CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM


NOTITIAE 20 (1984-1985) 603-605
DE CALENDARIO LITURGICO EXARANDO
PRO ANNO 1984-1985

VỀ LỊCH PHỤNG VỤ MỞ RỘNG
CHO NĂM 1984-1985

Redactores nonnulli «Ordinis Missae celebrandae et Officii Divini
persolvendi» dubia proposuerunt de Calendario liturgico pro anno Domini
1984-1985, quae respiciunt formularia Missae et Vesperarum horis
vespertinis sabbati vel dominicae adhibenda, quando sollemnitas quaedam,
de praecepto servanda vel non, die sabbati aut feria secunda occurrit.

Một số nhà soạn thảo về «quy định cử hành Thánh lễ và giải pháp Kinh
Thần vụ» đã đưa ra những điều nghi vấn trong lịch phụng vụ cho năm 19841985, liên quan đến bộ lời nguyện của Thánh lễ và các Giờ Kinh Chiều dùng
vào các buổi chiều của ngày thứ bảy hoặc ngày Chúa nhật, khi có một lễ trọng
nào đó, có luật buộc hoặc không, mà trùng vào ngày thứ bảy hoặc thứ hai.

Namque vespere primi diei festivi (sabbati vel dominicae) occurrentia
Thật vậy, vào buổi chiều của ngày trước lễ (thứ bảy hoặc Chúa nhật), xảy ra
habetur, hisce in casibus, inter duos dies liturgicos, cum celebratio dominicae những truờng hợp trùng nhau, giữa hai ngày phụng vụ, khi mà cử hành của Chúa
et sollemnitatum incipiat iam vespere diei praecedentis (cf. Normae nhật và của các lễ trọng khởi đầu vào buổi chiều của ngày trước (x. Những quy
universales de Anno liturgico et de Calendario, n. 3).
luật tổng quát về Năm phụng vụ và niên lịch, số 3).
RESPONSIO

TRẢ LỜI

I. PRAEMISSAE AD DUBIA SOLVENDA

I. NHỮNG HƯỚNG DẪN ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC NGHI VẤN

1) Quoad celebrationem Missae

1) Về cử hành Thánh lễ

In casibus indicatis, attento praescripto generali can. 1248 § 1 Codicis
Iuris Canonici, de possibilitate satisfaciendi praecepto iam «vespere diei
praecedentis», praecedentia semper danda est celebrationi, quae est de
praecepto servanda, independenter a gradu liturgico duarum celebrationum
occurrentium.

Trong những trường hợp chỉ định, đã lưu ý đến điều khoản 1248 triệt 1
của Bộ Giáo Luật, về khả năng để đáp ứng cho luật buộc «buổi chiều của
ngày hôm trước», thì luôn luôn phải dành ưu tiên cho cử hành theo luật
buộc tuân giữ, mà không tuỳ thuộc vào bậc phụng vụ của hai cử hành trùng
nhau.

2) Quoad celebrationem Divini Officii

2) Về cử hành Thần Vụ

Servetur dispositio n. 61 Normarum universalium de Anno litturgico et de
Tuân theo quy định số 61 của Những quy luật tổng quát về Năm phụng vụ
Calendario: «Si vero eodem die celebrandae sint Vesperae Officii currentis et I và niên lịch: «Nếu trong cùng một ngày mà Kinh Chiều II của lễ đang mừng
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Vesperae diei sequentis, praevalent Vesperae celebrationis quae in tabula trùng với Kinh Chiều I của ngày lễ hôm sau, thì cứ dựa theo bảng ghi ngày
dierum liturgicorum superiorem obtinet locum; in casu autem paritatis, phụng vụ, mà cử hành Kinh Chiều của lễ nào có ưu tiên; trường hợp hai lễ
Vesperae diei currentis».
ngang nhau, thì đọc Kinh Chiều II của lễ đang mừng».
Nihilominus, in celebratione cum populo peragenda, possibilis erit normae
Tuy nhiên, trong cử hành có dân chúng tham dự, thì việc tuân giữ quy định
derogatio, ita ut vitetur celebratio I Vesperarum diei sequentis,cum, ratione trên có thể bỏ qua, như thế để tránh cử hành Kinh Chiều I của ngày hôm sau,
habita praecepti, Missa diei currentis celebratur.
đang khi có lý do của luật buộc, cử hành Thánh lễ của chính ngày hôm đó.
II. SOLUTIO DUBIORUM PROPOSITORUM

II. GIẢI PHÁP CHO NHỮNG NGHI VẤN ĐẶT RA


8 dec. 1984
9 dec.


