
           CÁC NGHI THỨC CŨA DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ 

         (Introduction to the Ritual of the Secular Franciscan order) 

I.Những điều cần biết trước. 

    1.Bản chất việc tuyên khấn trong dòng Phan Sinh tại thế. 

      a.Giáo dân và nhiều linh mục triều được Chúa mời gọi sống dấn thân theo đường 

trọn lành Phúc âm,noi gương và bắt chước cách thức cũa Thánh Phanxicô Assisi.Họ 

khấn hứa bước theo đức Giêsu Kitô và sống Phúc âm trong Huynh Đệ Đoàn nhờ gia 

nhập dòng Phan Sinh tại thế.Như thế hồng ân vô giá cũa Bí Tích Thánh tẩy tỏ hiện nơi 

họ ngày càng trở nên viên mãn và phong phú hơn. 

       b.Hội thánh luôn trân trọng hình thức sống này là hình thức đả được Chúa Thánh 

Linh khơi dậy”vì lợi ích cũa Hội Thánh và cũa cộng đồng nhân loại” và qua các bản luật 

đả được các giáo hoàng Nicolas IV,Lêô XIII,Phaolô VI phê chuẩn.Hội Thánh luôn quan 

tâm để hình thức sống này được thích nghi phù hợp với các đòi hỏi và chờ đợi cũa Hội 

Thánh theo dòng thời gian. 

       c. Được quy tụ thành HĐĐ và hiệp nhất trong tinh thần với toàn thể dân Chúa,anh 

chị em PSTT sống mầu nhiệm cứu độ đả được mặc khải và thông ban cho chúng ta nơi 

đức Kitô,bằng Kinh nguyện,Lể tế tạ ơn,và bằng việc tuyên khấn sống đời sống mới. 

   2.Tính quy tắc cũa dòng PSTT và sự thích nghi. 

      a.Hiến chế về Phụng Vụ Thánh khẳng định”dầu vẩn duy trì tính cách duy nhất thuộc 

bản chất cũa nghi lể Rôma,nhưng vẩn cho phép có những khác biệt và những thích 

nghi chính đáng,phù hợp với các cộng đoàn,các miền,các dân tộc khác nhau”. 

      b.Các nghi thức và lời kinh được đề nghị phải dựa vào truyền thống cũa HĐĐ Phan 

Sinh tại thế.Các nghi thức đang được thử nghiệm tại nhiều nước cũng phải phù hợp với 

não trạng và hoàn cảnh khác biệt cũa các HĐĐ trên thế giới. 

      c.Thực hiện công việc thích nghi này là trách nhiệm đặc biệt cũa hội đồng Quốc 

Gia.Các nghi thức Tiếp Nhận và Tuyên Khấn có những yếu tố chính yếu buộc phải giử 

sẽ được chỉ dẩn trong từng nghi thức. 

      d.Trong bất cứ nước nào và trong bất cứ môi trường văn hóa nào ,sách Nghi Thức 

dòng PSTT phải biểu lộ cách xứng hợp ơn Chúa Thánh Linh và quyết tâm đặc biệt cũa 

dòng PSTT là “sống Phúc Âm”. 

    3.Nghi thức áp dụng cho từng giai đoạn trong đời sống PSTT. 



      A.Nghi thức giới thiệu. 

        Đối với những ACE muốn tìm hiểu đời sống Phan Sinh trong một HĐĐ thì nên 

khởi đầu bằng nghi thức giới thiệu. Đây là nghi thức không có tính cách Phụng vụ mà 

chỉ là một cách HĐĐ bày tỏ sự thân mật và đón tiếp những người mới đến. 

Do đó nghi thức này không nên tổ chức trong giờ cầu nguyện hay giờ kinh Phụng vụ 

,nhưng nên tổ chức trong buổi học tập hay hoặc trong phần sinh hoạt xã hội.Nghi thức 

nên tổ chức thật đơn giản ,bắt đầu bằng lời giới thiệu cũa một đoàn viên đả khấn mời 

một người bạn đến tìm hiệu HĐĐ.Anh chị này sẽ là người bảo trợ giúp đỡ người bạn 

cũa mình qua các giai đoạn huấn luyện sau nầy.                                                                           

A/C mới được giới thiệu nói lên ước muốn tìm hiểu cách thức cũa a/c sống đời Phan 

Sinh. 

A/C phục vụ sẽ nhân danh HĐĐ mà đón nhận ,hứa giúp đở và khuyến khích bằng lời 

cầu nguyện,bằng chương trình huấn luyện và bằng gương sống.Kế đó sẽ tặng tập tài 

liệu sơ lược về Thánh Phanxicô Assisi. 

Nghi lễ kết thúc bằng một lời nguyện cũa vị trợ úy hoặc một A/C đoàn viên trong 

HĐĐ,có thể là lời nguyện tự phát,hoặc lấy từ kinh Phụng vụ hay bút tích cũa Thánh 

Phanxicô. 

           B/Nghi thức nhập gia. 

