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Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được câu hỏi về cử hành phụng 

vụ Chúa nhật XXIV thường niên vào chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022, cũng là ngày Tết 

Trung Thu năm nay. Xét vì ích lợi thiêng liêng của các tín hữu và để tránh các hình thức cử hành 

không phù hợp với phụng vụ của Hội Thánh, Ủy ban Phụng tự giới thiệu những lưu ý của linh 

mục Phêrô Kiều Công Tùng như sau: 

 

  

1. Tết Trung Thu năm nay trùng vào thứ Bảy ngày 10/9/2022, nên buổi chiều buộc 

phải giữ lễ theo Chúa Nhật XXIV thường niên (x. GL 1248 §1; Notitiae 1984, 

trang 603), vì vậy không thể cử hành Lễ theo truyền thống dân tộc (Tết Trung 

Thu). Nếu muốn dùng bản lễ Tết Trung Thu, quý cha có thể tổ chức trước vào 

thứ Sáu ngày 09/9/2022.  

2. Lễ chiều thứ Bảy 10/9/2022: Dùng bản văn phụng vụ của Chúa nhật XXIV 

thường niên, với ý chỉ tạ ơn và cầu cho thiếu nhi. Trong phần lời nguyện chung, 

có thể dành một ý cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi. 

3. Trong Thánh lễ, phải tránh những sáng kiến hội nhập văn hóa không phù hợp 

với phụng vụ như: múa lân, rước lồng đèn khi dâng của lễ, hay dâng bánh Trung 

Thu… Mọi sinh hoạt mang tính lễ hội của Tết Trung Thu, phải được sắp xếp 

ngoài cử hành phụng vụ, và tốt nhất, nên tổ chức ở bên ngoài nhà thờ. 

Ngày 05 tháng 9 năm 2022. 

Ủy ban Phụng tự - Hội đồng Giám mục Việt Nam 

 

 

 


