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LỊCH TRÌNH MÙA CHAY 2020 – GIÁO XỨ CÁC THÁNH 

 NGÀY 26 THÁNG 2, 2020 – LỄ TRO 

Thánh Lễ: 6:30 sáng, 7:30 sáng, 6:00 chiều (Tiếng Anh) & 7:30 tối (Tiếng Việt)  

Phụng Vụ Thánh Kinh: 12:15 trưa 

Sẽ có nghi thức chịu tro trong cả 5 phụng vụ 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN. Thứ Hai – Thứ Sáu 

 6:30 sáng & 7:30 sáng (Tiếng Anh), 6:00 chiều (Tiếng Việt)) 

THÁNH LỄ THỨ BẨY   

7:30 sáng (Tiếng Việt), 9:00 sáng & 4:30 chiều (Tiếng Anh) 

8:10 sáng Chầu Thánh Thể & Giải Tội 

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 

8:00 sáng & 10:00 sáng (Tiếng Anh), 1:00 trưa (Tiếng Hmong - 1st & 3rdSunday), 6:00 chiều (Tiếng Việt) 

GIẢI TỘI 

Thứ Tư, ngày 25 tháng 3: 6:45 chiều - 8:00 tối (4 Linh Mục) 

Thứ Năm, ngày 2 tháng 3: 6:45 chiều - 8:00 tối (4 Linh Mục) 

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3: 10:00 sáng - 5:30 chiều; 6:45 chiều - 8:30 tối (Đức Ông Quang) 

TĨNH TÂM MÙA CHAY 

Thứ Bẩy, ngày 21 tháng 3: (Tiếng Anh, 9:15 sáng - 3:00 chiều, gồm bữa ăn trưa)  

Thứ Bẩu, ngày 4 tháng 4 (Tiếng Việt, 8:15 sáng - 3:00 chiều, gồm bữa ăn sáng nhẹ và bữa ăn trưa) 

 NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ – 7g00 tối Thứ Sáu  

 

LUẬT GIỮ CHAY: 

Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro (26 tháng 2) và tiếp tục đến Thứ Năm Tuần Thánh (18 tháng 4). 

Lễ Phục Sinh, kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Kitô, là ngày 12 tháng 4. 

 

Dưới đây là các quy luật trong Mùa Chay: 

 

 Những người Công Giáo từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro và vào các Thứ Sáu Mùa Chay.  

 Những người Công Giáo đủ 18 tuổi nhưng chưa đến 59 tuổi phải giữ chay vào Thứ Tư Lễ Tro. Nghĩa là chỉ 

có thể dùng một bữa ăn đầy đủ. Hai bữa ăn nhỏ hơn được phép nếu cần thiết để duy trì sức khỏe theo nhu 

cầu của mỗi người, nhưng không được phép ăn thực phẩm cứng rắn giữa các bữa ăn.  

 Việc kiêng chay đặc biệt cũng được áp đặt cho ngày Thứ Sáu và khuyến khích áp dụng trong ngày Thứ Bẩy.  

 Qua ba luật kiêng ăn, bố thí và cầu nguyện, Giáo hội đặt Luật Chay từ Thứ Tư Lễ Tro cho đến tối Thứ Năm 

Tuần Thánh. Mọi tín hữu và giáo lý viên nên nghiêm túc thực hành ba truyền thống này. Không tuân thủ 

hoàn toàn hoặc phần lớn của những ngày sám hối này được coi là một vi phạm nghiêm trọng. 

 Bộ Giám Mục Hoa Kỳ đã ban hành một sắc lệnh về việc sám hối giữ chay: "Vào các ngày trong Mùa Chay, 

chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi tín hữu tham gia Thánh Lễ hàng ngày và tự giám sát việc giữ chay. 

Trước nhu cầu nghiêm trọng của con người đè nặng lên lương tâm Kitô giáo trong mọi mùa, chúng tôi đặc 

biệt khuyến khích trong Mùa Chay, hãy rộng lượng đóng góp cho các chương trình thiện nguyện của địa 

phương, quốc gia và thế giới, để biến nghĩa vụ sám hối giữ chay của mình thành ý nghĩa của việc đem 

quyền lợi của người nghèo vào một phần của sự phong phú dồi dào của chúng ta. " 


