẹ quá.  

 Nếu TTVTT không nghe giáo dân thưa lại, thì TTVTT hãy thưa “Amen” trong sự khiêm tốn và bác ái.  

 Tuy chỉ cần rước Mình Thánh dưới hình Bánh là đủ, nhưng mọi người được khuyến khích rước lễ dưới hai 

hình Mình Thánh và Máu Thánh. 

 Trong giáo phận Orange, không được nhúng Mình Thánh vào Máu Thánh (intinction). 

 Trẻ con được phép rước Máu Thánh, tuy nhiên nhưng cần biết ý của cha mẹ và cần được hướng dẫn. 

 TTVTT không tự lấy Mình Thánh và Máu Thánh cho chính mình rước lễ (không tự rước lễ được). 

 TTVTT phải rước Mình Thánh và Máu Thánh từ tay chủ tế/linh mục đồng tế/phó tế/TTVTT khác.  

 TTVTT không tự ý lấy Mình Thánh ra khỏi nhà tạm, ngoại trừ khi được quý cha chỉ định. 

 Chỉ được tráng Chén Thánh và Đĩa Thánh bằng “khăn thánh” và đổ nước tráng vào sacrarium. 

 Khăn thánh được giặt bằng tay và đổ nước giặt xuống đất hay đổ nước giặt vào sacrarium. 

 

 Nếu đổ Máu Thánh, thì sàn nhà thờ cần được rửa bằng khăn sạch, và nước rửa phải vắt vào sacrarium 

trong phòng thánh, chứ không đổ vào sink thường ngày dùng với nước chảy thẳng vào đường cống.  

 Nếu Mình Thánh rớt nhưng còn sạch, thì được dùng lại cho rước lễ.  

 Nếu Mình Thánh rớt mà bị ô uế hay bị nhả ra, thực hiện 1 trong 2 cách dưới đây: 

a. Đặt Mình Thánh vào khăn thánh, không chôn bừa bãi dưới đất, nhưng phải tìm một nơi xứng 

đáng trong khuôn viên nhà thờ để chôn Mình Thánh. 

b. Đặt Mình Thánh vào khăn thánh, vào phòng thánh, hòa Mình Thánh trong nước và đổ vào 

sacrarium (Mình Thánh hòa trong nước đi thẳng xuống đất). 

 

 
 

LỜI CẦU NGUYỆN 
(trích từ Sách Lễ Rôma) 

 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình Thánh và Máu Thánh Chúa, 

Xin cho chúng con tiếp nhận Chúa với lòng trong sạch, 

Và ước chi ân huệ này trở nên linh dược muôn đời cho chúng con. 

Xin Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ chúng con, 

Và cho chúng con được sống muôn đời. 
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TRÌNH TỰ THAO TÁC PHỤC VỤ TRONG THÁNH LỄ 
 

 TTVTT đến nhà thờ 10 phút trước khi Thánh Lễ bắt đầu, hầu chuẩn bị tâm hồn được sốt mến. 

 TTV Mình Thánh ngồi hàng ghế thừ nhì, phía bên tay trái của Chủ Tế. 

 TTV Máu Thánh ngồi hàng ghế thứ nhì, phía bên tay phải của Chủ Tế. 

 Ngay sau khi Chủ Tế nói: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau,” các TTV tiến lên hai bên Cung Thánh. 

 Đừng tiến lên Cung Thánh quá chậm trể vì phải lo chúc bình an với nhau. 

 Một TTV được chỉ định mang Khay Chén Thánh lên bên phải Bàn Thờ và giúp Chủ Tế chia Máu Thánh. 

 Ban Bàn Thánh kiệu Đĩa Thánh Lớn từ Nhà Tạm và đặt lên bên trái Bàn Thờ. 

 Chủ Tế cho TTV Máu Thánh (bên phải) rước lễ trước, rồi sau đó Chủ Tế trao Chén Máu Thánh cho họ. 

 Xong, Chủ Tế cho TTV Mình Thánh (bên trái) rước lễ.   

 Xong, có hai TTV Máu Thánh được chỉ định sẽ cho bên TTV Mình Thánh (bên trái) rước Máu Thánh. 

 Xong, Chủ Tế trao Đĩa Mình Thánh cho họ. 

