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SUY NIỆM LỜI CHÚA THÁNG 10 

01/10/18 THỨ HAI TUẦN 26 TN (Mt 18,1-5) 

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT 

NHÀ KHOA HỌC TÌNH YÊU 

 “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như 

trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3) 

Suy niệm: Ngày 19.10.1997, khi tuyên phong thánh nữ Tê-rê-xa 

là Tiến sĩ Hội Thánh, thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã 

nói:“Khi tuyên bố một vị nào là Tiến Sĩ Giáo Hội, Huấn Quyền 

của Hội Thánh muốn giới thiệu với tất cả các tín hữu,… rằng đạo 

lý được một người tuyên xưng và rao giảng… không những vì đạo 

lý ấy phù hợp với chân lý mạc khải, nhưng còn vì đạo lý ấy mang 

lại ánh sáng mới cho các mầu nhiệm đức tin, một sự hiểu biết sâu 

xa hơn về mầu nhiệm Chúa Ki-tô.” Đạo lý mà Tê-rê-xa, vị thánh 

tiến sĩ Hội Thánh trẻ tuổi nhất, mang lại cho chúng ta chính là 

“khoa học tình yêu.” Ngài đã viết trong cuốn hồi ký của 

mình: “Trong tất cả các chi thể mà Giáo Hội không thể thiếu 

được, tôi hiểu rằng Giáo Hội có một Trái Tim, và Trái Tim ấy 

nồng cháy Tình Yêu… Lạy Chúa Giê-su, tình yêu của con. Trong 

con tim của Giáo Hội là Mẹ con, con sẽ là tình yêu.” Con đƣờng 

thơ ấu thiêng liêng chính là con đƣờng tình yêu, một tình yêu trẻ 

thơ, là con đƣờng dẫn đến Tình Yêu là Chúa Giê-su. 

Mời Bạn: Để chọn Chúa là tình yêu của mình, bạn phải cảm 

nhận đƣợc bạn chính là ngƣời đƣợc Chúa yêu và bạn không thể 

không dâng mọi hành động trong cuộc sống của bạn làm quà 

tặng tình yêu dâng lên Chúa. 

Sống Lời Chúa: Khởi đầu một ngày sống, bạn hƣớng về Đức 

Giê-su và chọn Ngài là tình yêu của mình và quyết tâm làm mọi 

việc vì tình yêu đối với Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tình yêu của con, ơn gọi của 

con, nay con đã tìm được rồi, ơn gọi của con chính là Tình Yêu… 

Trong con tim của Giáo Hội là Mẹ con, con sẽ là tình yêu. 
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02/10/18 THỨ BA TUẦN 26 TN (Mt 18,1-5.10) 

Các thiên thần hộ thủ 

HÃY TRỞ NÊN NHƢ TRẺ NHỎ 

 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé 

mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: Các thiên thần 

của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha 

Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10) 

Suy niệm: “Trở nên như trẻ nhỏ” là sống theo con đƣờng thơ 

ấu thiêng liêng, phƣơng thế hữu hiệu và thiết yếu mà Chúa Giê-

su mời gọi chúng ta bƣớc theo để trở nên hoàn thiện. Trẻ thơ thì 

trinh nguyên đơn sơ, hồn nhiên trong cung cách, chân thành 

trong tƣơng quan, cậy dựa hoàn toàn và phó thác tất cả trong tay 

cha mẹ. Chúa Giê-su yêu thích các trẻ thơ và Ngài mời gọi 

chúng ta hãy sống theo tinh thần của các trẻ nhỏ. Ngài khẳng 

định sống tinh thần trẻ thơ chính là cửa ngõ, là chìa khóa để 

đƣợc vào Nƣớc Trời. 

Mời Bạn: Chúa Giê-su, là “Người Con Chí Ái, đẹp lòng Chúa 

Cha,” nêu gƣơng cho chúng ta, sống tinh thần trẻ thơ khi 

Ngài “hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết 

trên cây thập tự” (Pl 2,8). Chúng ta noi gƣơng Chúa Giê-su, đặt 

niềm tin yêu, đơn sơ, chân thành phó thác nơi Chúa để sống tinh 

thần trẻ thơ trong tƣơng quan với Thiên Chúa là Cha chúng ta. 

Chia sẻ: Bạn sẽ thực hành và quyết tâm điều gì để trở nên giống 

Chúa Ki-tô và sống công chính mỗi ngày? 

Sống Lời Chúa: Noi gƣơng Chúa Giê-su sống tinh thần trẻ thơ 

bằng cách: cầu nguyện trƣớc khi làm việc gì, xin cho biết thánh ý 

Chúa, và xin Chúa thánh hoá công việc sắp làm đó. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con biết tin yêu phó thác 

đời mình trong sự quan phòng của Chúa để chúng con luôn an 

vui vững bước trên hành trình đức tin của mình. Amen. 
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03/10/18 THỨ TƢ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN (Lc 9,57-62) 

THEO “NGAY VÀ LUÔN” 

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62) 

Suy niệm: Có ba ngƣời muốn đi theo Đức Giê-su. Cả ba đều đầy 

thiện chí. Hai ngƣời trong số đó có nguyện vọng rất thông 

thƣờng và chính đáng nữa, đó là xin tạm hoãn đi theo Ngài chỉ để 

về thu xếp việc gia đình, chu toàn bổn phận đạo hiếu. Riêng 

ngƣời thứ nhất lại sẵn sàng theo Chúa vô điều kiện: “Thầy đi đâu 

tôi cũng đi theo.” Nhƣng Chúa Giê-su thẳng thừng bác bỏ, lại 

còn đặt ra những điều kiện và đòi hỏi gắt gao. Ai nghe những lời 

“xóc óc” nhƣ thế mà không lầm bầm khó chịu, thậm chí “cả 

giận” bỏ đi! Quả thật, ơn gọi làm môn đệ Chúa đòi hỏi một sự 

dấn thân triệt để vì sứ mạng loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã 

đến gần là một nhiệm vụ phải đƣợc thi hành cấp bách. Nói theo 

ngôn từ ngƣời trẻ hiện nay, thì đó là một nhiệm vụ hàng đầu, 

phải làm “ngay và luôn”, không thể chần chờ, hoặc nại bất cứ lý 

do gì mà đƣa xuống hàng thứ hai. 

Mời Bạn: J. Fitzmeyer nói: “Quyết định theo Chúa Giê-su không 

chỉ là kết quả nhất thời của phấn khởi nhiệt tình; điều đó đòi hỏi 

một quyết định có tính cách kiên quyết.” Bạn có cảm thấy lời 

mời gọi của Chúa đối với bạn có tính cách khẩn thiết và đòi hỏi 

không? Và bạn đáp lại thế nào? 

Sống Lời Chúa: Để tập đáp lại những đòi hỏi triệt để của Tin 

Mừng, bạn năng làm những hy sinh từ bỏ những điều thuận lợi 

cho mình để sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa muôn vạn điều phải chọn 

lựa mỗi ngày con lúng túng, con lưỡng lự khi bỏ điều này lấy 

điều kia. Xin Chúa Giê-su luôn ở bên con, cho con sự sáng suốt 

để con chọn lựa theo thánh ý Chúa. Amen. 
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04/10/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN (Lc 10,1-12) 

Thánh Phan-xi-cô Át-si-di  

ĐI TRƢỚC 

Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các 

ông cứ hai người một đi trước vào tất cả các thành mà chính 

Người sẽ đến. (Lc 10,1) 

Suy niệm: Ngoài “nhóm Mƣời Hai”, Chúa Giê-su còn tuyển 

chọn và huấn luyện các môn đệ. Các ông không phải là những 

ngƣời có học thức hay có địa vị xã hội cao hơn nhƣng chỉ là 

ngƣời theo Chúa Giê-su, tin vào quyền năng của Chúa và làm 

theo những định hƣớng Ngài vạch ra. Chúa Giê-su đã không luôn 

giữ các môn đệ „non yếu‟ này bên mình, nhƣng sau một thời gian 

ở với Chúa, các ông đƣợc sai đi trƣớc, đến những nơi Chúa sẽ 

đến để chuẩn bị cho Ngài. Sau ngày Chúa về trời, và đƣợc đón 

nhận Chúa Thánh Thần, các ông tiếp nối sứ vụ của Chúa, nhờ đó 

ánh sáng Tin Mừng đƣợc lan tỏa khắp nơi. 

Mời Bạn: Nhiệm vụ “đi trƣớc” này vẫn luôn đƣợc tiếp diễn 

trong Giáo Hội. Lịch sử truyền giáo vẫn luôn có những đoàn 

ngƣời sẵn sàng đi đến những vùng đất xa lạ, trong những chuyến 

phiêu lƣu mạo hiểm đầy thử thách. Phần chúng ta hôm nay, tuy 

đƣợc nhắc nhủ nhiều về bổn phận truyền giáo, nhƣng trong thực 

tế, chúng ta thƣờng không tha thiết đến việc đó bao nhiêu. Nếu 

có „ra đi‟ chúng ta đến với những vùng miền đã ổn định, cho một 

ít „phần quà‟ và lấy thế làm đủ! 

Sống Lời Chúa: Thử xúc tiến vài hoạt động mới mẻ giúp tiếp 

cận với một vài cá nhân, vài gia đình hay xóm thôn đang cần ánh 

sáng Tin Mừng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, được làm môn đệ Chúa là vinh dự 

và hạnh phúc cho chúng con. Xin cho chúng con sức mạnh của 

Chúa Thánh Thần, giúp chúng con vượt thắng nghi ngại sợ sệt, đổi 

mới cách thức loan báo Tin Mừng, sao cho ngày càng có nhiều 

người nhận biết Chúa và tôn thờ Chúa. Amen. 
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05/10/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN (Lc 10,13-16) 

ĐỂ SỐNG CÓ TÌNH HƠN 

Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi 

mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, 

ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13) 

Suy niệm: Dòng đời nhƣ dòng nƣớc, cứ lặng lẽ trôi chảy. Đời 

ngƣời thoáng qua nhƣ “bóng câu cửa sổ”, trôi theo dòng đời. 

Nhịp sống “một ngày nhƣ mọi ngày” dần dần trở thành một thói 

quen, thậm chí trở thành nhàm chán. Và rồi ta không còn ý thức 

đến những gì chúng ta đã lãnh nhận để chúng ta có mặt trên đời, 

để chúng ta hiện hữu nhƣ chúng ta đang có hiện nay. Không ý 

thức đƣợc điều đó, chúng ta trở thành ngƣời vô tình, vô ơn trƣớc 

ân tình lớn lao của Thiên Chúa, Đấng đã tác thành và ban cho 

chúng ta tất cả. 

Mời Bạn: Tất cả chúng ta đều là những “con nợ”: nợ Thiên 

Chúa, nợ con ngƣời, nợ cuộc đời và nợ cả thiên nhiên tạo vật. 

Nếp sống dửng dƣng đó làm ta không ý thức về tội lỗi của mình, 

nên không cần sám hối ăn năn. Để đánh thức ý thức đó, chúng ta 

phải làm sống lại trong ta ơn sủng của bí tích rửa tội và bí tích 

hòa giải. Chính các bí tích này sẽ mang lại cho ta “một trái tim 

mới, một thần trí mới”, để ta tái khám phá Thiên Chúa là ai, và 

mình là ai trƣớc nhan Ngài nhờ đó ta sẽ biết sống “có tình” với 

Chúa và với nhau hơn. 

Chia sẻ: Dành thời gian cầu nguyện, xét mình kỹ lƣỡng và quyết 

tâm lãnh nhận Bí tích Hòa Giải trong thời gian sớm nhất. 

Sống Lời Chúa: Trong giờ kinh tối, xét mình xem tinh thần thế 

tục đã len vào gia đình, cộng đoàn mình nhƣ thế nào. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận ra điều Chúa 

truyền dạy và quyết tâm thi hành, bằng cách lắng nghe và thực 

hành Lời Chúa. Xin đừng bao giờ để lòng con nên vô tình, vô ơn 

trước những lời mời gọi hiến thân cho Chúa, và sống yêu thương 

phục vụ anh em. Amen.  
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06/10/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN (Lc 10,17-24) 

Thánh Bru-nô, linh mục 

TÊN ĐƢỢC GHI TRÊN TRỜI 

Đức Giê-su nói: “Anh em chớ mừng vì ma quỷ phải khuất 

phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên 

trời.” (Lc 10,20) 

Suy niệm: Ngày xƣa đƣợc khắc tên vào bia đá trên lƣng rùa ở Văn 

Miếu là một vinh dự chỉ dành cho các tiến sĩ, trạng nguyên. Ngày 

nay đƣợc có tên trong tự điển danh nhân thế giới, hay ca sĩ, nhạc sĩ 

có tên ca khúc nằm trong bảng sắp hạng Billboard, topten là cả 

một niềm vui lớn… Thƣờng thƣờng bậc trung nhƣ phần đông 

chúng ta thì có lẽ tên chỉ đƣợc ghi trên bìa vở, bìa sách cho biết sở 

hữu chủ, và trong sổ rửa tội, thêm sức, hôn phối, trong sổ hội viên 

hội đoàn, rồi sổ tử của giáo xứ và cuối cùng, đƣợc ghi khắc nơi bia 

mộ là xong một đời! Lời Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng tên 

chúng ta còn đƣợc ghi trên trời, trong sổ hằng sống của công dân 

Nƣớc Trời, nhất là đƣợc ghi khắc nơi con tim của Thiên Chúa. 

Hãy reo vui, hãy phấn khởi vì tên của chúng ta đã đƣợc ghi ở trên 

trời, và ngay từ bây giờ rồi! Còn vinh dự nào lớn hơn! 

Mời Bạn: Nhớ rằng để tên mình đƣợc ghi trên trời thì phải sống 

nhƣ những công dân Nƣớc Trời, với tƣ cách là chứng nhân môn 

đệ Đức Ki-tô, với hiến pháp là Tám Mối Phúc thật, với kim chỉ 

nam hƣớng dẫn là Tin Mừng Đức Ki-tô. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi sẽ xét mình để biết xem ngày hôm 

nay tôi đã sống xứng đáng là công dân của Nƣớc Trời chƣa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sẵn sàng để tên chúng con 

được ghi khắc trên trời, dù chúng con bất xứng. Xin cho chúng 

con biết bỏ bớt những tật xấu, những thói hư trái với tinh thần 

người công dân Nước Trời, đồng thời mỗi ngày luôn nỗ lực sống 

theo Tám Mối Phúc Thật của Chúa. Amen. 
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07/10/18 CHÖA NHẬT TUẦN 27 TN – B (Lc 1,26-38) 

Lễ Mân Côi - XIN VÂNG 

 “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 

như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38) 

Suy niệm: Mẫu gƣơng tuyệt vời trong việc đáp tiếng “xin 

vâng,” đó chính là Mẹ Ma-ri-a. Cả cuộc đời Mẹ gói trọn trong 

hai tiếng “xin vâng.” Mẹ xin vâng theo lời sứ thần truyền 

tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 

như lời sứ thần nói.” Trung thành với lời “xin vâng” tiên khởi 

đó, Mẹ ghi nhớ và“suy đi nghĩ lại” trong lòng mọi việc xảy đến 

trong cuộc đời Mẹ để khám phá thánh ý Chúa ẩn chứa trong đó. 

Có thể nói, từ ngày đón nhận lời thiên sứ truyền tin cho đến lúc 

nhận lời trăn trối của Đức Giê-su từ trên thập tự và trọn cả cuộc 

đời Mẹ, là một chuỗi dài của tiếng “xin vâng” để cho ý muốn 

của Chúa đƣợc thể hiện. “Xin vâng”, hai tiếng thật nhẹ nhàng và 

đơn giản, nhƣng lại chứa đựng một sức mạnh phi thƣờng xuất 

phát từ Đức Ki-tô “vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu 

chết” (Pl 2,8) nhờ đó muôn loài đƣợc cứu độ; sự vâng phục ấy 

đƣợc phản ảnh trọn vẹn nơi lời “xin vâng” của Đức Ma-ri-a. 