             Nên tổ chức nghi thức này trong một buổi cử hành Lời Chúa thích hợp,không 

tổ chức trong khung cảnh Thánh Lễ.Nghi thức phải đơn sơ và diển ra trước mặt HĐĐ. 

Trước khi bắt đầu một đại diện HĐĐ giới thiệu ngừoi sắp được nhập gia và muốn đi 

vào thời gian chuyên tập. 

               1.Nghi thức mở đầu:bắt đầu bằng một bài hát.Tiếp đó vị trợ úy hay chủ sự 

làm dấu Thánh Giá,chào mừng cộng đoàn rồi dâng lời nguyện. 

               2.Phụng vụ Lời Chúa: Đại diện HĐĐ đọc lời khích lệ cũa cha Thánh 

Phanxicô (thư gởi các tín hữu số 87) trước khi đọc bài đọc I(Rôma 6:3-11). 

Kế tiếp là bài tin mừng (Marcô 1:12-15). 

                3.Nghi thức nhập gia:Một ứng viên nhân danh tất cả (hoặc từng người một 

hoặc tất cả ứng viên đồng loạt)tỏ bày nguyện vọng được gia nhập dòng PSTT.A/C 

phục vụ nhân danh HĐĐ nhận lời thỉnh cầu,việc làm này có thể thực hiện dưới hình 

thức đối đáp. 

                4.Trao luật dòng và dấu hiệu Phan Sinh:a/c phụ trách Huấn Luyện trao mổi 

ngừoi một bản Luật Dòng,một A/c đại diện HĐĐ sẻ trao Thánh Giá TAU. 



               5.Lời nguyện cộng đồng:Vị trợ úy chủ sự ,kế tiếp là đại diện HĐĐ,vị trợ úy 

chủ sự kết thúc lời nguyện. 

              6.Kinh lạy Cha :tất cả cùng đọc ,sau đó a/c phục vụ ngỏ lời với các thành viên 

mới. 

             7.Chúc lành cũa Thánh Phanxicô:nghi thức kết thúc bằng lời chúc lành cũa 

Thánh Phanxicô. 

     C.Nghi thức tuyên khấn hoặc quyết tâm sống Phúc Âm. 

           Nghi thức này được cử hành trong Thánh Lễ vì bản chất cũa việc tuyên khấn là 

một hành vi công khai và mang tinh Giáo Hội nên phải gắn liền với việc cử hành Thánh 

Lễ Tạ Ơn.Cử hành Thánh Lễ theo lịch Phụng vụ hoặc căn cứ trên lịch Phụng vụ cho 

phép cử hành Thánh Lễ ngoại lịch kính cha Thánh Phanxicô,Thánh Louis hoặc thánh 

nữ Elisabeth nước Hungari.các bài hát và huần từ nên dựa theo chương II cũa bản 

Luật Dòng và những d0oạn Kinh Thánh làm chuẩn mực cho đời sống PSTT. 

              1.khởi đầu nghi lễ: trước khi chủ tế khởi sự,một đại diện cũa HĐĐ nói vài lời 

về mục đích cũa buổi sinh họat hôm nay.Vị chủ tế tiến ra bàn thờ trong khi cộng đoàn 

hát ca nhập lễ.Các anh chị sắp khấn,a/c Phục vụ,a/c phụ trách Huấn luyện và 2 nhân 

chứng tiến vào vị trí cũa mình trong Cung Thánh. 

             2.Phụng vụ Lời Chúa:Cử hành như thường lệ nhưng không đọc kinh tin kính 

vì việc tuyên khấn chính là một lời tuyên xưng đức tin cách đặc biệt. 

             3.Nghi thức tuyên khấn hoặc quyết tâm sống Phúc Âm: 

     * Sau bài Phúc Âm,vị chủ tế và cộng đoàn ngồi.Những người sắp tuyên khấn được 

gọi tên đứng lên.Bấy giớ a/c Phục vụ cũa HĐĐ mời những a/c sắp tuyên khấn bày tỏ 

công khai nguyện vọng cũa mình. 

     *Bài giảng hoặc huấn từ cũa linh mục chủ sự.Linh mục làm sang tỏ những 

đoạnThánh Kinh cũng như những ý nghĩa về mặt thần học liên quan đến quyết tâm 

sống Phúc âm. 

     * Hỏi ý các khấn viên có muốn sống lối sống Phúc Âmmà Thánh Phanxicô đả nêu 

gương, đả dạy và trình bài trong Luật dòng PSTT hay không. 

      *Cầu xin ơn Chúa trợ lực: tất cả quì va cầu nguyện. 

       *Trao tặng phẩm kỹ niệm ngày khấn:sách Phúc âm tượng trưng cho ý nghĩa “đi từ 

Phúc âm đến cuộc sống và từ cuộc sống đến Phúc Âm”,cây Thánh Giá nhắc ta nhớ 

đến sự khổ nạn cũa Chúa  thể hiện ơn gọi cũa những  “ACE ăn năn đền tội” ,nến nhắc 



ta nhớ qua lời khấn A/C sẽ là “ánh sáng” cũa Chúa Kitô giữa thế gian, Ánh sang a/c 

phải tõa ra để mọi người tấy việc lành cũa a/c làm mà ngợi khen Thiên Chúa. 