8/12/1984
9/12

In Conceptione Immaculata B. Mariae V. Sollemnitas
Dominica II Adventus
Sabbato, vespere diei 8 decembris:
I Vesperae dominicae II Adventus
Missa eiusdem dominicae


2/02/1985
3/02

Festum

Sabbato, vespere diei 2 februarii:
II Vesperae «In Praesentatione Domini»
Missa dominicae IV «per annum»
***
Dominica XII «per annum»
In Nativitate S. Ioannis Baptistae

***
Dâng Chúa Trong Đền Thánh
Chúa nhật IV Thường niên

Lễ Kính

Thứ Bảy, chiều ngày 02 tháng 02:
Kinh Chiều II lễ «Dâng Chúa trong đền thánh»
Thánh lễ CN IV Thường niên

23/06
24/06

Sollemnitas

Vespere dominicae, die 23 iunii:
I Vesperae S. Ioannis Baptistae
(II Vesperae dominicae, in celebratione cum populo)
Missa dominicae XII «per annum»

29 iunii
30 iunii

Lễ Trọng

Thứ Bảy, chiều ngày 08 tháng 12:
Kinh Chiều I CN II MV
Thánh lễ CN hôm đó (CN II MV)


***
2 febr. 1985 In Praesentatione Domini
3 febr.
Dominica IV «per annum»


23 iunii
24 iunii

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Chúa nhật II Mùa Vọng

***
SS. Petri et Pauli Apostolorum
Dominica XIII «per annum»

***
Chúa nhật XII Thường niên
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lễ Trọng

Chiều Chúa nhật, ngày 23 tháng 06:
Kinh Chiều I Thánh Gioan Tẩy Giả
(Kinh Chiều II Chúa nhật, nếu cử hành với cộng đoàn)
Thánh lễ CN XII Thường niên

29/06
30/06

Sollemnitas

Sabbato, vespere diei 29 iunii:
II Vesperae SS. Petri et Pauli Apostolorum

***
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
Chúa nhật XIII Thường niên

Lễ Trọng

Thứ Bảy, chiều ngày 29 tháng 06:
Kinh Chiều II Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
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Thánh lễ CN XIII Thường niên

Missa dominicae XIII «per annum»

14 sept.
15 sept.

***
In Exaltatione Sanctae Crucis
Dominica XXIV «per annum»


14/09
15/09

Festum

Sabbato, vespere diei 14 septembris:
II Vesperae «In Exaltatione Sanctae Crucis»
Missa dominicae XXIV «per annum»

2 nov.
3 nov.


02/11
03/11

***
In Commemoratione omnium fidelium defunctorum
Dominica XXXI «per annum»

***
In Dedicatione Basilicae Lateranensis
Dominica XXXIII «per annum»

Lễ Kính

Thứ Bảy, chiều ngày 14 tháng 09:
Kinh Chiều II «Suy tôn Thánh giá»
Thánh lễ CN XXIV Thường niên

Sabbato, vesperae diei 2 novembris:
I Vesperae dominicae XXXI «per annum»
(II Vesperae de defunctis in celebratione cum populo:
cf. LH, IV, 1250)
Missa eiusdem dominicae

9 nov.
10 nov.

***
Suy Tôn Thánh Giá
Chúa nhật XXIV Thường niên

***
Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời
Chúa nhật XXXI Thường niên
Thứ Bảy, chiều ngày 02 tháng 11:
Kinh Chiều I CN XXXI Thường niên
(Kinh Chiều II Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời,
khi cử hành với cộng đoàn: x. LH, q. IV, tr. 1250)
Thánh lễ CN hôm đó (CN XXXI TN)


09/11
10/11

Festum

Sabbato, vespere diei 9 novembris:
II Vesperae «In Dedicatione Basilicae Lateranensis»
Missa dominicae XXXIII «per annum»

***
Cung Hiến Đền Thờ Latêranô
Chúa nhật XXXIII Thường niên

Lễ Kính

Thứ Bảy, chiều ngày 09 tháng 11:
Kinh Chiều II «Cung Hiến Đền Thờ Lateranô»
Thánh lễ CN XXXIII Thường niên

III. NECESSITATES PASTORALES OBEUNDAE

III. TUÂN THEO NHỮNG NHU CẦU MỤC VỤ

Những điều chỉ dẫn được đưa ra ở trên không thể đề cập đến hết tất cả
Indicationes supra traditae omnes casus particulares respicere non possunt,
những trường hợp đặc thù, mà được biết đến qua những nhu cầu mục vụ và
quia necessitates pastorales et consuetudines locales diversae inveniuntur.
những cách thực hành ở các địa phương khác nhau.
Qua de re, singulae Conferentiae Episcoporum aut singuli Episcopi
Về thế, từng Hội đồng Giám mục hoặc mỗi giám mục giáo phận cần lưu ý
dioecesani attentis adiunctis naturae pastoralis, indicare possunt, singulis in đến những phương diện mục vụ chính yếu để có thể chỉ ra ngay từ đầu năm
casibus, initio anni in Calendario liturgico particulari, praxim sequendam.
trong niên lịch phụng vụ riêng, một thực hành phải theo trong từng trường hợp.
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