
“ ... CHO ĐẾN NGÀY TẬN THẾ...” 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm 2020 

tại Nhà thờ Chính Tòa  

Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 

Lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa năm 

nay tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Lạng 

Sơn Cao Bằng đã diễn ra một cách đặc biệt.  

Trước hết, đây là Thánh Lễ cấp Giáo phận 

đầu tiên được cử hành sau mùa dịch bệnh 

Covid-19, qua 5 tháng giãn cách xã hội từ sau 

Tết Nguyên Đán Canh Tý. Nhân dịp này, 

Linh mục đoàn trong Giáo phận cũng về tĩnh 

tâm, gặp gỡ và tham dự nghi thức làm phép 

Dầu vốn chưa cử hành trong Tuần Thánh. 

 

 

Giáo dân các giáo xứ cũng vui mừng tụ hội 

đông đảo tại Nhà thờ Chính tòa, con tim của 

Giáo phận, để gặp gỡ và hàn huyên chuyện 

trò, nhất là cùng sốt sắng tham dự các cử 

hành trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa sau gần 

nửa năm xa cách vì dịch bệnh. 

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Giám mục 

Giáo phận đã dùng hình ảnh bếp lửa giữa nhà 

của dân tộc Tày Nùng, được trang trí cách 

điệu ngay trên gian giữa Nhà thờ, để nói về 

Bí tích Thánh Thể. Người Tày Nùng đặt bếp 

lửa ngay giữa nhà để sưởi ấm, để nấu nướng 

dọn bữa, để gia đình quây quần gặp gỡ, 

chuyện trò và chia sẻ của ăn hằng ngày. Nhà 

thờ cũng là nơi Chúa muốn quy tụ gia đình 

của Chúa, để mọi người được sưởi ấm, để gặp 

gỡ chuyện trò với nhau và với Chúa, và nhất 

là để chia sẻ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. 

Ai thuộc về gia đình Chúa, đều ước mong đến 

Nhà thờ tham dự Thánh Lễ và rước lễ, đặc 

biệt trong các ngày Chúa Nhật. 

 

Đức Cha nhắc nhở mọi người đừng chỉ biết lo 

lắng tìm kiếm “man-na”, là của ăn nuôi xác 

chỉ qua tháng đoạn ngày, mà không dành ưu 

tiên đến với Thánh Thể, nơi cung cấp lương 

thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng vĩnh 

hằng, như chính Chúa Giê-su đã nói: “...Ðây 

là bánh bởi trời xuống, không phải như cha 

ông các ngươi đã ăn man-na và đã chết. Ai 

ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".(Ga 6,59). 

Trong Thánh lễ hôm nay, toàn thể Dân Chúa 

được hạnh phúc rước lễ dưới hai hình thức, 

Mình và Máu Chúa Giê-su. 

Kết thúc Thánh Lễ là cuộc rước kiệu Mình 

Thánh Chúa truyền thống cách đơn giản 

nhưng đầy ý nghĩa. Thánh Thể được một linh 

mục cung nghinh vòng quanh ban công tầng 

hai của Nhà thờ, đội kim nhạc đi trước và ca 

đoàn đi sau tháp tùng. Đức cha chủ sự, Linh 

mục đoàn và dân chúng đi bên dưới đường 

kiệu quanh Nhà thờ hướng nhìn lên Thánh 

Thể. Đoàn kiệu di chuyển trong tiếng kim 

nhạc hùng tráng và dừng lại để hát thờ lạy, 

dâng hương và dâng hoa, và nhận phép lành 

Mình Thánh Chúa. 
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Trạm cuối tôn vinh Thánh Thể là Hội trường, 

tiếp giáp với Nhà nguyện Thánh Thể, tất cả 

vừa được cải tạo từ tầng trệt để xe và nhà kho 

của Nhà thờ Chính Tòa. Tại đây, những cơ sở 

tân trang này được làm phép bằng việc rảy 

nước thánh, xông hương và kiệu Thánh Thể 

đi vòng quanh, để xin Chúa chúc phúc và 

thánh hóa cho tất cả mọi phương tiện cũng 

như những sinh hoạt mục vụ và phụng vụ sẽ 

được diễn ra nơi đây, với Thánh Thể là trung 

tâm. Vì thế, Thánh Thể hiện diện nơi đây 

không những không làm hạn chế các sinh 

hoạt đạo đức khác, mà còn làm phong phú và 

tăng thêm niềm vui trong các cuộc gặp gỡ 

huynh đệ và yêu thương hiệp nhất. 

 

 

Cuối cùng, Mình Thánh Chúa được Đức 

Giám mục mang vào đặt vĩnh viễn trong gian 

thánh Nhà nguyện Thánh Thể, xinh xinh và 

ấm cúng. Đây sẽ nơi đặt Mình Thánh Chúa 

suốt đêm ngày cho giáo dân kính viếng và cầu 

nguyện, cũng là nơi cử hành Thánh Lễ cho 

những người già yếu không tiện lên Nhà thờ 

trên tầng, cho các đoàn thể hay nhóm hành 

hương nhỏ lẻ. 

Linh mục đoàn quây quần bên Đức Giám 

mục Giáo phận trong ngày đáng nhớ này, và 

hy vọng mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn cũng sẽ 

sắp xếp được một không gian thuận lợi để 

mọi người dễ dàng lui tới riêng tư bày tỏ lòng 

yêu mến và tôn thờ Thánh Thể. 
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Ngay trước gian thánh nơi đặt Mình Thánh 

Chúa có in đậm một dòng chữ :”...Cho Đến 

Ngày Tận Thế...”, nói lên đầy đủ ý nghĩa và 

niềm tin về Mầu nhiệm Thánh Thể, vốn là 

xác quyết của chính Chúa Giê-su khi thiết lập 

Bí tích này: “ Này đây Thầy ở cùng các con 

mọi ngày cho đến tận thế ” (Mt 28,20). Vâng, 

chính Chúa ở đây, giữa chúng ta mọi ngày. 

