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LỜI THIÊNG NHẠC THÁNH SỐ 22 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH  

PHẦN I 

GIẢI THÍCH LỄ NGHI – THÁNH LỄ TIỆC LY 

Hàng năm dân Do Thái ăn mừng lễ Vượt Qua để tưởng niệm việc Chúa giải thoát 

dân khỏi ách nô lệ Ai Cập. Chúa Giêsu đã khai mào Cuộc Thương Khó khi cùng các 

môn đệ ăn bữa Vượt Qua đó. Chúa Giêsu đã mặc cho Lễ này một ý nghĩa mới. Chúa 

biến Bữa Vượt Qua thành tiệc Giao Ước mới bằng Máu Người đổ ra trên Thập giá. 

Vì thế Chúa đã lập Bí tích Truyền Chức Thánh để tiếp tục Lễ Tế này cho đến tận 

thế, khi Người truyền : "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". 

Mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta đều hiện tại hóa bữa tiệc của Chúa để tưởng 

niệm Người chịu chết và trông đợi Người quang lâm. Nhưng ngày thứ Năm Tuần 

Thánh chúng ta tưởng niệm cách sốt sắng đặc biệt hơn cả. 

Thánh lễ đồng tế nói lên đồng nhất tính của thiên chức Linh mục. 

Nghi thức kiệu Mình Thánh sang bàn thờ phụ và việc chầu Mình Thánh, gợi lên 

trong lòng tín hữu giờ ra đi chịu thương khó của Chúa và những lời trối long trọng 

nhất : "Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em". 

SUY NIỆM LỜI CHÚA  
 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

(Ga 13, 1-15) 

“Người yêu thương họ đến cùng” 

 1/ Câu nói có 2 nghĩa:  

- Đến cùng theo thời gian là đến hơi thở chót, trút linh hồn.  

- Đến cùng theo mức độ là tình yêu lớn đến nỗi không thể lớn hơn, không 

thể thêm được gì.  

 2/ Tình Chúa Yêu môn đệ, hiểu theo cả hai nghĩa.  

 Chúa tận dụng những giờ phút cuối cùng để dạy đỗ môn đệ những bài học cần 

thiết nhất cho cuộc sống sau khi Chúa ra đi:  

 a/ Khiêm nhường: Chúa rửa chân cho môn đệ (công việc của nô lệ). 
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 b/ Can đảm và bình tĩnh: Sắp tới giờ chịu tử nạn Chúa vẫn bình thản dạy dỗ.  

 c/ Bao dung: Chúa biết ai nộp Chúa, ai chối Chúa, ai bỏ Chúa để thóat thân… 

Chúa chịu đựng và tha thứ, không một lời trách móc…  

 d/ Cảnh giác: “Anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu”. 

 e/ Bác ái: “Thầy đã nêu gương… anh em cũng làm như Thầy”. 

 f/ Đoàn kết: “Chúa và Thầy mà còn rửa chân anh em… thì đến lượt anh em 

cũng phải rửa chân cho nhau”. Chỉ có “nên một” mới sống còn “Chia rẽ là chết”. 

*********** 

Xin cho chúng con thấm nhuần những bài học cuối cùng Chúa để lại để 

chúng con tiếp tục sự nghiệp cứu chuộc của Chúa. Amen.  

 Câu chuyện cổ tích: Người cha có 5 con trai, giờ chết sắp đến, ông bảo lấy 1 

bó đũa, cột chặt lại rồi bảo từng đứa bẻ… chẳng ai bẻ được. Ông bảo cởi dây ra, bẻ 

từng chiếc… một loáng bẻ gẫy hết… ông gật đầu rồi tắt thở nhẹ nhàng…  

PHẦN 2 

THÁNH NHẠC CỦA GIÁO HỘI 

LIÊN QUAN TỚI TÍNH THÁNH THIỆN CỦA THÁNH NHẠC 

Những gì liên quan tới việc thờ phượng Chúa đều được gọi là Thánh: Thánh lễ, 

Thánh kinh, Thánh nhạc, Thánh đường, phòng thánh, bàn thánh…. 

Đụng chạm tới những “việc thánh” chúng ta phải có thái độ cẩn trọng và một sự 

chuẩn bị tốt. Các linh mục trước khi dâng lễ phải soạn bài giảng, xem các bài đọc, 

có vị cẩn thận hơn nữa còn phải tới sớm mở sách và ghi dấu các trang… 

Các bạn phụ trách Thánh ca có chuẩn bị cho lễ sắp tới bằng cách xem bài ca nhập 

lễ, đáp ca, hiệp lễ theo sách lễ Roma rồi lựa bài ca nếu chẳng được nguyên văn Lời 

Chúa thì cũng có được những ý chính của lời ca Mẹ GIáo hội đã chọn? (Trừ đáp ca 

phải hát hoặc đọc nguyên văn, sẽ bàn sau).  

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

Bài ca Nhập lễ (Niềm vinh dự) ..................................................................... trang 04 

Nghi thức Rửa chân (Lạy Chúa - Lạy Thầy, không!) ................................... trâng 05 

Bài ca Hiệp lễ (Nhà tiệc ly) .......................................................................... trang 09 

Kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ (Nào ca hát) ............................... trang 11 
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PHẦN 3: VUI CƯỜI 

Giờ văn, cô giáo tả cho các em cảnh chiến trường: 

- Các con biết không, cảnh tượng kinh khủng lắm, đổ nát, vỡ vụn, bùn đất tung 

tóe, đôi chỗ còn máu me. 

Một học sinh đứng lên: 

- Thưa cô, con thấy chiến trường rồi. 

- Con nhỏ thế này mà thấy chiến trường ở đâu? 

- Ở nhà con hôm qua khi bố mẹ con cãi nhau, đập phá lung tung, bát đĩa vỡ 

vụn... 

- Ờ! Thế hả! – Cô giáo trợn mắt lên… 
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Sách Phụng ca, Nihil Obstat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur: Gm Louis Phạm Văn Nẫm, 1996. 
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Sách Phụng ca, Nihil Obstat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur: Gm Louis Phạm Văn Nẫm, 1996. 
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Sách Phụng ca, Nihil Obstat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur: Gm Louis Phạm Văn Nẫm, 1996. 
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