Mời Bạn: Thế giới hôm nay đang lâm vào cơn khủng hoảng 

“quyền bính-vâng phục”: con cái cãi lệnh cha mẹ; không còn 

chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nữa; bề dƣới chống đối, 

bất tuân mệnh lệnh bề trên. Ngƣợc lại vẫn còn nhiều bậc bề trên, 

những bậc làm cha mẹ cƣ xử cứng cỏi, độc đoán, muốn bề dƣới 

phục tùng kiểu vâng lời “tối mặt”. Mời bạn noi gƣơng Đức Ma-

ri-a: vâng phục ý Chúa tỏ hiện qua lời sứ thần, qua những biến cố 

xảy ra trong cuộc sống. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành những phút tĩnh lặng, suy đi nghĩ 

lại những việc xảy ra trong ngày sống để khám phá thánh ý Chúa. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Truyền Tin.  
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08/10/18 THỨ HAI TUẦN 27 TN (Lc 10,25-37) 

“HÃY ĐI VÀ LÀM NHƢ VẬY” 

“Một người Sa-ma-ri kia… cũng thấy và chạnh lòng thương. 

Ông ta lại gần, lấy dầu và rượu đổ lên vết thương cho người ấy 

và băng bó lại, rồi lại đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa 

về quán trọ mà săn sóc.” (Lc 10,33-34) 

Suy niệm: Có ngƣời nói tình yêu đích thực đƣợc thể hiện qua 

bốn phƣơng diện: (1) sẵn lòng giúp đỡ; (2) biết xót xa trƣớc đau 

khổ và (3) biết vui mừng trƣớc hạnh phúc của ngƣời khác; cuối 

cùng (4) biết tha thứ. Chúa Giê-su đƣa ra nhân vật ngƣời Sa-ma-

ri nhƣ một điển hình về tình yêu đích thực đó. “Chạnh lòng 

thương” trƣớc tình cảnh khốn khổ cấp bách của một ngƣời không 

quen biết, thay vì bỏ đi nhƣ thầy Lê-vi và thầy tƣ tế với những 

bận rộn của mình – mà ai lại không có những việc bận rộn cơ 

chứ? – ông Sa-ma-ri này sẵn lòng gác lại công việc của mình, và 

dốc toàn lực cứu chữa ngƣời bị nạn cách tận tình. Với nghệ thuật 

kể chuyện tài tình, Chúa mô tả tỉ mỉ những việc làm bác ái của 

ngƣời Sa-ma-ri; Ngài dạy chúng ta yêu thƣơng đích thực phải thể 

hiện bằng việc làm cụ thể và Ngài kết luận cũng rất cụ thể: “Hãy 

đi và làm như vậy.” 

Mời Bạn: Phải chăng bạn hay đƣa ra những lời chống chế “tại, 

vì, nhƣng, nếu…” để không làm những việc bác ái cho anh em? 

Chia sẻ trong nhóm của bạn: ai là người thân cận đang bị quên 

lãng, bỏ rơi, cùng khổ đang cần trợ giúp, bênh vực, và tìm cách 

cụ thể để giúp họ. 

Sống Lời Chúa: Sống giản dị, đạm bạc để sẵn sàng chia sẻ với 

ngƣời khác khi cần thiết. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn quảng đại và nhạy 

bén biết chạnh thương trước những đau khổ của tha nhân để con 

sẵn sàng chia sẻ với họ bằng một tình yêu đích thực. 
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09/10/18 THỨ BA TUẦN 27 TN (Lc 10,38-42) 

Thánh Gio-an Lê-ô-na-đô, linh mục 

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT 

“Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 

Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt 

nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42) 

Suy niệm: Mác-ta phục vụ Chúa nhƣng phàn nàn vì Ma-ri-a ngồi 

nghe Chúa nói mà chẳng giúp cho Mác-ta. Chúa Giê-su muốn 

những ngƣời theo Ngài phục vụ nhƣng đừng coi việc phục vụ đó 

là gánh nặng. Việc phục vụ đúng nghĩa là không quá bận tâm lo 

lắng, vì đó là dấu hiệu thiếu bình an nội tâm và thiếu quân bình 

đời sống. Việc phục vụ của Mác-ta là tốt nhƣng Chúa nói Ma-ri-a 

đã chọn phần tốt hơn và sẽ không bị lấy đi, bởi vì việc lắng nghe, 

nghiền ngẫm Lời Chúa để Lời Chúa hƣớng dẫn hành động của 

mình là việc cần thiết nhất và phải thực hiện trƣớc hết. 

Mời Bạn: Nếu bạn không dành thời gian để lắng nghe Lời Chúa 

thì làm sao bạn định hƣớng đƣợc cuộc sống của bạn? Bạn bận 

rộn suốt ngày với nhiều việc nhƣng chúng có phải là những việc 

ƣu tiên nhất mà bạn có bổn phận phải thực hiện không? Bạn có 

dành ƣu tiên cho việc lắng nghe Lời Chúa hơn những việc khác 

không? Giữa những bận rộn của cuộc sống, bạn dừng lại để hồi 

tâm, phân định đâu là việc Chúa muốn bạn làm để tâm hồn đƣợc 

bình an thực sự. 

Chia sẻ: Bạn có thấy bạn sẽ phục vụ hữu hiệu hơn khi bạn dành 

thời giờ cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa không? 

Sống Lời Chúa: Ý thức sự hiện diện của Chúa trong lời nói, suy 

nghĩ và việc làm để biết mình là ai và mình đang làm gì. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, cuộc sống 

sẽ ý nghĩa hơn nếu con biết dành giờ cầu nguyện và nhận ra ý 

Chúa. Xin Chúa cùng đồng hành với con suốt ngày sống hôm nay. 
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10/10/18 THỨ TƢ TUẦN 27 TN (Lc 11,1-4) 

ĐỂ VINH DANH THIÊN CHÖA 

“Lạy Cha, xin làm cho Danh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau 

đến.” (Lc 11,2) 

Suy niệm: “Hữu sự thì vái tứ phƣơng, vô sự nén hƣơng chẳng 

mất”. Hoá ra làm các việc thờ phƣợng với tâm thức thực dụng 

không phải là chuyện mới có đây. Khi “hữu sự” ngƣời ta mới 

“cầu Trời, khấn Phật”. Ngƣời ta đến các Đền, Chùa, Nhà Thờ để 

cầu xin nhiều hơn là để cầu nguyện. Ngay các Ki-tô hữu cũng 

đƣa „cơ chế xin-cho‟ vào mối tƣơng quan giữa Thiên Chúa với 

mình. Chúa Giê-su đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là 

Cha và chúng ta phải sống với Ngài trong tâm tình cha con. 

Ngƣời con hiếu thảo là ngƣời con biết sống thế nào để làm rạng 

rỡ gia phong. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta càng phải làm 

cho “danh Cha cả sáng” hơn nữa. Nếu chỉ sống với Chúa bằng 

não trạng thực dụng: chỉ cầu nguyện với Chúa để „xin xỏ‟ cho 

đƣợc việc mình, thì đó không phải là cách sống của ngƣời con 

ngoan coi Thiên Chúa là Cha của mình. 

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, là con cái Thiên Chúa, mối quan tâm 

duy nhất của chúng ta là làm cho „Danh Cha cả sáng, triều đại 

Cha mau đến‟ bằng lời cầu nguyện và những việc làm cụ thể 

hằng ngày. Ngay khi cầu xin cho những nhu cầu của mình cũng 

nhƣ của anh chị em, chúng ta cũng hƣớng tới mục tiêu làm vinh 

danh Thiên Chúa. 

Chia sẻ: Cùng nhau làm một việc „phi lợi nhuận‟ để tôn vinh 

Chúa: chầu Thánh Thể, một hoạt động bác ái xã hội. 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực hành Lời Chúa: “Dù ăn, dù 

uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh 

Thiên Chúa” (1Co 10,31). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con nguyện chịu mọi sự gian nan 

thua thiệt miễn sao chúng con luôn làm mọi sự để cho Danh 

Chúa được cả sáng. Amen. 
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11/10/18 THỨ NĂM TUẦN 27 TN (Lc 11,5-13) 

Thánh Gio-an XXIII, giáo hoàng 

SỐNG LẠI ĐỜI CẦU NGUYỆN 

 “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ 

mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa 

thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9-10 

Suy niệm: Cầu nguyện là hơi thở của đời Ki-tô hữu; thế mà 

không ít Ki-tô hữu thờ ơ cầu nguyện, thậm chí không cầu 

nguyện. Tình trạng đó một phần do cha mẹ và các lớp học giáo lý 

thiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và hƣớng 

dẫn học sinh cầu nguyện với Chúa. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi 

ta mạnh dạn cầu nguyện. “Cứ xin…, cứ tìm… cứ gõ…”, vì Chúa 

luôn nghe lời cầu nguyện của ngƣời tha thiết nài xin. Vua Đa-vít 

đã chia sẻ: “Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời” (Tv 4,4). Vua rất tin 

tƣởng Chúa sẽ nghe lời ông cầu nguyện và ông đã có nhiều kinh 

nghiệm đức tin này. Cầu nguyện nhƣ thế là cách diễn tả đức tin 

vào Thiên Chúa cách rõ ràng và sinh động. Đó cũng là cách thể 

hiện niềm tin của Ki-tô hữu, vì cầu nguyện là đòi hỏi của đức tin. 

Thiên Chúa luôn lắng nghe và trả lời ta mỗi khi ta cầu nguyện, 

dẫu lời đáp trả của Ngài không nhƣ ta mong ƣớc, vì Thiên Chúa 

dùng quyền năng của Ngài chiếu soi vào hoàn cảnh của chúng ta 

chứ không để những giới hạn của ta che lấp quyền năng và lòng 

yêu thƣơng của Ngài. 

Mời Bạn: Bạn sẽ tận dụng cơ hội tháng Mân Côi này để làm 

sống lại đời sống cầu nguyện trong gia đình và nơi đời sống cá 

nhân của bạn không? Hãy bắt đầu lại ngay từ tháng Mân Côi này. 

Sống Lời Chúa: Tụ họp gia đình trƣớc bàn thờ trong gia đình hằng 

đêm và dâng lời cầu nguyện ngợi khen, tạ ơn, cầu xin với Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết cầu nguyện như 

Mẹ, với lòng tin vững vàng, xin Chúa luôn lắng nghe lời con nguyện. 
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12/10/18 THỨ SÁU TUẦN 27 TN (Lc 11,14-26) 

ĐỪNG CỐ CHẤP 

 Rồi Đức Giê-su trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ 

xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc 

nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa 

thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” (Lc 11,14-15) 

Suy niệm: Đã có những ngƣời từng ao ƣớc và cầu xin giá nhƣ họ 

chỉ thấy đƣợc một phép lạ thôi, họ sẽ tin Chúa ngay lập tức. Quả 

thật có những ngƣời đã cầu đƣợc ƣớc thấy và họ đã tin. Mặt khác 

cũng không thiếu những ngƣời dù chứng kiến nhãn tiền những 

phép lạ mà vẫn cứng lòng không tin. Chúa Giê-su trừ một ngƣời bị 

quỉ câm. Đám đông chứng kiến, kinh ngạc trƣớc phép lạ Chúa giải 

thoát con ngƣời khỏi cái ách của ma quỉ. Nhƣng cũng có những 

ngƣời cứng lòng cố chấp, vì ghen tị nên đã không thể chấp nhận 

sự thật cho dù chính mắt họ trông thấy cũng phép lạ đó. Thái độ cố 

chấp thể hiện qua việc không thể chấp nhận một sự thật hiển 

nhiên. Thật nguy hiểm vì một khi đã cố chấp ngƣời ta không còn 

khả năng nhận ra chân lý nữa. Đó chính là điều mà Chúa Giê-su 

gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, thứ tội không thể tha thứ 

đƣợc (x. Mc 3,28-30). 

Mời Bạn: Một số phƣơng thế để tránh thái độ cố chấp trƣớc khi 

bạn rơi vào tình trạng đó: 1. Biết hoài nghi về chính mình: “Tôi 

có thể sai lầm, có thể chƣa biết hết về sự việc”; 2. Biết khiêm tốn 

và kiên trì tìm kiếm ý Chúa qua những dấu chỉ trong cuộc sống. 

Sống Lời Chúa: Trung thành với việc suy niệm Lời Chúa mỗi 

ngày và luôn tâm niệm: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con 

bước” (Tv 118,105). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết phán đoán để nhận ra 

và chọn lựa đúng theo ý Chúa; xin đừng để con cố chấp trong sự 

lầm lạc của mình. 



16  |  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình 

13/10/18 THỨ BẢY TUẦN 27 TN (Lc 11,27-28) 

NGƢỜI DIỄM PHÖC 

 “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!... 

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc 

11,27-28) 

Suy niệm: Ngƣời phụ nữ trong đám đông hôm ấy ca ngợi Đức 

Giê-su, bằng cách khen mẹ của Ngƣời: “Phúc thay người mẹ đã 

cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Dƣới con mắt của bà, Đức Giê-

su là ngƣời tài ba lỗi lạc. Bà quan niệm cách đơn sơ rằng ngƣời 

mẹ sẽ hạnh phúc khi con mình nổi tiếng là tài giỏi xuất chúng. 

Làm mẹ sinh ra Đấng Cứu Thế theo huyết thống tự nhiên, diễm 

phúc đó là đặc ân một mình Đức Ma-ri-a đƣợc hƣởng. Thế nhƣng 

Chúa Giê-su cho biết rằng diễm phúc đó vẫn chƣa lớn bằng diễm 

phúc của ngƣời biết “lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên 

Chúa,” vì chính Ngài đã nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là 

những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). 

Mời Bạn: Đức Ma-ri-a là mẫu gƣơng tuyệt vời cho mọi ngƣời 

trong gia đình thiêng liêng của Đức Giê-su. Phúc làm mẹ Đức 

Giê-su về mặt thể lý thì chỉ một mình Đức Ma-ri-a mới có. Đồng 

thời Mẹ cũng là Mẹ Chúa Ki-tô vì Mẹ luôn“nghe và tuân giữ Lời 

Chúa.” Tuy nhiên, diễm phúc nhờ lắng nghe và tuân giữ Lời 

Chúa thì ai cũng có thể đạt đƣợc. Việc lắng nghe và tuân giữ Lời 

Chúa vừa là nguồn sống cho tâm hồn vừa là cơ hội cho tất cả 

chúng ta trở thành ngƣời diễm phúc. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày suy niệm và sống một câu Lời Chúa 

trong bài Tin Mừng hằng ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con yêu mến Đức Ma-ri-

a, Mẹ Chúa. Xin vì lòng yêu mến Mẹ, chúng con biết noi gương 

bắt chước Mẹ lắng nghe và thực thi Lời Chúa, ngõ hầu chúng 

con cũng được Chúa gọi là người có phúc. 
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14/10/18 CHÖA NHẬT TUẦN 28 TN – B (Mc 10,17-30) 

CHO ĐI TẤT CẢ ĐỂ SỐNG ĐỜI ĐỜI 

 Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán 

những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho 

tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,21) 

Suy niệm: Các vua chúa thời xƣa đi tìm thuốc trƣờng sinh bất 

lão. Các nhà khoa học ngày nay nghiên cứu để kéo dài tuổi thọ 

của kiếp ngƣời. Thế nhƣng, đƣợc sống đời đời vẫn là mơ ƣớc 

chƣa nằm trong tầm tay của con ngƣời. Chàng thanh niên trong 

Phúc Âm sở hữu nhiều của cải, nhƣng chúng không phải là, cũng 

không đem lại sự sống đời đời. Anh đã tuân giữ các giới 

răn:“không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không 

làm hại ai,” và anh tin rằng nhờ đó anh sẽ đƣợc trƣờng thọ, đƣợc 

hạnh phúc mãi mãi (x. Đnl 4,40; 5,29). Chúa Giê-su cho biết anh 

vẫn còn thiếu một điều, một đòi hỏi ngƣợc với toan tính của con 

ngƣời, nhƣng lại là chìa khoá khai mở cánh cửa dẫn vào sự sống 

đời đời: Bán đi tất cả mà cho người nghèo rồi đi theo Ngài. 