Ngay bên trên Bàn thờ hình khối tròn của 

Nhà nguyện Thánh Thể là giếng rửa tội ở 

tầng trên, với đáy bằng kiếng hình vuông thay 

cho đáy cũ bằng bê-tông, đưa ánh sáng tự 

nhiên xuống Nhà nguyện, như sự kết nối giữa 

trời và đất, chuyển thông nguồn ơn thiêng từ 

trời cao xuống cho con người. 

Theo lời Đức Giám mục Giáo phận, Nhà 

nguyện Thánh Thể là trung tâm của mọi sinh 

hoạt mục vụ diễn ra tại Nhà thờ Chính Tòa 

trong Hội trường này. Vì thế, ngoài Nhà 

nguyện Thánh Thể và một không gian rộng 

cho các sinh hoạt chung như họp hội, tĩnh 

tâm, hội thảo, cử hành... còn có phòng chứa 

trống kèn và bốn căn phòng khác dành cho 

các đoàn hội, các lớp giáo lý, một căn phòng 

làm nơi cung cấp các vật phẩm tôn giáo cho 

giáo dân và khách hành hương. 

Cuối cùng, phải nhắc đến hai bàn thờ Thánh 

Phan-xi-cô Xa-vi-ê và Thánh Tê-rê-xa Hài 

đồng Giê-su, Bổn mạng các xứ truyền giáo, 

đặt ngày lối vào, để cầu nguyện và nhắc nhở 

mọi người lui tới nơi đây quan tâm hơn nữa 

đến chiều kích sứ mạng trên vùng đất truyền 

giáo Lạng Sơn Cao Bằng này. 

 

Đối diện với Nhà nguyện Thánh Thể là Đài 

Thánh Tâm Chúa Giê-su giữa vườn sau Nhà 

thờ. Đây là điểm hẹn lý tưởng rất quen thuộc 

cho những tín hữu quy tụ đọc Kinh Thương 

Xót mỗi chiều vào lúc 3 giờ. 

 

Một không gian mới nữa là nhà để xe máy 

thay cho tầng trệt trước đây, được bố trí thuận 

tiện ngay sau Nhà thờ, sắp xếp quy củ và trật 
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tự để giúp giáo dân ý thức hơn khi tham gia 

giao thông, giảm bớt những tai nạn đáng tiếc. 

Tường rào được trưng bày các bức tranh diễn 

tả những biến cố quan trọng cuộc đời Chúa 

Giêsu, làm cho không gian trở nên thân thiện 

và ấm áp an toàn hơn, nhất là dưới ánh đèn 

rực sáng khi màn đêm về. 

 

Đại lễ kính Mình Máu Thánh Chúa kết thúc, 

để lại trong lòng nhiều người không những 

chỉ là dấu ấn thiêng liêng của ngày lễ, nhưng 

hy vọng còn làm thay đổi sâu sắc những nề 

nếp sinh hoạt diễn ra nơi đây, khi mọi người ý 

thức về không gian và tinh thần sinh hoạt 

luôn lấy Thánh Thể làm trung tâm, hay nói 

mạnh hơn là quy chiếu về Thánh Thể.  

Đức Giám mục mời gọi tất cả các đoàn thể 

ban ngành trong giáo xứ dành ưu tiên và đem 

việc chầu kính Thánh Thể hay nếu được thì 

cả việc tham dự Thánh Lễ vào chương trình 

sinh hoạt họp hành, cùng với Cha linh hướng 

hay linh giám của mình. 

 

 

Qua việc quy hoạch lại khu sinh hoạt tầng trệt 

Nhà thờ, Đức Giám mục Giáo phận cũng 

nhắc nhở quý Cha và cộng đoàn đừng quá 

bận tâm đến những công trình kiến trúc đồ sộ 

và hoành tráng cho bằng chị bằng em, không 

xứng hợp với số đông con người vốn sống 

đơn sơ và vùng đất nghèo khó này. Ngài cũng 

khuyến khích mọi người biết quý trọng những 

công trình còn xử dụng tốt do tiền nhân để lại, 

biết cách củng cố tôn tạo cho chắc chắn và 

làm giàu công năng xử dụng. Hãy dành 

những tiềm năng vật chất cho công cuộc loan 

báo Tin Mừng rất khẩn thiết và cấp bách. 

Ngày bên sau Nhà nguyện Thánh Thể là 

những dãy tầng hầm rất rộng rãi và được xây 

dựng rất kiên cố, trước đây vốn dùng làm nhà 

kho. Mọi người đang nghĩ đến việc cải tạo 

thành một hầm mộ ngay trong lòng Nhà thờ 

Chính tòa, làm nơi an táng các mục tử trong 

Giáo phận, nhất là các Đức Giám mục, hiện 

đang được an táng ngoài trời trước sân Tòa 

Giám mục. Không gian này cũng đủ rộng rãi 

để đón nhận cả tro cốt của các tín hữu khi có 

nhu cầu. Để cùng với Chúa Giê-su Thánh 

Thể, Đấng luôn ở lại và chờ đợi chúng ta 

“cho đến ngày tận thế”.  

Ngọc Châu 

Lạng Sơn, 14/6/2020 
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