 Sau khi tất cả TTVTT đã rước lễ xong, thì Mình và Máu Thánh được trao cho mọi người giáo dân. 
 

 Sau khi phục vụ rước lễ xong, phần Mình Thánh: TTV Mình Thánh trở về bên hông trái bàn thờ. 

a) Nếu còn dư Mình Thánh, thì TTV tiến lên bàn thờ, từng TTV một trao Đĩa Thánh cho Chủ Tế để ngài 

dồn Mình Thánh vào Đĩa Thánh Lớn, đợi ngài trao Đĩa lại, mang xuống để vào Khay Thánh và về chổ. 

b) Nếu không còn dư Mình Thánh, thì TTV không cần tiến lên bàn thờ, cứ để Đĩa Thánh vào Khay Thánh. 

c) Sau cùng, Ban Bàn Thánh che các Đĩa Thánh bằng khăn thánh và tráng sạch sau Thánh Lễ. 

 Sau khi phục vụ rước lễ xong, phần Máu Thánh: TTV Máu Thánh trở về bên hông phải bàn thờ. 

a) Nếu còn dư Máu Thánh, thì TTV không được đi tìm giáo dân khác để rước Máu Thánh cho hết, nhưng 

phải trở về nơi xứng đáng dọn sẵn (ở bên trái cung thánh), các TTV có thể giúp rước hết Máu Thánh cho 

hết, xong để Chén Thánh vào Khay Thánh và về chổ.  Không được đổ Máu Thánh dư vào sacrarium. 

b) Nếu không còn dư Máu Thánh, thì TTV trở về nơi xứng đáng dọn sẵn (ở bên trái cung thánh), để Chén 

Thánh vào Khay Thánh và về chổ.   

c) Không vo dúm khăn thánh rồi nhét vào Chén Thánh chưa được tráng. 

d) Sau cùng, Ban Bàn Thánh che các Chén Thánh bằng khăn thánh và tráng sạch sau Thánh Lễ. 
 

 Nếu Thánh Lễ có đông giáo dân, thì Trưởng Nhóm của Thánh Lễ phải liên lạc với Ban Bàn Thánh xin 

thêm Đĩa Thánh để cho rước lễ ở nơi Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Cả Giuse. Riêng Tết Nguyên Đán, Phục 

Sinh và Giáng Sinh, thì cho thêm rước lễ ở Giếng Rửa Tội. 

 

 

THỪA TÁC VIÊN PHỤC VỤ BỆNH NHÂN 

 
 Trong giáo phận Orange, nhiệm kỳ phục vụ là 2 năm. Sau 2 năm, phải xin ghi danh lại. 

 Mỗi 2 năm, tên của TTV Bệnh Nhân được gửi lên Toà Giám Mục và phải tham dự Nghi Thức Sai Đi. 

 Phải gặp cô Hilda ở văn phòng để làm thủ tục Fingerprinting (1 lần mà thôi, phải làm lại nếu chuyển giáo 

phận) và học lớp Safe Environment (phải học lại lớp này cứ mỗi 4 năm, học trên mạng hoặc học trong lớp). 

 TTV Bệnh Nhân phục vụ các bệnh nhận và các người lớn tuổi già yếu và phải được huấn luyện. 

 TTV Bệnh Nhân chỉ nhận Mình Thánh sau khi giáo dân cả nhà thờ đã rước lễ xong. Và sau khi đã nhận 

Mình Thánh rồi, xin lên đường phục vụ liền. Không được mang Mình Thánh vào phòng họp hoặc siêu thị. 

 TTV Bệnh Nhân chỉ đuợc phép lấy trước bánh lễ và để Hộp Thánh trên bàn thờ, nếu có từ 10 bánh trở lên. 

 Không còn áp dụng nữa ở GX ĐM LV, đó là, mỗi Hộp Thánh được viết số bao nhiêu bánh lễ cần có và để 

bên trái cung thánh; khay hộp được mang lên bàn thờ trong lúc rước lễ; rước lễ xong, Chủ Tế chia Mình 

Thánh vào mỗi hộp theo số trên hộp và trao hộp cho TTV Bệnh Nhân trước cung thánh; hoặc, TTV Bệnh 

Nhân bỏ sẵn bánh lễ chưa truyền phép vào tất cả các hộp có dưới 10 bánh và khay hộp được mang lên bàn 

thờ trước khi truyền phép. 