Mời Bạn: Cả cuộc đời mẹ thánh Têrêsa Cancutta là một bằng 

chứng về việc thực hành Lời Chúa hôm nay: “Một tình yêu mãnh 

liệt chỉ cho đi, chứ không tính toán.” Mẹ Têrêsa gặp Đức Kitô 

khi mẹ trung thành dành cho Chúa tất cả trong việc chầu Thánh 

Thể hai giờ mỗi ngày. Và mẹ lại gặp đƣợc Đức Kitô nơi những 

ngƣời nghèo mà mẹ trao hiến tất cả những gì mẹ có để phục vụ 

họ. Cho đi tất cả nhƣ thế, mẹ đã đạt tới sự sống đời đời ngay ở 

đời này. 

Sống Lời Chúa: Thực hành bác ái theo lời khuyên của mẹ thánh 

Têrêsa Cancutta: “Đừng để ai đến với bạn phải rời đi mà không 

hạnh phúc hơn.” 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có Chúa đời con sướng vui! Xin cho con 

luôn tâm niệm và bám vào Chúa như thế. Amen. 
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15/10/18 THỨ HAI TUẦN 28 TN (Lc 11,29-32) 

Thánh Tê-rê-xa Giê-su, tiến sĩ Hội Thánh 

LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI 

“Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với 

thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe 

ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na 

nữa.” (Lc 11,32) 

Suy niệm: Trong các tôn giáo, sám hối không phải là một ý tƣởng 

xa lạ. Đặc biệt, Phật giáo dạy phải sám hối nhằm loại bỏ những 

nghiệp căn để trở thành ngƣời tốt ở kiếp này và cả kiếp sau. Chúa 

Giê-su Ki-tô, Đấng sáng lập Ki-tô giáo, cũng khởi đầu công cuộc 

rao giảng bằng lời mời gọi sám hối: “Anh em hãy sám hối và tin 

vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Lời mời gọi sám hối của Đức Ki-tô 

mang tính cách đòi buộc và khẩn thiết nhƣ một mệnh lệnh. Là 

mệnh lệnh, trƣớc hết, vì thế giá của Đức Ki-tô, ngƣời truyền 

lệnh, “còn lớn hơn ông Gio-na nữa.” Thứ đến là vì Chúa Giê-su 

kêu gọi sám hối không chỉ để tu dƣỡng bản thân để trở nên ngƣời 

tốt, mà mục đích tối hậu của mệnh lệnh ấy là để chúng ta đƣợc trở 

nên một với Đức Ki-tô và đƣợc hƣởng hạnh phúc với Ngài. 

Mời Bạn: Trong Phụng Vụ của Giáo Hội không thiếu những lời 

kêu gọi sám hối. Ngoài Bí tích Hoà Giải, mỗi thánh lễ đều bắt 

đầu bằng nghi thức sám hối. Mùa Vọng, mùa Chay là thời gian 

mời gọi con ngƣời hoán cải để chuẩn bị tâm hồn cử hành những 

mầu nhiệm trọng đại. Phụng Vụ Lời Chúa trong những tuần lễ 

cuối của Năm Phụng Vụ mời gọi các tín hữu ăn năn sám hối để 

hƣớng về ngày cánh chung. Qua đó, bạn thấy, sám hối cần thiết 

cho đời sống thiêng liêng là dƣờng nào! 

Sống LC: Kiểm điểm đời sống mỗi ngày và xin ơn biết hoán cải. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa không ngừng kêu gọi 

chúng con hoán cải trở về với Chúa. Xin giúp chúng con hoán 

cải mỗi ngày. Amen. 
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16/10/18 THỨ BA TUẦN 28 TN (Lc 11,37-41) 

Thánh Ma-ga-ri-ta, trinh nữ 

TÔI, PHA-RI-SÊU 

Có một ông Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa. Tới 

nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì 

trước tiên Người không rửa tay trước khi ăn. (Lc 11,37-38) 

Suy niệm: Nghi thức thanh tẩy nhƣ rửa tay trƣớc khi ăn, đối với 

những ngƣời Pha-ri-sêu thật quan trọng. William Barclay mô tả 

những qui định về việc rửa tay này thật tỉ mỉ: phải dùng một thứ 

nƣớc dành riêng cho nghi thức này, phải đổ nƣớc từ đầu ngón tay 

cho tới cổ tay, phải dùng tay này nắm lại kỳ cọ lòng bàn tay kia, 

sau đó lại đổ nƣớc, lần này từ cổ tay đến đầu ngón tay. Nếu sai sót 

một chi tiết nào đều là có tội. Ông Pha-ri-sêu này “lấy làm lạ” vì 

Chúa Giê-su không rửa tay, bởi ông coi điều phụ tuỳ nhƣ điều 

chính yếu, coi hình thức bên ngoài thay thế tâm hồn bên trong. 

Mời Bạn: Lắm khi, chúng ta tuân giữ lề luật chẳng khác gì ông 

Pha-ri-sêu này. Có một cái gì đó rất “Pha-ri-sêu” ở trong chúng 

ta. Chúng ta làm một việc gì đó đƣợc coi là đạo đức, nhƣ lần 

chuỗi, đi lễ, rƣớc lễ chẳng hạn, và chúng ta dò xét ngƣời khác 

thấy họ không làm việc đó hoặc làm không giống mình. Thế là ta 

vội qui kết ngƣời đó là tội lỗi hay ít là không đạo đức bằng chúng 

ta. Nhƣ thế không phải là có một ông Pha-ri-sêu đang “ngự” 

trong lòng mình đó sao? 

Chia sẻ: Bạn có thấy thái độ của mình khi phê phán chỉ trích 

ngƣời khác trái ngƣợc hẳn với thái độ của bạn khi bị ngƣời khác 

chê bai chỉ trích không? 

Sống Lời Chúa: Thay vì soi mói, bới lông tìm vết nơi lời nói, 

việc làm của ngƣời khác, bạn hãy biết nhận ra những điều tốt, ƣu 

điểm nơi ngƣời khác và thành thật khen ngợi họ. 

Cầu nguyện: Xin Chúa triệt hạ tận gốc rễ tính kiêu căng, khoe 

khoang và hám danh đang ẩn núp trong tâm hồn con. 
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17/10/18 THỨ TƢ TUẦN 28 TN (Lc 11,42-46) 

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo 

BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG 

“Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ 

thứ rau cỏ mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên 

Chúa. Phải làm các điều này và không được bỏ các điều 

kia.” (Lc 11,42) 

Suy niệm: Có ngƣời nói: “Trời cho những cái bên ngoài, để che 

những cái sơ sài bên trong.” Những thứ bên ngoài lắm khi đƣợc 

chú ý một cách thật tỉ mỉ nhƣng thực chất chỉ nhằm che giấu thực 

trạng tồi tàn trống rỗng nội tâm. Tình trạng đó xảy ra trong đủ 

mọi lãnh vực từ việc quan hệ giao tiếp giữa ngƣời với nhau cho 

đến việc thờ phƣợng Thiên Chúa. Ngƣợc lại có ngƣời phản ứng 

lại thái độ đó bằng cách phủ nhận mọi hình thức biểu dƣơng bên 

ngoài, họ cho rằng chỉ cần giữ “đạo tại tâm” và không cần bất cứ 

hình thức thể hiện nào khác. Chúa Giê-su dạy chúng ta một 

đƣờng lối trung dung: “Phải làm các điều này mà không được bỏ 

các điều kia.” Hãy bắt đầu sống “công bình và nhân ái” và rồi 

việc bên ngoài nhƣ “nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và 

đủ thứ rau cỏ” sẽ là một trong những cách thể hiện “lẽ công bình 

và lòng nhân ái” đó. 

Mời Bạn: Kiểm điểm xem mình có rơi vào trƣờng hợp của ngƣời 

chỉ chu toàn những việc đạo đức bên ngoài nhƣng lại thƣờng 

xuyên lỗi sự công bằng và sống thiếu bác ái với tha nhân không? 

Chia sẻ: Có khi nào cộng đoàn của tôi làm các việc đạo đức và 

từ thiện nhƣng lại vô tình lỗi công bằng hoặc thiếu bác ái cách 

tập thể với ngƣời khác không? 

Sống Lời Chúa: Khi xét mình, bạn chú ý xét kỹ hơn các tội vi 

phạm đến đức công bằng và đức bác ái. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hoán cải tâm hồn còn ích kỷ nhỏ 

nhen của chúng con, để chúng con thực sự sống công bằng và 

bác ái như lời chúng con hằng tuyên xưng. Amen. 
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18 10 18 THỨ NĂM TUẦN 28 TN (Lc 10,1-9) 

Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng 

LỆNH LÊN ĐƢỜNG 

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi 

vào giữa bầy sói. Đừng mang theo tiền, bao bị, giày dép. Cũng 

đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (Lc 10,3-5) 

Suy niệm: Những chỉ thị của Đức Ki-tô phát lệnh lên đƣờng cho 

các môn đệ đòi hỏi họ phải dám can đảm cắt đứt mọi thứ ràng buộc 

có thể làm cản trở bƣớc chân ngƣời rao giảng Tin Mừng: - dứt bỏ 

quyến luyến đối với của cải: “đừng mang theo tiền, bao bị, giày 

dép”; - cắt đứt những mối quan hệ ràng buộc khiến ngƣời tông đồ 

trở nên trì trệ, nặng nề: “đừng chào hỏi ai dọc đường”; - dám liều 

mất cả sự an toàn bản thân để một mình đối mặt với những chống 

đối, và cả nguy hiểm nữa “như con chiên đi vào giữa bầy sói”. Đức 

Hồng Y Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận viết: “Dù là xích vàng, nếu 

bạn còn bị xiềng xích, bạn không thể lên đường được.” 

Mời Bạn: Đã bao nhiêu lần bạn nghe lệnh lên đƣờng này, nhƣng 

đã mấy lần bạn thực sự lên đƣờng? Mời bạn kiểm điểm bạn còn 

quyến luyến quá đối với cái gì khiến nó trở nên cồng kềnh đối 

với bạn và vì thế bạn không thể an bình tâm hồn, nói chi đến việc 

đem bình an đến cho ngƣời khác. 

Chia sẻ: Đâu là thứ hành trang cồng kềnh còn tồn đọng trong đời sống 

của bạn khiến bạn không thể thực hiện lệnh lên đƣờng của Chúa? 

Sống Lời Chúa: Làm những hy sinh nho nhỏ: nhẫn nại trƣớc 

những điều trái ý ngƣời thân gây ra, chấp nhận cách vui vẻ những 

sự cố thiếu tiện nghi trong cuộc sống…, để thực tập làm tông đồ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết luôn sẵn sàng hy sinh 

từ bỏ, để con cũng sẵn sàng đáp lại lệnh lên đường của Chúa gửi 

đến cho con mỗi ngày. 
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 19/10/18 THỨ SÁU TUẦN 28 TN (Lc 12,1-7) 

Thánh Gio-an Brê-bớp, I-sa-ác Giô-gơ, linh mục, tử đạo 

COI CHỪNG VI-RÖT “ĐẠO ĐỨC GIẢ” 

“Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 

Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà 

người ta sẽ không biết.” (Lc 12,1-2) 

Suy niệm: Chúa dạy ta phải coi chừng men Pha-ri-sêu, nghĩa là 

men đạo đức giả. Thứ men này rất nhỏ bé, đƣợc ví nhƣ một thứ 

vi-rút cực hiếm và cực lạ, khó có thuốc chữa trị. Vì sao? Vì 

những thứ giả khác nhƣ bằng cấp giả, thuốc giả, hàng hóa giả là 

sự vật có thể bị soi xét nhận diện, còn đạo đức giả ở trong tâm 

hồn và đƣợc ngụy trang khéo léo bằng những hình thức bên 

ngoài che giấu những bất chính bên trong tâm hồn rất khó phát 

hiện, nhằm đánh lừa ngƣời khác. ĐTC Phanxicô cho rằng, thứ vi-

rút đạo đức giả này tựa nhƣ con rắn, cứ trƣờn bò luồn lách, 

không rõ ràng minh bạch, từ lừa dối này sang lừa dối khác qua 

lời đƣờng mật và dáng mạo bên ngoài. Thứ vi-rút đạo đức giả 

này vừa tàn phá nhân cách của mọi ngƣời, kể cả Ki-tô hữu, vừa 

lây nhiễm rất nhanh sang nhiều ngƣời. Tuy nhiên, nhƣ vị lƣơng y 

thần linh, Chúa Giê-su khuyên nhủ ta tránh xa thứ “men pha-ri-

sêu” đó, ngăn ngừa lây nhiễm thứ vi-rút đạo đức giả đó, bằng 

cách tin tƣởng và đối diện với Chúa hằng ngày. 

Mời Bạn đối diện với Chúa hằng ngày trong buổi xét mình mỗi 

khi đêm về để nhìn thấy tình trạng tâm hồn của mình; tin tƣởng 

vào Chúa để Chúa chữa trị thứ vi-rút cực hiếm đó bằng lòng 

thƣơng xót của Ngài. Việc xét mình hằng ngày còn quen thuộc 

với bạn không? Thiếu xét mình hằng ngày e rằng ta đang bị 

nhiễm nặng vi-rút đạo đức giả rồi đó, vì cứ ngỡ mình thập toàn. 

Sống Lời Chúa: Từ tháng Mân Côi này, quyết tâm xét mình vào 

mỗi tối trong buổi cầu nguyện chung hoặc riêng 

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 
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20/10/18 THỨ BẢY TUẦN 28 TN (Lc 12,8-12) 

BỆNH LIỆT KHÁNGTÂM LINH 

 “Thầy nói cho anh em biết: ...Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, 

thì cũng sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất 

cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha; nhưng ai nói 

phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.” (Lc 12,9-10) 

Suy niệm: Một bộ phận của cơ thể, một khả năng của con ngƣời 

nếu để lâu ngày không sử dụng, sẽ teo lại vào bị đào thải. Mặt 

khác, nếu trong một thời gian dài, nó phải tiếp xúc với những 

chất độc, nó sẽ dần mất đi sức đề kháng và bị nhiễm độc mà 

không hay biết. Phần tâm linh của con ngƣời cũng tƣơng tự nhƣ 

thế. Ngƣời ta cũng có thể mất đi khả năng nhận thức Thiên Chúa 

nếu nhƣ trong suốt cuộc đời này họ nhắm mắt tâm hồn, đóng cửa 

lòng mình trƣớc Thiên Chúa. Mặt khác, ai thƣờng xuyên đắm 

chìm trong tội, ngƣời ấy cũng mất đi khả năng nhận ra mình có 

tội, và do đó cũng không còn khả năng sám hối để đƣợc ơn tha 

thứ. Đó chính là những triệu chứng của căn bệnh nghiêm trọng 

của thời đại: bệnh liệt kháng tâm linh. 

Sống Lời Chúa: Để phòng chống bệnh liệt kháng tâm linh, xin 

đề nghị một “đơn thuốc”: 1. làm thật tốt những việc có tính làm 

chứng: làm dấu thánh giá trang nghiêm sốt sắng, y phục đoan 

trang, tề chỉnh khi đi nhà thờ, loại bỏ ảnh hƣởng khiêu dâm, bạo 

lực ra khỏi nhà bạn...; 2. luôn luôn kiểm điểm đời sống cách 

nghiêm túc để tạo sức đề kháng mạnh đối với tội lỗi. 