       *Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cộng đồng hay lời nguyện giáo dân. 

          4.Phụng vụ Thánh Thể:Thánh Lể tiếp tục.Có thể đề cử ACE mối khấn dâng cũa 

lể trong khi cộng đoàn hát bài ca dâng lể. 

Cuối lể có thể ban phép lành trọng thể mùa quanh năm hoặc lời chúc lành cũa cha 

Thánh Phanxicô. 

   D.Tuyên khấn lại hàng năm hay nghi thức tuyên khấn tạm. 

Nghi thức tuyên khấn tạm có thể áp dụng sau thời gian huấn luyện căn bản cho các tập 

viên,nghi thức này cũng được xữ dụng cho trường hợp lập lại hang năm quyết tm6 

sống Phúc Âm. 

Trong nghi thức này buộc phãi có sự hiện diện cũa a/c phục vụ và 2 nhân chứng.Tốt 

nhất là nên có sự tham dự đông đủ các đoàn viên cũa HĐD. 

Nghi thức lập lại hằng năm có thể tiến hành theo một công thức rất đơn giản trong một 

cuộc cử hành Lời Chúa.các bài đọc và toàn thể nghi thức phải được sắp xếp cho thật 

thích hợp.Nếu nghi thức khấn lại được tổ chức trong một buổi cử hành Phụng vụ ,vị 

chủ sự sẽ giảng một bài vắn tắt. 

Nghi htức kết thúc bằng lời nguyện Giáo dân và kinh lại Cha.Cuối cùng là lời chúc lành 

cũa  cha Thánh Phanxicô. 

    E.Kỹ niệm ngày tuyên khấn. 

Kỹ niệm ngày tuyên khấn 25 năm và 50 năm là một tập tục đáng ca ngợi.Nếu tổ chức 

trong Thánh Lể thì cử hành Thánh lễ theo đúng lịch Phụng vụ với cá lời nguyện cũa “Lễ 

tạ Ơn”.;hoặc căn cứ trên những chỉ dẩn cũa sách Phụng vụ ,cho phép cử hành lễ ngoại 

lịch kính Thánh Phanxicô,hoặc lể kính quan thầy cũa dòng PSTT.Cũng có thễ mừng kỹ 

niệm trong giờ Kinh Phụng Vụ hay một buổi cử hành lời Chúa đặc biệt. 

Sau bài giảng cũa Linh Mũc a/c phục vụ sẽ đọc huấn từ,sau đó a/c mừng kỹ niệm lập 

lai quyết tâm sống Phúc Âm. 

Sau khi kết thúc nghi thức mọi người chúc mừng nhau trong khi cộng đoàn hát’bài ca 

vạn vật cũa Thánh Phanxicô”. 

 

II.Những cuộc họp huynh đệ đoàn. 



Trong dòng Phan Sinh tại thế cần có những cuộc họp HĐĐ ở cấp địa 

phương,và những cuộc họp hội đồng ở các cấp miền ,quốc gia và quốc 

tế.Mục đích cũa những cuộc họp này được nêu rỏ trong Luật dòng là làm 

phát triển tinh thần bác ái giửa các thành viên là làm tăng trưởng đời sống 

Phan Sinh cũng như đời sống Hội Thánh,cổ võ sự hiệp thông huynh đệ,cả 

trên bình diện Hội Thánh lẩn trên bình diện Phan Sinh.Họp có nhiều 

loại:họp để cầu nguyện, để soạn thảo chương trình, để đàm thoại huynh 

đệ. 

Trong cuộc họp HĐĐ cần có thời gian để: 

1/Đàm thoại huynh đệ. 

2/Lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa. 

3/Chương trình huấn luyện (thường huấn). 

4/Cử hành giờ kinh Phụng vụ hay cử hành Lễ tế Tạ Ơn. 

Trong cuộc họp có đọc kinh khai mạc và bế mạc. 

Các nghi thức khác: 

****Họp Hội Đồng Phục Vụ cũng có kinh khai mạc và bế mạc. 

****Khi cử hành tu nghị bầu cử cũng có kinh khai mạc và bế mạc riêng. 

****Có nghi thức riêng khi thiết lập một HĐĐ mới. 

Các nghi thức luôn được xếp đặt theo chủ điểm và chú trọng đến phần 

Phụng vụ Lời Chúa. 

Sách Nghi Thức hiện tại cũa dòng PSTT cũng đả đi vào chiều hướng canh 

tân,thích nghi và hướng dnẩ người PSTT trưởng thành trong đời sống đạo 

như Luật và Tổng Hiến Chương hiện hành qui định.Sách nghi thức cũng 

có hiệu lực pháp qui vì thế không thể tùy tiện sửa đổi hay them bớt.  

 

 

 



             

 

 

 

 


