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•

Nguồn gốc phó tế tiên khởi do các Tông
Đồ ( Cv 6:1-6) đặt tay tuyển chọn bảy vị
diakonos / phó tế có nghĩa là “người tôi
tớ” hay “ người phụ giúp” (Phil 1:1)

•

Thánh Công Đồng Vatican II khôi phục
thánh chức phó tế vĩnh viễn trong văn kiện
Sacrum Diaconatus Ordinem Ngày 16
Tháng 6 Năm 1967.

•

Được Thánh Sủng Nhiệm Tích bồi bổ, các
Phó Tế phục vụ Dân Thánh Chúa bằng
việc Phụng Vụ, Giảng Dạy và Bác Ái"
(Lumen Gentium 29)

phụng vụ Bàn Thánh

• Là bậc thấp nhất
trong Hàng Giáo Phẩm,
các phó tế được đặt tay
không phải để nhận chức
Linh Mục, nhưng để
phục vụ (Lumen
Gentium). Giám mục là
đấng chịu trách nhiệm
việc sử dụng, hướng dẫn và đào tạo các
phó tế vĩnh viễn vì các ngài là tông đồ
đưọc soi sáng bởi Chúa Thánh Thần và ủy
nhiệm của thánh tông đồ. Do đó, phó tế
vĩnh viễn trực tiếp thuộc quyền của giám
mục và nhận sự bổ nhiệm từ giám mục.

rao giảng Lời Chúa
và công viêc bác ái.

Bác ái là tác vụ
ưu tiên dành
cho người
nghèo, tù nhân,
bệnh nhân, bô
lão và những ai
cần đến sự trợ
giúp.

TRÁCH NHIỆM
•

phụng vụ - Lời Chua – bác ái

Thánh Laurence
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Thi hành mục vụ theo sự chỉ dẫn của vị
giám mục và với các linh mục cũng như
hiệp thông với các giám mục và linh mục
đoàn trong việc phục vụ dân Chúa.

.

•

chủ sự bí tích rửa tội
cho trẻ em,
bí tích hôn phối,
nghi thức an táng,
nghi thức rước lễ ngoài
thánh lễ, chầu Thánh
Thể, các á bí tích và
các giờ cầu nguyện,

•

Xã hội, cộng đoàn, nơi làm việc và gia
đình là môi trường sống và phục vụ hằng
ngày với tinh thần thánh thiện.

•

“Bước theo chân Chúa Giêsu trong chức
vụ phó tế vĩnh viễn là làm một cuộc phiêu
lưu mạo hiểm đầy hứng thú nhưng cũng
đầy cam go…” (Sách Chỉ Nam về Đời
Sống và Phục Vụ của người phó tế vĩnh
viễn, Roma, số 50 ngày 22 Tháng 2 Năm
1998)

TÂM NIỆM

•

ỨNG VIÊN

• Ứng viên phó tế vĩnh viễn cần hội đủ 25
tuổi, nếu độc thân; và cần hội đủ 35 tuổi nếu
có gia đình với sự đồng thuận của người vợ,
con cái. Một khi đã nhận thánh chức, phó tế
vĩnh viễn không được tục huyền khi vợ qua
đời. Ứng viên cần có công việc ổn định.
•

• Chương trình đào tạo gồm thời gian chuẩn
bị và học hỏi nhiều lãnh vực, đặc biệt ba lãnh
vực mục vụ, thần học và tu đức (tâm linh),
tham gia các sinh hoạt mục vụ ở giáo xứ, đặt
dưới sụ chỉ dẫn của một vị linh hướng. Người
phối ngẫu cũng được đào luyện về một số lãnh
vực về mục vụ và tâm linh để đồng hành với
phó tế (Lề Luật Căn Bản Về Đào Tạo Và Huấn
Luyện Phó Tế Vĩnh Viễn do Hồng Y Laghi, Bộ
Giáo Dục ấn hành 22/2/ 1998)

Gương cầu nguyện của Mẹ Maria là mẫu
gương cho các phó tế vĩnh viễn, “một mẫu
gương phục vụ thầm lặng.” (Văn kiện về
đời sống mục vụ của phó tế vĩnh viễn do
Hồng Y Castrillon Hoyos soạn thảo, Bộ
Giáo Dục ấn hành 22/2/98)

Ba đức tính tu luyện là
khiêm nhường,
vâng phục,
yêu mến.

Noi gương Chúa
Giêsu, Người là Chúa và là
Tôi tớ của mọi người,
do đó phó tế vĩnh viễn
trở nên tôi tớ của mọi
người và chiêm niệm
chức thánh là một dấu
chỉ được ghi trong
lòng để phục vụ mọi
người.(Lumen Gentium)

•

Phó tế vĩnh viễn thực hành truyền thống
của ơn gọi phó tế trong Giáo Hội là phục
vụ những người nghèo khó nơi trần thế.

Lời Nguyện
Xin thánh Vincentê cầu bàu cho các phó tế vĩnh viễn

ạy Chúa Chí Thánh,
Là một phó tế vĩnh viễn đã phục vụ Chúa,
Thánh Vincentê đã hiến trọn cuộc đời và linh hồn
cho Chúa, đến độ đã trở thành một vị tử đạo. Con
xin dâng lên Chúa tất cả những phó tế của Giáo
Hội và tất cả những ai Chúa đang kêu gọi trở
thành những phó tế. Xin hướng dẫn họ trong khi
họ nhận định làm thế nào để phục vụ Thân Thể
của Chúa. Xin cản ngăn những điều thế giới làm
chia lòng trí họ và sự bận rộn của những công việc
trần thế làm trở ngại cho ơn gọi của họ. Xin dạy
họ lớn mạnh trong sự khiêm nhu. Xin giúp gia
đình họ học biết gương của họ và nâng đỡ các phó
tế của họ với lòng tin tưởng và hân hoan. Lạy
Thánh Vincentê, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng
con. Amen