Chia sẻ: Làm thế nào nâng cao ý thức về công bằng, khiết tịnh, 

nhân ái trong cộng đoàn của bạn? 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ gìn con luôn nhạy bén trước 

những đòi hỏi của Lời Chúa để con dùng đời sống làm chứng 

cho Chúa ở giữa thế gian. Amen. 
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21/10/18 CHÖA NHẬT TUẦN 29 TN – B (Mc 10,35-45) 

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 

TRUYỀN GIÁO LÀ PHỤC VỤ 

 “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người… 

Con Người đến hiến mạng sống làm giá chuộc muôn 

người.” (Mc 10,44-45) 

Suy niệm: Truyền giáo là phục vụ, trƣớc tiên là phục vụ Tin 

Mừng của Chúa Giê-su, thứ đến là phục vụ đối tƣợng Tin Mừng 

gửi đến, là con ngƣời. Tin Mừng của Chúa đòi hỏi ngƣời rao giảng 

phải trung tín, lƣơng thiện, không đƣợc cắt xén cho hợp với thị 

hiếu của ngƣời nghe, bởi Tin Mừng có nhiều điều “khó nghe,” đòi 

hỏi sự hoán cải, là điều gây dị ứng với con ngƣời. Con ngƣời là 

đối tƣợng đƣợc chăm sóc bằng Lời và việc phục vụ của ngƣời rao 

giảng. Nhƣ thế, ngƣời rao giảng không nghĩ mình đến từ một nơi 

khác, hay đứng trên ai cả, nhƣng là đồng hành, nếu không muốn 

nói là trở nên “đầy tớ” của họ. Tính thân thiện, khiêm tốn, nhiệt 

thành nhƣ Chúa dạy, bảo đảm cho sự thành công của sứ vụ. Đó là 

điều các đức giáo hoàng gọi là “chứng nhân của Tin Mừng.” 

Mời Bạn: Việc Chúa Giê-su rửa chân cho môn đệ trong bữa Tiệc 

ly khiến Phê-rô sững sờ, song đó chính là bài học rất ý nghĩa 

minh chứng cụ thể cho lời rao giảng của Ngài. Là môn đệ Chúa, 

bạn phải làm gì thể hiện điều mình nghe, biết, và nói về đạo 

Chúa cho ngƣời khác? 

Sống Lời Chúa: Làm ngƣời đầy tớ, ngƣời phục vụ, chính là 

chọn đúng chỗ đứng của mình. Môn đệ không hơn thầy, hãy nhìn 

Thầy Giê-su mà biết đƣợc chỗ đứng ngƣời môn đệ phải chọn lựa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được góp phần nhỏ bé của 

mình vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, trong tâm thế của một 

người môn đệ ham thích phục vụ kẻ khác hơn là chỉ biết nói 

suông. Amen. 
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22/10/18 THỨ HAI TUẦN 29 TN (Lc 12,13-21) 

Thánh Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng 

LÀM GIÀU TRƢỚC MẶT CHÖA 

 “Kẻ nào lo thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu 

trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21) 

Suy niệm: “Ta chỉ giàu có nhờ những gì cho đi, và chỉ nghèo do 

những gì ta từ chối” (Triết gia R. Emerson). Trong từ điển của 

ông phú hộ trong câu chuyện Tin Mừng không có từ “cho đi”. 

Ông từ chối Chúa và ngƣời lân cận, vì lo chất thóc lúa cho đầy 

kho lẫm, cũng nhƣ đầy “kho” ăn uống vui chơi, hƣởng thụ cho 

mình. Không lạ gì ông trở nên nghèo nàn trƣớc mặt Chúa. Hẳn 

ông đã quên bài học cơ bản này: làm giàu trƣớc mặt Chúa bằng 

cách cho đi chứ không phải qua việc tích trữ; bằng cách hƣớng 

về Chúa và ngƣời khác, chứ không phải chỉ qui về mình. Coi 

chừng giữ mình khỏi mọi thứ tham lam là điều ai trong ta, giàu 

hay nghèo, phải ghi nhớ mỗi ngày. 

Mời Bạn: “Satan nay khôn hơn ngày xưa, cám dỗ ta làm giàu 

thay vì cứ mãi nghèo” (Thi sĩ A. Pope). Làm giàu, khởi nghiệp, 

thành đạt… đó là những từ ngữ lôi cuốn rất nhiều ngƣời Việt 

hôm nay. Làm giàu không có gì xấu, chỉ xấu khi bạn mải mê, tìm 

mọi cách trở nên giàu có, tăng vài con số về của cải, mà không 

làm giàu trƣớc mặt Thiên Chúa. Làm giàu trƣớc mặt Chúa qua 

việc lắng nghe, thực thi Lời Chúa, vâng giữ điều răn, nhất là điều 

răn mến Chúa yêu ngƣời. 

Sống Lời Chúa: Tôi tập làm giàu trƣớc mặt Chúa bằng cách chia 

sẻ thời gian, sự quan tâm, lòng yêu mến, hoặc của cải vật chất… 

cho những ngƣời lân cận lâu nay tôi không quan tâm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cảnh báo con về 

nguy cơ của tiền bạc vật chất. Xin giúp con biết giữ mình khỏi 

mọi thứ tham lam, là cám dỗ rất lớn trong xã hội tiêu thụ. Xin 

giúp con làm giàu trước mặt Chúa. Amen. 
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  23/10/18 THỨ BA TUẦN 29 TN (Lc 12,35-38) 

Thánh Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục 

MỘT TÌNH YÊU THỨC TỈNH 

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật 

phúc cho họ.” (Lc 12,37) 

Suy niệm: Các công nhân làm việc nơi công cộng thƣờng mặc 

áo có gắn phản quang, để ngƣời khác biết rằng họ đang lao động 

mà cẩn thận hơn. Cũng vậy, ở xứ Palestina ngày xƣa, thắt lƣng 

gọn gàng là dấu chỉ tƣ thế của ngƣời đang lao động, của ngƣời 

thức tỉnh, sẵn sàng, đang hăng say làm việc. Chủ đích của ngƣời 

đầy tớ trong bài Tin Mừng là đón đợi chủ về. Ngƣời chủ đi dự 

tiệc cƣới, sẽ về bất cứ lúc nào, nên ngƣời đầy tớ trung tín luôn 

sẵn sàng, không lơ là hay mê ngủ, phòng khi chủ về là mở cửa 

ngay đón chủ. Một tình yêu sâu sắc cũng luôn có đƣợc yếu tố 

thức tỉnh ấy. Ngƣời đang yêu luôn tinh tế, nhạy bén trƣớc mọi 

nhu cầu của ngƣời yêu, đón đƣợc ý ngƣời yêu, sẵn sàng phục vụ 

với tất cả quả tim yêu thƣơng của mình. 

Mời Bạn: Cuộc sống đời thƣờng với những lo toan về công ăn 

việc làm, giao tế; với nhịp điệu đều đều của ăn uống, ngủ nghỉ, 

lao động, thƣ giãn, thú vui… làm bạn dễ mê ngủ, tƣởng rằng đời 

mình chỉ có thế, quên mất cứu cánh tối hậu của đời mình. Cần 

thức tỉnh để biết rằng chủ đích đời mình là đón chờ ngƣời chủ là 

Chúa, thức tỉnh để “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” 

Sống Lời Chúa: Sống Lời Chúa, siêng năng rƣớc Thánh Thể, 

cầu nguyện và thi hành giáo huấn của Hội Thánh, là phƣơng thế 

tốt nhất giúp luôn tỉnh thức trong yêu thƣơng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được 

cùng đích đời người. Xin ban cho con đức tin-cậy-mến mạnh mẽ, 

luôn có được sự tỉnh thức của tình yêu, hầu sẵn sàng phục vụ 

Chúa và anh chị em cách chân tình và tận tâm. Amen. 



Suy niệm Lời Chúa tháng 10 |  27 

 24/10/18 THỨ TƢ TUẦN 29 TN (Lc 12,39-48) 

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục 

CHO NHIỀU, ĐÕI LẠI NHIỀU 

 “Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó 

nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn.” (Lc 12,48) 

Suy niệm: Tại Paralympic 2008 Bắc Kinh, thế giới sững sờ 

ngƣỡng mộ tay bơi 22 tuổi Christopher Tronco Sanchez, ngƣời 

Mexicô, “kình ngƣ kỳ lạ nhất thế giới” không có tay, chỉ còn một 

chân, tranh giải bơi tự do 100m! Sanchez đã từng sở hữu 130 huy 

chƣơng các loại về bơi lội. Tại Paralympic này cũng nhƣ tại khắp 

nơi trên thế giới, biết bao nhiêu anh chị em khuyết tật đã không 

đầu hàng số phận. Hoàn cảnh khó khăn, khả năng ít ỏi, họ đã nỗ 

lực vƣơn lên, sống vui, sống hữu ích cho đời. Có ít mà họ đã làm 

ra đƣợc nhiều, hơn cả những ngƣời có nhiều hơn họ. Đƣợc hay 

không những tấm huy chƣơng, họ đều là những anh hùng khuyết 

tật, tấm gƣơng sáng cho chúng ta soi chung. Lời Chúa dạy chúng 

ta: Không có gì ta đang có mà ta đã không lãnh nhận. Chúng ta chỉ 

là ngƣời quản gia những khả năng tinh thần vật chất Chúa ban 

cho. Ngài đòi hỏi chúng ta phát triển tỷ lệ thuận với những gì Ngài 

đã ban tặng: được giao phó nhiều thì cũng được đòi hỏi nhiều hơn. 

Mời Bạn: Đôi khi chúng ta phàn nàn về những thiếu thốn của 

mình. Nhƣng hãy nhìn lại những gì mình có và tự hỏi chúng ta đã 

phát huy hết các tiềm năng có sẵn của mình chƣa? Hay lại phung 

phí, làm hƣ hỏng những khả năng ấy? Phá hại môi trƣờng, nhậu 

nhẹt, cờ bạc, ma tuý và bao tệ nạn khác đều là không quản lý tốt 

ân huệ của Chúa. 

Sống LC: Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm mình mắc phải. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ 

Chúa ban xuống cho con. Xin cho con biết phát triển những khả 

năng Chúa ban và dùng chúng để phục vụ tha nhân. 
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25/10/18 THỨ NĂM TUẦN 29 TN (Lc 12,49-53) 

ĐỪNG TƢỞNG BỞ!  

 

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em tưởng Thầy đến 

để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: 

không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51) 

Suy niệm: Lựa chọn nào cũng bao hàm các khát vọng hay mục 

tiêu nào đó. Khi chọn đi theo Chúa Giê-su, chắc hẳn các môn đệ 

đều mang theo các khát vọng của mình. Thế nhƣng, không phải 

tất cả đều đƣợc nhƣ ý, bởi tƣ tƣởng và đƣờng lối của Thiên Chúa 

thì khác xa với những tham vọng của con ngƣời (x. Is 55,9). Vì 

thế, nhiều lần và nhiều cách, Chúa Giê-su ra sức xua tan những 

ảo tƣởng mà các môn đệ đang ôm ấp về Ngài: “Anh em đừng 

tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ...” (Mt 

5,17...); “Anh em tưởng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất 

sao?” (Lc 12,51); “Con Người đến không phải để được người ta 

phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10,45). 

Mời Bạn: Chúa Giê-su đến không phải đem thứ hòa bình dễ dãi 

mà để chiếu rọi chân lý vào thế gian. Ánh sáng Ngài mang đến sẽ 

đẩy lùi bóng tối; và nhƣ thế, đã khai mào một cuộc chiến giữa 

con cái ánh sáng (thuộc về Thiên Chúa) và con cái bóng tối 

(thuộc về Sa-tan). Ngài không chỉ báo trƣớc về những chia rẽ có 

thể xảy ra trong mỗi gia đình, mà còn khẳng định: “Vì danh 

Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Mt 10,22). 

Sống Lời Chúa: Hãy bình tâm suy gẫm về những gì Chúa đã 

hứa để tránh tham vọng điều hão huyền nơi Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, với cái chết của Chúa, các môn đệ 

vỡ mộng, bởi hy vọng điều Chúa không hứa. Xin cho con có được 

tâm hồn biết lắng nghe, xây dựng đời sống trên Lời Chúa, để con 

có thể đứng vững, dù cuộc đời gặp phải những khó khăn. Amen. 
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26/10/18 THỨ SÁU TUẦN 29 TN (Lc 12,54-59) 

ÁNH MẮT TÂM LINH 

“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết 

nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận 

xét?” (Lc 12,56) 

Suy niệm: Cha ông ta ngày xƣa muốn dự đoán thời tiết thì dựa 

vào kinh nghiệm mà đặt ra những “công thức” đại loại 

nhƣ: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa 

thì râm”. Ngày nay với những phƣơng tiện nhƣ vệ tinh, đài khí 

tƣợng thuỷ văn, ngƣời ta có thể dự báo đƣợc thời tiết xa hơn và 

chính xác hơn. Chính nhờ những dự đoán thời tiết nhƣ vậy, con 

ngƣời có thể phòng tránh đƣợc thiên tai, cũng nhƣ sắp xếp công 

việc của mình sao cho đạt kết quả cách tốt đẹp nhất. Tiếc thay 

khoa học tự nhiên phục vụ con ngƣời trong những lĩnh vực thuộc 

cuộc sống đời này có những bƣớc tiến nhảy vọt, còn khoa học tâm 

linh giúp đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu thì sao mà èo uột, khập 

khiễng!!! Chúa than phiền về những ngƣời biết nhận xét cảnh sắc 

đất trời mà không biết nhận xét dấu hiệu của thời đại này, và Ngài 

gọi họ là những ngƣời “đạo đức giả.” 

Mời Bạn: Tình trạng một xã hội chạy theo nền văn minh tiêu thụ 

trong khi những giá trị đạo đức bị tụt hậu trầm trọng, hiện tƣợng 

toàn cầu hoá có lợi cho một thiểu số giàu có về của cải, quyền lực 

và kiến thức trong khi một số rất đông ngƣời khác bị bỏ rơi, 

những dấu hiệu của thời đại đó thúc bách bạn làm gì để đáp ứng 

những đòi hỏi của Tin Mừng? 

Sống Lời Chúa: Dùng phƣơng pháp “xem-xét-làm” để suy nghĩ 

hoặc thảo luận trong nhóm về một sự kiện nổi bật đang xảy ra nơi 

môi trƣờng sống của bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một tâm hồn 

nhạy bén thiêng liêng, để tinh tế lắng nghe và cảm nhận và mau 

mắn làm theo sự thúc đẩy của Chúa làm nhân chứng cho Ngài. 
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27/10/18 THỨ BẢY TUẦN 29 TN (Lc 13,1-9) 

CHÖA CHẬM GIẬN VÀ GIÀU TÌNH THƢƠNG 

 “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới, nếu 

không thì ông hãy chặt nó đi.” (Lc 13,8-9) 

Suy niệm: Nhân hai sự kiện thời sự -những ngƣời nổi loạn bị 

Tổng trấn Phi-la-tô giết và mƣời tám ngƣời bị tháp Si-lô-a đè 

chết - Chúa Giê-su cảnh báo ngƣời đƣơng thời phải sám hối. 

Điều lạ lùng là một đàng, Chúa dạy phải mau mau sám hối; đàng 

khác, Chúa lại kiên trì chờ đợi con ngƣời sám hối qua dụ 

ngôn “Người làm vườn và cây vả.” Hoãn binh chi kế thông 

thƣờng là thủ thuật của kẻ dƣới nhằm có thời giờ đối phó với 

ngƣời trên. Còn Thiên Chúa, luôn luôn là ngƣời trên, đồng thời là 

Đấng “chậm giận và giàu tình thương,” lại chấp nhận “phƣơng 

án” hoãn binh, không phải nhƣ cơ hội cho con ngƣời mƣu tính, 

song là để chúng ta nhận ra lòng thƣơng xót của Ngài. Thay vì 

trừng phạt ta “ở đây và ngay lúc này,” Ngài lại kiên nhẫn đợi 

chờ. Ngài dành cho chúng ta thời gian sửa đổi, nhận ra lỗi lầm 

của mình, cũng nhƣ cảm nghiệm đƣợc ý muốn nhân từ của Ngài. 

Một khi nhận thức đƣợc thâm ý của Chúa, sự hoán cải đổi đời 

của ta sẽ có giá trị bền vững. 

Mời Bạn: Bạn là ngƣời nóng tính, thích thành công ngay hay là 

ngƣời kiên nhẫn? – là loại ngƣời thứ nhất, hãy học bài học trên từ 

Chúa Giê-su, can đảm đấm ngực nhận ra lỗi lầm, đồng thời kiên 

trì trong giáo dục mình và anh em. 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ học mẫu gƣơng kiên nhẫn của ngƣời làm 

vƣờn là Chúa Giê-su, để rồi kiên trì hơn trong việc giáo dục, đào 

tạo ngƣời khác, nhất là với ngƣời thuộc quyền mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con bắt chước Chúa, 

luôn bao dung và nhẫn nại với những người tưởng chừng như 

không thể hoán cải. Amen. 
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28/10/18 CHÖA NHẬT TUẦN 30 TN – B (Mc 10,46-52) 

CẦU XIN LÕNG CHÖA THƢƠNG XÓT 

 “Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi.”  

