
THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2017 

Tukwila . Bước vào ngày thứ 2 Tam Nhật Thánh, hôm nay thứ Sáu Tuần Thánh ngày 14 thán g 4 

năm 2017, ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô.  Đường tiến vào nhà thờ khá tấp nập xe 

cộ, người từ nhà thờ đi ra sau phụng vụ 5 giờ, kẻ tiến vào khuôn viên nhà thờ để dự nghi thức 

phụng vụ lúc 7giờ 30 chiều. Nghi thức phụng vụ  vào lúc 7:30 pm gồm 3 phần: Tôn Kính Thánh 

Giá phần thứ hai là Suy Niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa và phần thứ ba là táng xác Chúa. 

Hình ảnh: https://photos.google.com/share/AF1QipOFa9dTOVV7u9C9CA34duyyarEOo75uMwZVWo-

H0UZq3TqIECtHWbKo2_3rpH0c5w?key=Vm4wZUd5bDVvbXAyb05ONS01MkxMRUdiZnVUVzVR 

I .Tôn Kính Thánh Giá :Nghi thức tôn kính Thánh Giá được khởi đầu bằng phần phụng vụ Lời 

Chúa sau 2 bài đọc là bài Thương Khó khá dài và kết thúc phần phụng vụ Lời Chúa bằng lời cầu 

nguyện chung theo phụng vụ của Giáo Hội. Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghị thức Tôn  Kính 

Thánh Giá, linh mục đoàn cung nghinh Thánh Giá từ dưới nhà thờ tiến lên cung thánh với lời 

tung hô : Đây là gỗ Thánh Giá, chúng ta đến thờ lạy Ngài. Thánh Giá được dừng lại giữa cung 

thánh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa bắt đầu nghi thức hôn kính Thánh Giá. Mọi giáo hữu đều 

tiến đến từng vị trí có đặt Thánh Giá để hôn kính. 

   

    

                                                           (Hình ảnh hôn kính Thánh Giá) 
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II . Suy Niệm cuộc Khổ nạn của Chúa.  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trình bày hoạt cảnh cuộc khổ nặn của 

Chúa qua các Chặng Đàng Thánh Giá hết sức cảm động đã đưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện 

suy niệm từng chặng đàng Thánh Giá một cách sốt sắng. Qua cách diễn xuất khá sình động qua những 

chặng đàng Chúa bị xử án, Chúa ngả xuống đất lần nhất , lần 2 và lần 3, Chúa gặp Đức Mẹ đầy cảm động, 

nhất là cảnh bà Vêrônica tiến đến lau mặt Chúa và Ngài đã để lại khuôn mặt của Ngài nơi chiếc khăn của 

bà, rồi cảnh mấy chị em phụ nữ thánh Giêrusalem đi theo thương khóc Ngài 

(Philatô không dám can thiệp vào sự kết án hung bạo của dân chúng nên Philatô đã rửa tay: Ta vô can       

                                                                                     
(Simon vác đỡ Thánh Giá với Chúa, quá kiệt sức Ngài đã ngả xuống đất nhiều lần) 

 
(Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ và Bà Vêrônica xông đến lau mặt Chúa,Ngài để lại khuôn mặt nơi khăn của bà) 



III . Táng xác Chúa và rước cuộc Rước Kiệu trọng thể: Hình ảnh và nghi thức khá cảm động là 

việc tháo đinh, hạ xác Chúa và cuộc rước kiệu trọng thể. Sau hoạt cảnh cuộc khổ nạn của Chúa 

do đoàn Chúa Hài Đồng phụ trách suy niệm với hững hình ảnh sống. Phần thứ ba tưỏng niệm 

ngày Chúa Chết là nghi thức tháo đanh, hạ xác và rước kiệu 

                  

( Tháo đanh và hạ xác Chúa xuống ) 

  

                                      (Đoàn Rước đưa xác Chúa vào nơi khu mộ) 

Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Trả lại sự yên lặng 

của ngội thánh đường trong giờ phút thiêng liêng của ngày thứ sáu tuần thánh. 

Nguyễn An Quý 