(Mc 10,47b) 

Suy niệm: Tiếng kêu cầu của anh mù Ba-ti-mê vang lên thật 

khẩn cấp và quyết liệt. Anh kêu vang át cả tiếng ồn ào của đám 

đông. Anh kêu mãi cho tới khi tiếng của anh đƣợc lắng nghe. 

Anh kêu cầu vì anh nhìn nhận sự bất lực trƣớc sự mù loà của 

mình. Hơn nữa anh còn kêu cầu vì tin vào lòng thƣơng xót của 

“Giê-su, Con Vua Đa-vít.” Anh đặt cƣợc đời mình nơi Chúa Giê-

su và vì thế anh đã không phải thất vọng. Ngài đã đáp lời: “Lòng 

tin của anh đã cứu anh.” 

Mời Bạn: Tiếng kêu cứu của những anh mù Ba-ti-mê trong thế 

giới hôm nay cũng thật khẩn cấp: tiếng kêu của thai nhi cầu xin 

đƣợc thấy ánh sáng mặt trời: “Mẹ ơi, xin đừng nỡ giết con”; tiếng 

kêu của ngƣời thấp cổ bé miệng bị áp bức van xin công bằng, sự 

thật… Và còn biết bao tiếng kêu nại đến lòng thƣơng xót ở quanh 

chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Bạn và tôi cũng thế, cũng 

cần đến lòng thƣơng xót của nhau: vợ chồng, cha mẹ, anh em, 

bạn bè đều cần trao cho nhau sự khoan dung thông cảm. Lòng 

thƣơng xót sẽ đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức trong cuộc 

sống, khi chúng ta ý thức rằng mỗi một khoảnh khắc trong đời 

chúng ta luôn cần đến lòng thƣơng xót của Thiên Chúa. 

Chia sẻ cảm nghiệm lòng thƣơng xót của Thiên Chúa đã đụng 

chạm đến trái tim của bạn qua các biến cố trong cuộc sống của bạn. 

Sống Lời Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thƣơng Xót trong gia 

đình, trong nhóm. 

Cầu nguyện: Xin Nước và Máu tuôn ra từ trái tim Chúa Giê-su 

là nguồn mạch của lòng Chúa thương xót, con tín thác vào Chúa. 

Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 
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29/10/18 THỨ HAI TUẦN 30 TN (Lc 13,10-17) 

CHÖA ĐƢỢC TÔN VINH 

“Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ ám làm cho tàn tật đã mười tám 

năm (…) Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, 

bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.” (Lc 13,11-12) 

Suy niệm: Khi nói đến ma quỷ, ngƣời ta thƣờng hình dung 

chúng với hình thù quái dị, tựa nhƣ những loài quái thú gớm 

ghiếc. Vì thế, ngƣời đàn bà với cái lƣng còng kỳ dị này, cũng bị 

ngƣời ta gán cho nguyên nhân “quỷ ám.” Nhƣ thế thì không công 

bằng với ngƣời phụ nữ đáng thƣơng này chút nào. Với Đức Giê-

su thì khác, dù bà không van xin, nhƣng vừa trông thấy bà, Ngài 

đã gọi bà lại và chữa lành cho bà. Ngài không thể để bà phải chịu 

cơn bệnh quái ác ấy hành hạ thêm một giây phút nào, kể cả việc 

Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát cho dù việc đó làm cớ cho 

viên trƣởng hội đƣờng chống đối. Bài Tin Mừng kết thúc thật có 

hậu, khi ngƣời đàn bà đứng thẳng đƣợc nhƣ ngƣời bình thƣờng, 

cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa; những kẻ chống đối Ngài thì xấu 

hổ, vì tỏ ra thiếu lòng nhân với ngƣời chị em của mình. 

Mời Bạn: Có thể bạn và tôi không phải mang những tật nguyền, 

chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Mời bạn cũng hãy có cái nhìn thông 

cảm với ngƣời khuyết tật chung quanh, cũng nhƣ có thái độ tích 

cực khi gặp những khó khăn. Bởi chính lúc đó lại là lúc Thiên 

Chúa đƣợc tôn vinh. Bạn có nhận ra điều đó không? 

Chia sẻ: Khi bị bệnh hoạn tật nguyền, bạn làm gì để Chúa đƣợc 

tôn vinh? 

Sống Lời Chúa: Thăm viếng và tận tình giúp đỡ những ngƣời 

không may, để cảm nhận tình Chúa thƣơng ta. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa Cha được tôn vinh trong 

cuộc Khổ nạn của Chúa. Xin cho chúng con biết can đảm đón 

nhận những khốn khó, để Chúa Cha được tôn vinh. Amen. 
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30/10/18  THỨ BA TUẦN 30 TN (Lc 13,18-21) 

LÀM CHỨNG CHO NƢỚC TRỜI 

 “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi 

vào ba đấu bột cho tới khi tất cả bột dậy men.” (Lc 13,21) 

Suy niệm: Ở những nƣớc công giáo hầu nhƣ toàn tòng nhƣ 

Philippines, ngoài đƣờng phố, trên xe cộ, chỗ nào cũng thấy 

tƣợng Chúa, ảnh Mẹ; và chỗ nào cũng có thể cử hành thánh lễ 

Chúa Nhật dù đó là siêu thị hay bệnh viện. Trái lại, ở một số 

nƣớc Hồi giáo, nếu chẳng may bạn tỏ vẻ mình là “con nhà có 

đạo” hoặc “lớ ngớ” làm việc gì đó có chút hơi hƣớng truyền bá 

hoặc gây ảnh hƣởng về đạo, bạn có thể mất mạng nhƣ chơi. Phải 

chăng trong trƣờng hợp trƣớc, vai trò của “nắm men” là không 

cần thiết vì hầu nhƣ ai cũng “có đạo”, còn trong sau phải chăng 

là không thể vì bị bách hại cấm cách? Thật ra sứ mạng làm cho 

“tất cả bột dậy men” đâu có giới hạn ở chỗ “có đạo hay không có 

đạo” mà là bằng đời sống của bạn, đem các giá trị Tin Mừng 

thấm vào mọi ngõ ngách của thế giới bạn đang sống. Và nhƣ thế 

thì ở đâu sứ mạng đó vẫn là cần thiết. 

Mời Bạn: Bạn đang sống ở đâu thì đó là địa điểm ƣu tiên một để 

bạn thể hiện sứ mạng của nắm men. Những giá trị Tin Mừng thì 

nhiều, nhƣng bạn có thể bắt đầu từ điều răn trọng nhất đó là yêu 

thƣơng (Mt 20,34-40; Lc 10,25-28), và thể hiện tình yêu ấy qua 

nếp sống công bình, nhân ái và thành tín (Mt 23,23; Lc 11,42). 

Các giá trị khác sẽ nối tiếp sau. 

Chia sẻ: Liệt kê những giá trị Tin Mừng mà bạn cho là cấp bách 

nhất và bên cạnh mỗi giá trị, một việc cụ thể để thể hiện. 

Sống Lời Chúa: Chọn một trong những việc mà bạn vừa liệt kê 

để thực hiện. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết ý thức sứ mạng là men, là 

muối đất của con là làm cho Nước Trời hiện diện bằng cách thực 

hiện những giá trị Tin Mừng trong đời sống hằng ngày của con.  
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31/10/18 THỨ TƢ TUẦN 30 TN (Lc 13,22-30) 

CHIẾN ĐẤU QUA CỬA HẸP 

“Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào, vì… nhiều người sẽ tìm 

cách vào mà không thể được.” (Lc 13,24) 

Suy niệm: Ngƣời Ai-len kể câu chuyện vào thiên đàng nhƣ sau: 

Một ngƣời đến trƣớc cửa thiên đàng và xin thánh Phê-rô cho 

mình vào. Ngài trả lời: “Đương nhiên là được, chỉ cần chỉ cho ta 

các vết sẹo của con.” Ngƣời ấy trả lời: “Con không có vết sẹo 

nào.” Thánh nhân nói: “Thật đáng tiếc vì chẳng có gì đáng cho 

con phải chiến đấu sao?” Đức Giê-su xác quyết với ta: đƣờng về 

Nƣớc Trời là con đƣờng thập giá, vào cửa sự sống là đi qua cửa 

hẹp, phải chiến đấu “trầy da tróc vẩy” mới vào đƣợc. Những vết 

sẹo trong hành trình nói lên nỗ lực đấu tranh của ta với bản thân 

ƣơn lƣời, với mƣu mô ma quỷ tinh vi, với môi trƣờng xã hội 

nặng tính trần tục, nhất là xã hội đề cao tiện nghi, hƣởng thụ cách 

ích kỷ nhƣ hiện nay. 

Mời Bạn: “Chìa khóa mở cửa thiên đàng không thể rèn nhiều 

chìa phụ được”(Mục sƣ D. Horton). Cửa dẫn đến sự sống chỉ có 

một mẫu: cửa hẹp từ bỏ & chiến đấu; chìa khóa mở cửa thiên 

đàng chỉ có một kiểu: yêu thƣơng; đƣờng đi đến sự sống đời đời 

chỉ có một khuôn mẫu: thập giá. Bạn đã xác tín nhƣ vậy chƣa? 

Bạn muốn con đƣờng dễ dãi đƣa đến diệt vong hay con đƣờng 

hẹp đƣa đến hạnh phúc đời đời? 

Sống Lời Chúa: Tôi tập cố gắng đi qua cửa hẹp qua việc nỗ lực 

nhiều hơn nữa để sửa đổi một thói xấu trầm trọng nhất hiện nay 

của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa không ngại cảnh báo cho con 

biết phải chiến đấu vất vả, đi qua cửa hẹp vào Nước Trời. Xin giúp 

con xác tín chân lý này, cũng như nỗ lực chiến đấu với chính con 

người muốn sống theo bản năng dễ dãi của mình. Amen. 
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ĐIỂM TIN GIÁO HỘI 

A. TIN GIÁO HỘI HOÀN CẦU 

1. Công bố huấn thị về cách tiến hành Thƣợng HĐGM 

Sáng ngày 1-10-2018, Văn phòng Tổng thư ký Thượng 

HĐGM đã công bố huấn thị về cách thức tiến hành Thượng 

HĐGM.  

 

Huấn thị gồm 2 phần: 

I. Phần đầu nói về các chủ thể: thẩm quyền của ĐTC, và 

trong trƣờng hợp đang nhóm Thƣợng HĐGM mà Tòa Thánh 

bị trống ngôi, thì Thƣợng HĐGM sẽ ngƣng họp tức khắc, chờ 

ĐGH mới quyết định. 

- Huấn thị xác định các thành phần tham dự Thƣợng HĐGM 

khóa thƣờng lệ và các THĐGM khóa đặc biệt: các vị đƣơng 

nhiên theo chức vụ là các vị thủ lãnh các Giáo Hội Công Giáo 

nghi lễ Đông phƣơng, các vị thủ lãnh các cơ quan trung ƣơng 

Tòa Thánh có chức GM do ĐTC chỉ định, các vị đƣợc bầu lên, 

và các vị do ĐTC bổ nhiệm: con số các vị đƣợc ngài bổ nhiệm sẽ 
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không có 15% tổng số các nghị phụ đƣơng nhiên có quyền hoặc 

đƣợc bầu lên. Việc bầu các đại biểu phải đƣợc ĐTC phê chuẩn 

và không thể công bố danh tánh trƣớc khi ĐTC phê chuẩn. 

Vai trò và thẩm quyền một số chức sắc 

- Huấn thị xác định vai trò và thẩm quyền của vị Tổng thƣ 

ký, Phó Tổng thƣ ký, Hội đồng thông thƣờng của Văn phòng 

Tổng thƣ ký và các Hội đòng khác; tiếp đến là các vị Chủ 

tịch thừa ủy, thay mặt ĐTC chủ tọa khóa họp, vị Tổng tƣờng 

trình viên, vị Tổng thƣ ký đặc biệt của khóa họp. Ngoài ra 

có Ủy ban thông tin, Ủy ban soạn Văn kiện chung kết, Ủy 

ban nghiên cứu. 

Phần 2: thủ tục tiến hành 

II. Phần thứ 2 của Huấn bị bàn về thủ tục tiến hành Thƣợng 

Hội đồng GM: từ việc cử hành phụng vụ trong Công nghị GM 

này, cho tới phẩm phục, thứ tự ƣu tiên, ngôn ngữ đƣợc sử 

dụng, nghĩa vụ các nghị phụ phải thông báo khi vắng mặt 

không tham dự phiên họp, nghĩa vụ phải giữ bí mật về các ý 

kiến và phiếu của mỗi cá nhân. Ngoài ra phần này cũng nói về 

thủ tục bỏ phiếu, về các thủ tục, và cách thức bỏ phiếu. 

Cách phát biểu trong Thượng HĐGM 

Tiếp đến là việc thảo luận trong THĐGM: các nghị phụ phải 

nộp trƣớc bài phát biểu và chỉ đƣợc nói về đề tài đƣợc ấn định, 

phải nói trong giới hạn thời gian đã ấn định. Có thể phát biểu 

trên giấy tờ và nộp cho Văn phòng Tổng thƣ ký. 

Các nghị phụ đừng lập lại ý kiến đã đƣợc nghị phụ khác phát 

biểu, và nên trình bày ý kiến và lập trƣờng chung của HĐGM 

hoặc cơ quan mà mình đƣợc cử làm đại biểu. 
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Phát biểu của dự thính viên 

Các dự thính viên và những ngƣời đƣợc mời, ví dụ các đại 

biểu các Giáo Hội Kitô Anh em, có thể phát biểu trong phiên 

khoáng đại nếu đƣợc vị Hồng Y Chủ tịch mời hoặc cho phép. 

Họ có thể nói trong các cuộc thảo luận nhóm, nhƣng không có 

quyền bỏ phiếu. 

Trong các cuộc thảo luận tự do, sau khi nghe ý kiến của ngƣời 

khác, các nghị phụ có quyền trả lời hoặc nêu vấn nạn. 

Soạn thảo văn kiện chung kết 

Huấn thị cũng bàn về việc soạn thảo Văn kiện chung kết, và 

thảo luyận về văn kiện này trong phiên khoáng đại, việc bỏ 

phiếu chung kết. Văn kiện này để đƣợc thông qua phải đƣợc 2 

phần 3 số phiếu của các nghị phụ hiện diện trong lúc bỏ phiếu. 

Sau khi bỏ phiếu thông qua, Văn kiện chung kết sẽ đƣợc đệ 

trình ĐTC. 

Giá trị của Văn kiện chung kết 

Theo Tông hiến mới của ĐTC với tựa đề ”Episcopalis 

communio” (Tình hiệp thông Giám Mục), về cơ cấu Thƣợng 

HĐGM công bố tại Vatican ngày 18-9 vừa qua, thì các kết 

luận của Thƣợng HĐGM đƣợc thu vào trong một Văn kiện 

chung kết (17,1). Để soạn Văn kiện này, một Ủy ban đặc 

nhiệm đƣợc thành lập gồm có vị chủ tọa là Tổng tƣờng trình 

viên, vị Tổng thƣ ký Thƣợng HĐGM, vị Tổng thƣ ký đặc biệt 

cho khóa họp và một vài thành phân đƣợc bầu lên trong phiên 

khoáng đại của Thƣợng HĐGM, để ý đến các vùng khác nhau, 

sau cùng là một số vị do ĐTC bổ nhiệm (17,2). Văn kiện 

chung kết đƣợc đệ trình để các nghị phụ bỏ phiếu, cố gắng đạt 

sự đồng thuận về tinh thần. 
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Theo khoản thứ 18 của Tông Hiến, sau khi đƣợc các nghị phụ 

thông qua, Văn kiện chung kết đƣợc đệ trình ĐTC và ngài 

quyết định công bố. Nếu Văn kiện đƣợc ĐTC minh thị phê 

chuẩn, thì sẽ trở nên thành phần giáo huấn thông thƣờng của 

ngƣời kế vị Thánh Phêrô (18,1). 

Nếu ĐTC ban cho khóa họp Thƣợng HĐGM quyền quyết 

định, theo khoảng số 343 của bộ giáo luật, thì Văn kiện chung 

kết sẽ trở thành giáo huấn của Đấng Kế vị thánh Phêrê khi 

ngài phê chuẩn và công bố. Trong trƣờng hợp này Văn kiện 

chung kết đƣợc công bố với chữ ký của ĐGH cùng với chữ ký 

của các nghị phụ (18,2). 

G. Trần Đức Anh OP – Vatican 

 

2. Công bố Tông Hiến mới về Thƣợng HĐGM 

Sáng 18-9-2018, Tông 

hiến mới của ĐTC với 

tựa đề ”Episcopalis 

communio” (Tình hiệp 

thông Giám Mục), về cơ 

cấu Thượng HĐGM đã 

được công bố tại Vatican. 

Hiện diện trên toàn chủ tọa cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí 

Tòa Thánh, để giới thiệu Văn kiện có ĐHY Lorenzo 

Baldisseri, Tổng thƣ ký Thƣợng HĐGM, và Đức Cha Phó 

Tổng thƣ ký Fabio Fabene, cùng với giáo sƣ Dario Vitali, cố 

vấn của Thƣợng HĐGM, và cũng là giáo sƣ thần học tín lý tại 

Đại học Giáo Hoàng Gregoriana. 
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Cơ cấu đại cƣơng 

Tông hiến gồm 2 phần: Phần đầu nói về đạo lý gồm 10 điều 

khoản và phần hai gồm 27 điều khoản về kỷ luật. 

Theo ĐHY Tổng thƣ ký Baldisseri, việc cải tổ cơ cấu Thƣợng 

HĐGM cũng nằm trong hƣớng đi của ĐTC Phanxicô nhƣ ngài 

đã trình bày Tông Tông Huấn ”Evangelii gaudium” số 27, đó 

là điều chỉnh lại một cách sâu rộng tất cả các cơ cấu của Giáo 

Hội để các cơ cấu này có đặc tính ”truyền giáo” hơn, nghĩa là 

nhạy cảm hơn đối với những nhu cầu của con ngƣời, cởi mở 

hơn đối với điều mới mẻ đẩy xa hơn, và mềm dẻo hơn trong 

một thời đại có những biến chuyển mau lẹ” 

Điểm mới đặc biệt của Tông Hiến 

Điểm mới đặc biệt trong Tông Hiến mới là khoản số 17 và 18 

về việc soạn và thông qua văn kiện chung kết và đệ trình Đức 

Thánh Cha. 

Các kết luận của Thƣợng HĐGM đƣợc thu vào trong một Văn 

kiện chung kết (17,1). Để soạn Văn kiện này, một Ủy ban đặc 

nhiệm đƣợc thành lập gồm có vị chủ tọa là Tổng tƣờng trình 

viên, vị Tổng thƣ ký Thƣợng HĐGM, vị Tổng thƣ ký đặc biệt 

cho khóa họp và một vài thành phân đƣợc bầu lên trong phiên 

khoáng đại của Thƣợng HĐGM, để ý đến các vùng khác nhau, 

sau cùng là một số vị do ĐTC bổ nhiệm (17,2). Văn kiện 

chung kết đƣợc đệ trình để các nghị phụ bỏ phiếu, cố gắng đạt 

sự đồng thuận về tinh thần. 

Giá trị Văn kiện chung kết 

Theo khoản thứ 18, sau khi đƣợc các nghị phụ thông qua, Văn 

kiện chung kết đƣợc đệ trình ĐTC và ngài quyết định công bố. 
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Nếu Văn kiện đƣợc ĐTC minh thị phê chuẩn, thì sẽ trở nên 

thành phần giáo huấn thông thƣờng của ngƣời kế vị Thánh 

Phêrô (18,1). 

Nếu ĐTC ban cho khóa họp Thƣợng HĐGM quyền quyết 

định, theo khoảng số 343 của bộ giáo luật, thì Văn kiện chung 

kết sẽ trở thành giáo huấn của Đấng Kế vị thánh Phêrê khi 

ngài phê chuẩn và công bố. Trong trƣờng hợp này Văn kiện 

chung kết đƣợc công bố với chữ ký của ĐGH cùng với chữ ký 

của các nghị phụ (18,2). 

Với Tông Hiến mới, Văn kiện chung kết của một Thƣợng 

HĐGM có thể có giá trị nhƣ một văn kiện của Công đồng 

chung nếu đƣợc ĐTC phê chuẩn và ký vào cùng với các nghị 

phụ. 

Trƣớc đây, các Thƣợng HĐGM đƣa ra và thông qua những đề 

nghị và đệ lên ĐTC để tùy ngài sử dụng, hoặc cho công bố 

hoặc dùng những đề nghị đó để soạn một tông huấn. Nhƣng 

nay Thƣợng HĐGM thông qua văn kiện chung kết và nếu 

ĐGH chấp nhận thì văn kiện đó trở thành giáo huấn chính thức 

của Giáo Hội (Rei 18-9-2018) 

G. Trần Đức Anh OP – Vatican 

 

 

 



Tin Giáo Hội Việt Nam  |  41 

B. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 

1. ĐHY João Braz de Aviz và chuyến viếng thăm TGP Huế 

ngày 05.9.2018 

Sau khi đặt chân 

đến TGP Huế vào 

sáng ngày 

05.9.2018, vào 

buổi chiều lúc 

15g00 cùng ngày, 

ĐHY João Braz de 

Aviz đã có buổi 

nói chuyện với các 

Liên Tu Sĩ trong TGP Huế và chủ tế Thánh lễ đồng tế tại 

Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam.  

Một khung cảnh từng bừng nhộn nhịp, cùng với những bƣớc 

chân của các Tu sĩ nam nữ trong các Hội Dòng và các thành 

viên Tu Hội đời, đã quy tụ về ngôi nhà thờ Chính Tòa của 

Giáo phận để chuẩn bị đón chào ĐHY Tổng trƣởng Bộ Đời 

sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ. 

Những bộ tu phục xanh, lam, đen… tuy không sặc sỡ sắc màu 

nhƣng toát lên vẻ đẹp thánh thiện, nhẹ nhàng giữa trời chiều 

vàng nắng. Những tiếng hát, tiếng vỗ tay hân hoan vang lên 

khi ĐHY Tổng trƣởng cùng với Đức TGM Giuse Nguyễn Chí 

Linh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ và phái đoàn tháp tùng 

tiến vào nhà thờ. 

ĐHY João Braz de Aviz đã khiến cho nhiều tu sĩ hiện diện 

cảm phục với hình ảnh Ngài đi thẳng lên Cung Thánh, quỳ 

xuống trƣớc Nhà Tạm để chào Chúa trong vài phút, sau đó 

mới bắt đầu buổi trò chuyện với mọi ngƣời hiện diện. 
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Cha Antôn Huỳnh Đầy, đặc trách Liên Tu Sĩ TGP Huế giới 

thiệu với ĐHY Tổng trƣởng các Dòng tu đang hiện diện. Đồng 

thời, Ngài cũng trình bày tên gọi, năm thành lập và số lƣợng tu 

sĩ cùng với linh đạo của mỗi Hội Dòng. 

Đáp lại, ĐHY Tổng 

trƣởng cảm thấy vui và 

hạnh phúc khi đƣợc mọi 

ngƣời đón tiếp nồng hậu 

nhƣ vậy. Ngài cũng cám 

ơn Đức TGM Giuse, Đức 

Cha Phêrô, quý Cha tháp 

tùng, và cuối cùng là lời 

cám ơn dành cho tất cả các tu sĩ nam nữ có mặt hôm nay để 

dành cho Ngài những tình cảm quý báu này. 

ĐHY Tổng trƣởng cũng chia sẻ rằng: Đức Thánh Cha 

Phanxicô luôn coi những ngƣời sống đời Thánh hiến là kho 

báu của Giáo Hội. Và ngƣời tu sĩ hãy trở nên là những môn đệ 

thân tín của Chúa Giêsu, luôn trung thành sống theo Đặc sủng 

của Hội Dòng và không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân 

mình. Việc huấn luyện đời tu trƣớc hết là lý trí, ý thức rồi 

chuyển đến con tim, sau đó thực tại hóa và thực hiện. 

Ngài cũng đề cập đến nhân đức cần có của ngƣời sống đời 

Thánh hiến, chính là biết chiến đấu với những cảm xúc và quan 

trọng hơn nữa là khả năng biến đổi, cụ thể là sự mềm dẻo linh 

động nơi mỗi ngƣời. Qua ví dụ về chiếc bình đựng rƣợu, nếu 

nói Chúa Giêsu là rƣợu mới, và mỗi ngƣời là những chiếc bình 

và để có sự gắn kết thì những chiếc bình này cũng phải luôn 

mới, điều này nói lên ý nghĩa hãy để Chúa hành động trên cuộc 

đời mình, để Chúa yêu thƣơng và hoàn toàn tin tƣởng vào Ngài. 
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Một ý tƣởng sâu sắc đƣợc ĐHY Tổng trƣởng nêu lên, chính là 

làm sao trong các dòng tu quyền bính không phải là áp đặt, vâng 

phục không phải là nô lệ. Quyền bính hay vâng phục đều là phục 

vụ, mọi ngƣời là anh chị em và luôn biết yêu thƣơng nhau. 

Trong cuộc trao đổi với các tu sĩ, một nữ tu muốn biết thêm 

những điểm tích cực (có thể gọi là điểm son) của Đời sống 

Thánh hiến trên thế giới hiện nay, ĐHY Tổng trƣởng cho biết 

có nhiều nơi còn nhiều ơn gọi, trong đó có Việt Nam. Và hơn 

thế nữa có nhiều cộng đoàn luôn biết sống hiệp nhất, yêu 

thƣơng nhau, sống đúng đặc sủng của Đấng Sáng Lập, cầu 

nguyện tốt, sống nội tâm… những điều đó nói lên nơi nào 

Giáo Hội trƣởng thành thì nơi đó Ơn gọi sẽ phát triển. 

Một câu hỏi khác của một nữ tu xin ĐHY Tổng trƣởng giải 

đáp về những hình thức khổ chế giúp sống đời Thánh hiến 

đƣợc tốt. Ngài đã khuyên không nên làm khổ thân xác qua 

những hình thức khổ chế bản thân, vì nhiều lúc những hình 

thức đó mang lại cho ngƣời thi hành thêm sự kiêu ngạo. 

Nhƣng hình thức khổ chế sâu xa và ý nghĩa nhất đó là sự yêu 

thƣơng anh chị em mình liên lỉ. 

Tiếp sau phần nói chuyện của ĐHY Tổng trƣởng là Thánh lễ 

đồng tế vào lúc 18g00 do chính Ngài chủ tế. Cùng đồng tế 

trong Thánh lễ này còn có Đức TGM Giuse, Đức Cha Phêrô, 

quý Cha theo đoàn và quý Cha trong giáo phận. 

Trong bài giảng lễ, ĐHY Tổng trƣởng cũng chia sẻ một số tƣ 

tƣởng với mọi thành phần tham dự, đặc biệt là sự ƣu tƣ làm 

sao mỗi ngƣời có thể nghe tiếng Chúa, thấy đƣợc ánh nhìn đầy 

yêu thƣơng của Chúa và can đảm sống ơn gọi trong đời mình, 

nhất là luôn chân thành, yêu thƣơng và nâng đỡ nhau trong 

cuộc sống này. 
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Cuối Thánh Lễ, Cha Antôn Dƣơng Quỳnh, Tổng Đại Diện 

TGP Huế thay mặt cho toàn thể mọi ngƣời hiện diện dâng lời 

cám ơn về chuyến viếng thăm của ĐHY Tổng trƣởng, đồng 

thời Ngài cũng kính tặng những món quà lƣu niệm của xứ Huế 

lên ĐHY Tổng trƣởng, quý Đức Cha và phái đoàn. 

Kết thúc Thánh lễ, vũ khúc do các em nhỏ đến từ Giáo xứ 

Chính Tòa Phủ Cam trong tu phục là các Hồng Y, Giám mục, 

Linh mục, Tu sĩ nam nữ để dành tặng ĐHY Tổng trƣởng, điều 

này đã khiến Ngài rất ngạc nhiên và vô cùng thích thú trƣớc 

những cử điệu thật dễ thƣơng, đồng thời diễn tả sống động 

vƣờn hoa ơn gọi của Giáo Hội. 

Sau Thánh Lễ, trong khuôn viên của Nhà thờ Chính Tòa, ĐHY 

Tổng trƣởng, Quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và 

mọi ngƣời cùng chia sẻ với nhau bữa tiệc nhỏ với không gian 

thoáng đãng ngoài trời, xen lẫn là những tiết mục văn nghệ đặc 

sắc của các Hội Dòng trong Giáo phận. 

 Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhƣng để lại ấn tƣợng sâu sắc 

trong lòng mỗi ngƣời, nhất là qua những chia sẻ của ĐHY 

Tổng trƣởng về cảm nhận của Ngài trong dịp viếng thăm này, 

đó chính là những cảm nhận về sự chân tình, vui tƣơi đầm ấm 

nhƣ trong một đại gia đình quây quần bên nhau. 

Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho Đức Thánh Cha Phanxicô, 

các Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tất cả những ai đang 

sống đời Thánh hiến, để mỗi ngƣời biết nỗ lực chu toàn bổn 

phận của mình, với sứ mạng đem tình yêu thƣơng và hồng ân 

của Thiên Chúa đến cho mọi ngƣời. 

Nguồn: TGP Huế 
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2. Đức TGM Zalewski, Đại diện Toà Thánh lần đầu tiên 

lên tiếng giữa 

cộng đoàn tại 

Hà Nội 

Ngay sau ngày đầu 

tiên đặt chân tới Hà 

Nội, Đức Tổng 

Giám mục Marek 

Zalewski, Tân Đại 

diện Toà Thánh 

không thường trú 

tại Việt Nam đã gặp 

gỡ các thành phần 

dân Chúa và chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh lễ đồng tế 

tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 18h30 thứ Ba ngày 

11/9/2018.  

Sau khi chào thăm và trình Ủy nhiệm thƣ của Đức Giáo Hoàng 

tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đức Tổng Giám mục (TGM) 

Zalewski, Đại diện Tòa Thánh đã có những gặp gỡ đầu tiên 

với linh mục đoàn và giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội. 

Vào lúc 16h30, tại phòng hội Tòa Tổng Giám mục, Đức TGM 

Zalewski đã gặp gỡ và nói chuyện với linh mục đoàn đang 

tham dự khóa thƣờng huấn. Tại đây ngài đã có bài chia sẻ với 

linh mục đoàn xoay quanh mối tƣơng quan giữa linh mục và 

giám mục địa phận, giữa linh mục và giáo dân. 

Thánh lễ lúc 18h30 tại nhà thờ Chính tòa do Đức Hồng Y Phê-

rô, Tổng Giám mục Hà Nội chủ tế. Đức TGM Zalewski và linh 

mục đoàn đã đồng tế trong Thánh lễ này với sự tham dự của 

đông đảo nam nữ Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân. 
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Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng Y đã giới thiệu Đức TGM 

Zalewski với toàn thể 

cộng đoàn. Đức Hồng Y 

bày tỏ niềm vui: “Ngày 

21-5-2018, Đức Thánh 

Cha Phanxicô bổ nhiệm 

Đức TGM làm Sứ Thần 

Tòa Thánh tại 

Singapore và làm Đại 

diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Chúng con vui mừng và 

biết ơn khi nhận đƣợc tin này. Vì nhƣ thế sự liên hệ hữu hình 

của Giáo hội tại Việt Nam với Tòa thánh và với Đức Thánh 

Cha; cũng nhƣ tình thƣơng mà Đức Thánh Cha dành cho chúng 

con và quê hƣơng chúng con luôn đƣợc thể hiện một cách rõ 

ràng. Khi đƣợc chọn làm giám mục ngài đã chọn khẩu hiệu 

„Lumen vitae Christus - có nghĩa Chúa Kitô ánh sáng của sự 

sống‟. Chúng con tin rằng ngài sẽ giúp chúng con luôn đi trong 

ánh sáng là Đức Kitô để đƣợc sống và đƣợc sống dồi dào. 

Chúng con xin kính chúc Đức TGM, lần đầu tiên đến đất nƣớc 

của chúng con, đƣợc sức khỏe và bình an, đƣợc niềm vui và 

hạnh phúc và sứ vụ mà Đức Thánh Cha trao phó đƣợc hoàn 

thành một cách tốt đẹp”. 

Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn cầu nguyện trong Thánh lễ 

cho cuộc thƣờng huấn của linh mục đoàn, cho Đức Thánh 

Cha, cho Giáo hội, và đặc biệt cho Đức TGM Zalewski. 

Sau phần công bố Lời Chúa, Đức TGM Zalewski đã tiến tới 

giảng đài và lên tiếng chia sẻ với cộng đoàn. Ngài chia sẻ bằng 

tiếng Anh và linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ chuyển dịch 

sang tiếng Việt. 
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Trƣớc hết ngài ngỏ lời chào mọi thành phần dân Chúa đang 

hiện diện, đồng thời ngài cảm ơn Đức Thánh Cha đã gửi ngài 

tới “đất nƣớc thân yêu của anh chị em”. 

Nói về sứ vụ của mình, Đức TGM khẳng định: Sứ vụ của Đại 

diện Tòa thánh luôn gắn liền với sứ vụ của thánh Phê-rô tông 

đồ, đó là sứ vụ của Đức Thánh Cha. Trách vụ của tôi tại Việt 

Nam là để đảm bảo mối dây hiệp thông giữa các giám mục, 

giữa giám mục với linh mục đoàn của mình, giữa Giám mục 

và cộng đồng dân Chúa, giữa hàng giáo phẩm Việt Nam với 

Giám mục Rôma là Đức Thánh Cha. Một trách vụ nữa là ngài 

bảo đảm mối dây hiệp nhất giữa các Giáo hội địa phƣơng với 

Đức Thánh Cha và với cả chính quyền dân sự tại Singapor 

cũng nhƣ tại Việt Nam. 

Chia sẻ Lời Chúa về đoạn Chúa chọn 12 Tông đồ trong Tin 

Mừng theo thánh Luca, Đức TGM nhấn mạnh đến tinh thần 

cầu nguyện trong Tin Mừng Luca. Ngài phân tích Lc 6, 12-19 

thành 2 đoạn: đoạn một nói về niềm vui của các Tông đồ và 

đoạn hai nói về niềm vui của những ngƣời dân. 

Từ việc Chúa Giê-su đã cầu nguyện rất nhiều trƣớc khi chọn các 

tông đồ, ngài mời gọi cộng đoàn hãy luôn biết chìm đắm trong 

cầu nguyện trƣớc mọi việc nhƣ chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện. 

Trong đoạn hai nói đến Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là ngƣời. 

Chúa Giê-su không từ chối bất cứ ai. Và bất cứ ai khi đụng 

chạm đến Chúa Giêsu thì đều đƣợc chữa lành. Từ đó ngài mời 

gọi cộng đoàn hãy đến với Chúa Giê-su. 

Thánh lễ kết thúc lúc 20h. Sau Thánh lễ, Đức TGM đã dùng 

cơm tối cùng Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ tá và toàn thể linh 

mục đoàn. 
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3. Thƣ Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thƣờng niên 

kỳ II 2018 

 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

THƢ MỤC VỤ 2018 

Anh chị em thân mến, 

Chúng tôi, các Giám mục thuộc 26 Giáo phận, tham dự Hội 

nghị thƣờng niên kỳ II-2018 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận 

Mỹ Tho, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái trong Chúa 

Giêsu Kitô. Qua thƣ này, chúng tôi xin gửi tới anh chị em một 

vài thông tin và định hƣớng mục vụ. 

1. Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Phòng báo chí Tòa Thánh loan 

tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám 

mục Marek Zalewski làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, 

kiêm Đại diện không thƣờng trú của Tòa Thánh tại Việt 

Nam. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski gia nhập ngành 

ngoại giao của Tòa Thánh từ năm 1995 và đã phục vụ tại 

nhiều nhiệm sở khác nhau trên thế giới, trƣớc khi nhận 

nhiệm vụ tại Singapore và tại Việt Nam. 
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Nhân dịp Hội nghị thƣờng niên kỳ II-2018 của Hội đồng 

Giám mục Việt Nam, ngày 24-9-2018, chúng tôi vui mừng 

đón tiếp vị tân Đại diện Tòa Thánh. Thay mặt Dân Chúa tại 

Việt Nam, chúng tôi đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã luôn quan tâm đến đoàn chiên nhỏ bé tại Việt 

Nam và gửi đại diện của ngài đến đồng hành. Chúng tôi hy 

vọng sự hiện diện của vị Đại diện Tòa Thánh sẽ góp phần 

gia tăng sự hiểu biết giữa Chính phủ Việt Nam và Tòa 

Thánh, củng cố mối hiệp thông của Hội Thánh Việt Nam 

với Hội Thánh phổ quát, cũng nhƣ thúc đẩy việc loan báo 

Tin Mừng Chúa Giêsu trên quê hƣơng đất nƣớc chúng ta. 

2. Nhƣ đã trình bày trong Thư Chung 2016, Hội Thánh Việt 

Nam tập trung vào chủ đề Mục vụ gia đình trong ba năm 

(2016-2019) với những điểm nhấn cho từng năm. Trong 

năm 2018-2019, chúng ta đƣợc mời gọi đồng hành với các 

gia đình gặp khó khăn. Chúng tôi muốn nhắc lại ở đây 

những nét căn bản trong Thư gửi các gia đình Công giáo 

năm 2016: 

Chúa Giêsu một đàng đƣa ra lí tƣởng rất cao cả về đời sống 

hôn nhân và gia đình; đàng khác, Ngƣời chạnh lòng thƣơng 

những ngƣời đau khổ trong đời sống hôn nhân, nhƣ trƣờng 

hợp ngƣời phụ nữ xứ Samaria hoặc ngƣời nữ phạm tội 

ngoại tình. Theo gƣơng Chúa Giêsu, chúng ta đƣợc mời gọi 

chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhất là những gia đình 

gặp khó khăn. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi xin anh 

chị em lƣu tâm đến những hoàn cảnh sau: 

Trƣớc hết là các gia đình di dân: ngày nay vì hoàn cảnh 

kinh tế, rất nhiều gia đình phải rời bỏ làng quê để tìm kế 

sinh nhai trong những thành phố lớn. Chỉ một số ít thành 
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công, còn đa số gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, sinh 

hoạt gia đình, giáo dục con cái. Về mặt đức tin, họ cũng gặp 

khó khăn trong việc hội nhập cộng đoàn giáo xứ mới. Vì 

thế, chúng ta phải mở rộng vòng tay đón tiếp, để các gia 

đình di dân cảm nhận cộng đoàn giáo xứ là nhà của họ, nơi 

đó đức tin đƣợc nuôi dƣỡng, lòng mến đƣợc vun trồng, và 

hy vọng đƣợc triển nở giữa những khó khăn thử thách. 

Kế đến là những cặp hôn nhân khác đạo: trong những gia 

đình này, có những khó khăn riêng do việc vợ chồng không 

cùng niềm tin tôn giáo, ảnh hƣởng đến việc giữ đạo của 

ngƣời Công giáo cũng nhƣ việc giáo dục con cái trong gia 

đình. Vì thế, chúng ta cần đồng hành và nâng đỡ họ, nhất là 

giúp ngƣời phối ngẫu Công giáo trong đời sống đức tin, để 

họ có thể làm chứng cho Tin Mừng và giới thiệu Chúa 

Giêsu cho mọi ngƣời trong gia đình, gia tộc và lối xóm. 

Cuối cùng là những gia đình bị đổ vỡ: dựa vào giáo huấn 

của Chúa, Hội Thánh luôn mong muốn các đôi vợ chồng 

chung thủy với nhau đến trọn đời. Tuy vậy, trong thực tế, 

nhiều cặp hôn nhân rơi vào tình trạng mâu thuẫn không thể 

hòa giải và dẫn tới đổ vỡ. Một số ngƣời Công giáo rơi vào 

tình trạng này vì hoàn cảnh chứ không hoàn toàn do lỗi 

riêng của họ. Vì thế, thay vì lên án và loại trừ, chúng ta cần 

cảm thông và giúp đỡ họ nơi cộng đoàn đức tin cũng nhƣ 

trong đời sống hằng ngày. Đối với những ngƣời đã li dị và 

tái hôn, họ vẫn đƣợc Hội Thánh yêu thƣơng và quan tâm 

chăm sóc với tình mẫu tử.  

3. Hội nghị thƣờng niên kỳ II-2018 diễn ra trong Năm Thánh 

kỷ niệm 30 năm tuyên phong các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Để sống tinh thần của Năm Thánh, chúng tôi đã hành hƣơng 
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về giáo xứ Ba Giồng, nơi tôn kính Cha thánh Phêrô Nguyễn 

Văn Lựu và 27 giáo dân tử đạo. Cha thánh Phêrô Lựu đã 

dõng dạc trả lời quan án trƣớc công đƣờng: “Đạo thánh đã 

thấm vào xƣơng tủy tôi rồi, làm sao tôi bỏ Đạo đƣợc”. Ƣớc 

gì Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cũng thấm vào xƣơng tủy 

chúng ta, nhờ đó có thể làm chứng cho Tin Mừng bằng 

chính đời sống của mình. Các Thánh Tử Đạo là những 

ngƣời yêu mến Quê hƣơng và Dân tộc Việt Nam. Trong 

cuộc hành hƣơng này, chúng tôi cầu nguyện cho Quê hƣơng 

đƣợc bình an, lãnh thổ, lãnh hải đƣợc toàn vẹn, nhân phẩm 

đƣợc tôn trọng và đồng bào đƣợc hạnh phúc. Xin anh chị 

em hãy tiếp tục cùng với chúng tôi thân thƣa với các ngài:  

“Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các ngài đã yêu mến 

Quê hƣơng, xin cầu cho Đất nƣớc đƣợc an vui hạnh phúc và 

mọi ngƣời chung tay xây dựng một thế giới hòa bình. Các 

ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho 

đồng bào mọi giới biết yêu thƣơng đùm bọc lẫn nhau. Các 

ngài đã hi sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho chúng con là 

con cháu, biết sống và chia sẻ niềm tin của mình, để một 

ngày kia trên thiên quốc, chúng con đƣợc hợp tiếng với các 

ngài, ca tụng Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.” 

Làm tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho 

Ngày 27 tháng 9 năm 2018 

Hội đồng Giám mục Việt Nam 

                Tổng thƣ ký                               Chủ tịch 

                    (đã ký)                                    (ấn ký) 

+Phêrô Nguyễn Văn Khảm     +Giuse Nguyễn Chí Linh 

Giám mục GP. Mỹ Tho           Tổng giám mục TGP. Huế 
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C. TIN GIÁO PHẬN 

1. Đức cha Phêrô dâng Thánh lễ khai mạc tháng Đức Mẹ 

Mân Côi tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình 

WGPTB - Sau khi dâng 

Thánh lễ tạ ơn khánh 

thành nhà Mục vụ Giáo 

xứ Tần Nhẫn, chiều tối 

nay ngày 30/9/2018 Đức 

cha Phêrô – Bề trên 

Giáo phận lại trở về Nhà 

thờ Chính tòa để dâng 

Thánh lễ khai mạc 

tháng Mân Côi kính Đức Mẹ Maria. 

Có thể nói, Giáo hội suy tôn một phụ nữ diễm phúc nhất trần 

gian, đó chính là Đức Trinh Nữ Maria với tƣớc hiệu Mẹ Maria 

Mân Côi. Với tâm tình sùng mộ, mọi tín hữu suy tôn Mẹ 

Maria là Nữ Vƣơng ban sự Bình An. Vì thế, suốt tháng Mân 

Côi này, Hội thánh khắp nơi hƣớng về Đức Mẹ một cách đặc 

biệt. Chuỗi Mân Côi mọi ngƣời đọc mỗi ngày là để cầu 

nguyện cho hòa bình cho sự bình an trên toàn thế giới và cho 

mỗi ngƣời chúng ta.  

Tƣởng cũng nên nhắc lại, lễ Đức Mẹ Mân Côi đƣợc ĐGH Piô 

V thiết lập để ghi nhớ chiến thắng Hải quân Kitô giáo với quân 

Thổ Nhĩ Kỳ tại trận Lepanto ngày 7/10/1571. Chiến thắng là 

nhờ các tín hữu lần Chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Mẹ tại 

Rôma vào ngày giao chiến. ĐGH Leo XIII đã thiếp lập tháng 

Mƣời là tháng Mân Côi vào ngày 01/9/1883 và đã công bố con 

số kỷ lục 11 tông thƣ về Chuỗi Mân Côi trong triều đại Giáo 

Hoàng của ngài. 

http://giaophanthaibinh.org/upload/Images/2018/10/1/ThangManCoi_1398.JPG
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Trở lại với cuộc rƣớc kiệu, đúng 18h30, đoàn rƣớc cung 

nghinh tƣợng Đức Mẹ Mân Côi đƣợc bắt đầu từ sân cuối nhà 

thờ, quanh khu vực sân cỏ Nhà chung Giáo phận và kết thúc 

tại nhà thờ để dâng Thánh lễ. 

Sau khi kết thúc nghi thức cung nghinh tƣợng Đức Mẹ và lần 

hạt Mân Côi là thánh lễ do Đức cha Phêrô chủ tế. Đồng tế với 

ngài có cha Phanxicô Asisi Nguyễn Tiến Tám – Tổng đại diện 

và cha xứ Chính tòa, quý cha quý thầy đang làm việc tại TGM, 

quý thầy chủng sinh, anh em tu sinh và đông đảo bà con giáo 

dân tham dự. 

Mở đầu thánh lễ, Đức cha 

nói lên tâm tình con thảo và 

lòng yêu mến Đức Mẹ bằng 

nghi thức rƣớc kiệu Đức Mẹ 

quanh khuôn viên nhà thờ. 

Ngài cũng cầu chúc cho mỗi 

ngƣời trong tháng kính Đức Mẹ cách đặc biệt này biết chạy đến 

với Mẹ cho dù có thành công hay thất bại trong cuộc đời. 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha nhấn mạnh đến gƣơng 

mù gƣơng xấu trong mỗi cộng đoàn và trong mỗi ngƣời chúng 

ta mà bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ XXVI hôm nay nói đến. 

Đặc biệt là gƣơng xấu cho trẻ nhỏ. Ai làm gƣơng mù gƣơng xấu 

thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng xuống sông còn hơn. Điều 

đó nói lên sự tai hại của gƣơng xấu. Ngoài những chia sẻ chính 

trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật thứ XXVI hôm nay, Đức cha 

còn nói đến sức mạnh của tràng chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi 

xét về phƣơng diện mầu nhiệm suy ngẫm là kinh về Chúa 

Giêsu. Nhƣng xét về nội dung thành phần của chuỗi hạt tức là 

từng Kinh Kính Mừng thì đó là kinh về Đức Maria. Mẹ kết hợp 

http://giaophanthaibinh.org/upload/Images/2018/10/1/ThangManCoi_1422.JPG


54  |  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình 

cuộc đời mình với Chúa Giêsu một cách trọn hảo. Chúng ta là 

những con cái của Mẹ, chúng ta hãy theo gƣơng Mẹ “Người 

bảo gì thì anh em hãy cứ làm theo” (Ga 2,5). 

Lạy Mẹ Mân Côi, Nữ Vƣơng của Hòa Bình, xin giúp chúng 

con siêng năng lần hạt Mân Côi. Nhờ đó, chúng con có thể 

cộng tác với Mẹ trong công cuộc xây dựng nền hòa bình thế 

giới và đem ơn cứu độ đến cho muôn ngƣời. Amen. 

Giuse Quốc Vương 

2. Linh mục đoàn Giáo phận Hải Phòng tĩnh tâm năm tại 

Nhà chung Thái Bình 

WGPTB - Ngày 

01/10/2018, Đức cha 

Giuse Vũ Văn Thiên – 

Giám mục Giáo phận 

Hải Phòng đã dẫn 

đầu đoàn đến Nhà 

chung - Tòa Giám 

Mục Thái Bình để 

khai mạc tuần tĩnh năm của linh mục Giáo phận. Tham dự 

tuần tĩnh tâm này gồm có hơn 100 quý cha, quý thầy phó tế 

và quý thầy mãn trường của Giáo phận. 

Đây là năm thứ ba liên tiếp linh mục đoàn Giáo phận Hải Phòng 

chọn Thái Bình làm địa điểm để tổ chức tuần tĩnh tâm năm. Bởi 

vì, qua hai lần trƣớc, quý đấng bậc đã thu lƣợm đƣợc nhiều hoa 

trái thiêng liêng nhờ việc sử dụng những trang thiết bị vật chất 

cần thiết nhất cũng nhƣ bầu không khí khi tĩnh tâm tại đây. 

Đồng hành và giảng huấn trong kỳ tĩnh tâm này là Đức cha 

Giuse Trần Văn Toản – Giám mục phó Giáo Phận Long Xuyên. 
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Sau khi ổn định nơi ở, Đức cha GP Hải Phòng cùng với quý 

cha, quý thầy có buổi gặp gỡ và chào thăm Đức cha Phêrô – 

Giám mục Giáo phận Thái Bình, quý cha đang làm việc tại 

Tòa Giám Mục. Đức cha Giuse bày tỏ lòng tri ân và rất cảm 

động trƣớc sự đón tiếp chân thành và chu đáo của Đức cha và 

quý cha trong Nhà chung Giáo phận. Ngài cầu chúc Đức cha 

Phêrô và toàn thể gia đình Nhà chung Giáo phận luôn đƣợc 

mạnh khỏe, bình an và đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa. 

Sau khi gặp gỡ và chào thăm gia đình Nhà chung Giáo phận 

Thái Bình, Đức cha Giuse, Đức cha giảng huấn, các linh mục 

và các thầy khai mạc tuần tĩnh tâm bằng việc sốt sáng tham dự 

giờ chầu Thánh Thể và cùng lắng đọng trong những giây phút 

kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi – Quan 

thầy Giáo phận Hải Phòng ban tràn đầy ơn thiêng của Ngài 

xuống trên quý đấng bậc trong giáo phận, để các ngài luôn hăng 

hái ra đi loan Tin Mừng của Chúa đến cho muôn ngƣời. 

Giuse Quốc Vương 

3. Họp mặt ban truyền giáo của giáo phận 

Hôm nay, ngày 28 tháng 

8 năm 2018, tại Nhà 

chung giáo phận Thái 

Bình đã diễn ra buổi họp 

mặt ban truyền giáo của 

giáo phận.  

Tham dự buổi họp hôm 

nay có sự hiện diện của Đức cha Phêrô – Giám mục giáo phận, 

cha Giuse Phạm Văn Thiện – đại diện giám mục miền Hƣng 
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Yên, cha quản hạt tây Hƣng Yên, quý cha trong giáo phận, quý 

cha thuộc các dòng tu đang làm việc tại giáo phận, quý nam nữ 

tu sĩ và đông đảo quý vị đại biểu đang hoạt động trong lãnh 

vực truyền giáo. 

Bắt đầu buổi họp, Đức cha Phêrô nói lên ý nghĩa mục đích 

cũng nhƣ lệnh truyền của Chúa Giêsu về trời Ngài đã trao lại 

cho các Tông đồ “anh em hãy đi khắp tứ phương loan báo Tin 

Mừng cho các loài thụ tạo”. Vì thế, chúng ta cần phải có lửa 

nhiệt huyết, lòng hăng say và sự quyết tâm để có thể mang 

Chúa đến cho mọi ngƣời trong thời đại ngày nay. 

Tiếp đến, các hội dòng cũng nhƣ các tổ chức đang hoạt động 

tại Giáo phận Thái Bình báo cáo những hoa trái của việc 

truyền giáo. Nhƣ Chúa Giêsu ngày xƣa đã sai các Môn đệ đi 

rao giảng và khi các ông trở về đã vui mừng báo cho Chúa biết 

những thành quả mà các ông đã đạt đƣợc. Qua phần báo cáo 

cũng nhƣ những chia sẻ cá nhân của các thành viên, chúng ta 

thấy đƣợc Chúa Thánh Thần đang hoạt động mạnh mẽ tại giáo 

phận cũng nhƣ tại mỗi ngƣời. Những thành quả mà chúng ta 

đang đạt đƣợc chắc chắn sẽ là động lực để mỗi ngƣời tiếp tục 

ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho anh em. 

Sau đó, Đức cha tổng kết lại những báo cáo và những chia sẻ 

của các đại biểu. Ngài rất vui mừng vì mọi ngƣời đến đây đã 

mang những hoa trái của Chúa Thánh Thần trong việc truyền 

giáo. Chắc chắn những thành công mà mọi ngƣời đã đạt đƣợc 

chút nữa đây trong Thánh lễ chúng ta sẽ dâng lên Thiên Chúa 

nhƣ là món quà thiêng liêng xin Chúa chấp nhận và tiếp tục 

ban nhiều ơn lành cho các nhà truyền giáo. Đức cha dựa vào 

lời của thánh Phaolô để nói đến sự quyết liệt trong công cuộc 

truyền giáo: “khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin 



Tin Giáo phận Thái Bình|  57 

Mừng”. Vì thế, khốn khổ cho chúng ta nếu chúng ta không ra 

đi, không lên đƣờng để loan báo Chúa cho anh em mình. Tuy 

nhiên, ngài cũng khuyến cáo mọi ngƣời không nên giống nhƣ 

các luật sĩ – họ cố gắng đƣa một ngƣời vào đạo nhƣng lại làm 

cho ngƣời đó xấu xa tội lỗi gấp nhiều lần trƣớc. Chúng ta cũng 

không thể sống cách hời hợt, chỉ nói mà không làm mà phải 

thổi bùng ngọn lủa thiệt thành trong việc truyền giáo. 

Cuối cùng là Thánh lễ đƣợc cử hành vào hồi 10h30, do Đức 

cha Phêrô chủ tế. 

Trong bài giảng, Đức 

cha nhắc lại lệnh truyền 

của Chúa là phải loan 

báo Tin Mừng cho mọi 

loài thụ tạo. Ngài mƣợn 

hình ảnh đoàn tầu muốn 

chạy đƣợc phải có 

ngƣời lái tầu để nói về 

ngƣời truyền giáo. Chúng ta nhƣ ngƣời lái tầu nếu chúng ta 

không cầm lái thì làm sao đoàn tầu có thể chạy đƣợc. Cũng 

vậy, chúng ta phải lên đƣờng ra đi phải thực hành lệnh truyền 

của Chúa thì Giáo hội mới có cơ hội mở mang và phát triển 

đƣợc. Cũng nhƣ ngọn lửa, chúng ta không thổi không đốt lên 

thì làm sao nó có thể cháy đƣợc. Ý thức đƣợc điều đó, mỗi 

ngƣời hãy có một lửa nhiệt huyết hăng say để thực hành lệnh 

truyền này. Cuối bài giảng, Đức cha rất tâm đắc phƣơng pháp 

mà các đại biểu nêu ra đó là: phải tạo lập đƣợc mối tƣơng quan 

tốt giữa ngƣời công giáo với ngƣời lƣơng dân. Bởi vì, khi đã 

có mối tƣơng quan thân tình rồi chúng ta dễ dàng trình bày 

Chúa cho họ đƣợc. Chúng ta không mong họ có thể trở lại đạo 
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ngay mà chỉ hy vọng họ có ấn tƣợng tốt với đạo chúng ta thôi 

cũng là một thành công rồi. 

Sau thánh lễ, mọi ngƣời quây quần bên nhau trong bữa cơm 

thân mật tại nhà ăn của Tòa giám mục. 

Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành và luôn thắp sáng ngọn 

lửa của tình yêu hy sinh dấn thân trong công cuộc truyền giáo 

vào thế giới hôm nay. 

Jos Quốc Vƣơng 
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HIỆP THÔNG TRONG SỨ VỤ - THÁNG 10 

Trong tình gia đình Giáo phận và hiệp thông huynh đệ, Bề 

trên cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Thái 

Bình gửi lời chúc mừng tới quý Cha có ngày sinh nhật, 

ngày lễ Bổn mạng và ngày lãnh nhận Thiên chức linh mục 

trong tháng 10. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Trinh 

Nữ Maria Mân Côi và thánh Bổn mạng ban cho quý Cha 

những ơn cần thiết trong sứ vụ mục tử. 

Ngày Kỷ niệm Tên thánh, họ tên 

1 Sinh nhật Giuse Bùi Đình Nguyện 

1 Sinh nhật Phanxicô Assidi Nguyễn Tiến Tám 

3 Sinh nhật Đaminh Đặng Hữu Nghị 

4 Sinh nhật Đaminh Đặng Văn Gia 

4 Bổn mạng Phanxicô Assidi Nguyễn Tiến Tám 

7 Chịu chức Giuse Nguyễn Đình Bốn 

7 Chịu chức Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải 

10 Sinh nhật Đaminh Đào Trung Thành 

12 Sinh nhật Gioan Baotixita Đỗ Bá Dƣơng 

12 Sinh nhật Giuse Mai Trần Nga 
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Ngày Kỷ niệm Tên thánh, họ tên 

14 Chịu chức Giuse Bùi Ngọc Lành 

15 Sinh nhật Giuse Trần Xuân Hùng  

15 Sinh nhật Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 

16 Chịu chức Giuse Trần Xuân Chiêu 

16 Chịu chức Giuse Nguyễn Tri Chúc 

16 Chịu chức Giuse Mai Trần Nga 

16 Chịu chức Giuse Nguyễn Quang Phục 

16 Chịu chức Gioa Kim Nguyễn Duy Thiện 

18 Bổn mạng Luca Nguyễn Văn Định 

19 Sinh nhật Giuse Mai Văn Hoàn 

20 Sinh nhật Vinhsơn Paul M. Phạm Quốc Dũng 

24 Sinh nhật Giuse Vũ Công Phƣớc 

27 Sinh nhật Phêrô Vũ Khắc Năng 

28 Sinh nhật Đaminh Nguyễn Văn Quát 
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LỊCH MỤC VỤ THÁNG 10 – 12/2018 
 

 

I. THÔNG BÁO CÁC ĐẠI LỄ THÁNG 10 – 11/2018 

Kính gửi: Quý Đức Ông, quý Cha, quý Bề Trên, quý Tu sĩ, 

chủng sinh và anh chị em giáo hữu Giáo phận Thái Bình 

Ban tổ chức xin gửi tới Quý Đức Ông, quý Cha, quý Bề 

Trên, quý Tu sĩ, chủng sinh và anh chị em chƣơng trình những 

dịp đại lễ trong tháng 10 – 11/2018 nhƣ sau: 

1. Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo  

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay vào Chúa Nhật 29 

Thƣờng niên (ngày 21/10/2018) sẽ đƣợc tổ chức tại Giáo 

xứ Truyền Tin - Giáo hạt Kiến Xƣơng. 

Chƣơng trình nhƣ sau: 

+ 07g00: Đón tiếp 

+ 07g30: Khai mạc – văn nghệ 

+ 08g00: Chia sẻ đề tài của quý Đức Cha (Đức Cha Phêrô 

và Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long) 

+ 09g00: Gƣơng chứng nhân 

+ 09g30: Rƣớc đoàn đồng tế & Thánh lễ 

+ 11g00: Bế mạc 

Chúa Nhật Truyền giáo hàng năm, HĐGMVN kêu gọi mọi 

ngƣời cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, đóng góp công sức 

và tiền của ủng hộ cho công cuộc truyền giáo của Hội 

Thánh trên khắp thế giới.  
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2. Di táng hài cốt Đức Cha Santos Ubierna Ninh 

Đức cha Santos Ubierna Ninh là vị Chủ chăn thứ 2 của 

Giáo phận Thái Bình từ khi đƣợc thành lập, Ngài coi sóc 

Giáo phận từ năm 1942 – 1955 và qua đời tại Sài Gòn. Từ 

lâu, Giáo phận đã mong muốn đƣa Ngài về yên nghỉ tại 

Giáo phận, nhƣng tới nay mới có điều kiện di táng hài cốt 

Ngài về với Giáo phận.  

Chƣơng trình nhƣ sau: 

 Thứ 4, ngày 31 10 2018: Cải táng tại Giáo xứ Martinô 

 Thứ 7, ngày 03 11 2018: Đón hài cốt Đức Cha 

+ 19g00 : Đón Hài cốt Đức Cha  

+ 19g30 : Thánh lễ 

+ 21g00 : Canh thức cầu nguyện 

 Chúa Nhật, ngày 04/11/2018: Thánh Lễ Mai Táng 

+ 08g00 : Di quan về Giếng Trời TGM 

+ 08g30 : Thánh lễ 

+ 10g30 : Mai táng tại phần mộ các ĐGM 

3. Bế mạc năm thánh các Thánh tử đạo Thái Bình 

Hòa với Giáo hội Việt Nam mừng kỷ niệm 30 năm tuyên 

phong 117 hiển Thánh Tử Đạo, Giáo phận Thái Bình đã 

khai mạc năm thánh các Thánh Tử Đạo ngày 14/6/2018 tại 

Giáo xứ Tiên Chu. Bế Mạc năm thánh sẽ đƣợc tổ chức vào 

ngày 17 - 18/11/2018 tại Đền Thánh Tử Đạo Đông Phú., 

có quý Đức cha đồng hƣơng Thái bình về tham dự. 
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Chƣơng trình nhƣ sau: 

 Thứ Bảy, ngày 17/11/2018 

+ 15g00: Thi Giáo lý các Thánh Tử Đạo 

+ 16g30: Thánh lễ khai mạc 

+ 18g00: Cơm tối  

+ 19g30: Hoan ca văn nghệ 

+ 21g30: Đặt Mình Thánh (chầu riêng) 

+ 23g00: Nghỉ đêm  

 Chúa Nhật, ngày 18 11 2017 

+ 07g00: Xe kiệu các Thánh Tử Đạo từ quê hƣơng về 

tới Đông Phú 

+ 07g30: Cung nghinh các thánh tử đạo 

+ 08g30: Nghi thức hiếu kính các Thánh Tử Đạo 

+ 09g00: Thánh lễ bế mạc năm thánh Tử Đạo 

Vậy, Ban tổ chức kính mời quý Đức ông, quý Cha, quý tu sĩ 

nam nữ, Chủng sinh, Ban Hội Đồng mục vụ các giáo xứ, các 

đoàn hội, và cộng đoàn dân Chúa trong toàn Giáo phận về 

tham dự đông đủ những ngày lễ trên. 

Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2018 

T/M Ban tổ chức 

Lm Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám 

Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình 
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II. THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ CHƢƠNG TRÌNH 

THI GIÁO LÝ CẤP GIÁO PHẬN - DỊP KẾT THÖC NĂM 

THÁNH KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN 

 

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý Giáo lý viên, huynh 

trƣởng và các học viên giáo lý giáo phận Thái Bình 

Để chuẩn bị cho kỳ thi giáo lý cấp giáo phận nhân dịp kết thúc 

Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ban Giáo lý giáo 

phận Thái Bình xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý 

huynh trƣởng Giáo lý viên và quý học viên NỘI DUNG ÔN 

TẬP và CHƢƠNG TRÌNH THI GIÁO LÝ nhƣ sau: 

1. TÀI LIỆU ÔN THI 

1.1. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN (Một số vị tiêu biểu và một 

số hoàn cảnh thời bách hại Đạo) 

1.2. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO THÁI BÌNH gồm: 19 vị quê 

hƣơng Thái Bình và 11 vị có liên hệ tới giáo phận Thái 

Bình (Tài liệu đã được gửi đến các giáo xứ dịp khai mạc 

Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo và cũng đã đưa lên 

trang mạng của giáo phận) 

1.3. LỜI CHÚA : Lấy từ nội dung các bài Phúc âm Chúa Nhật 

Năm B Mùa Thƣờng Niên, cách riêng những câu liên 

quan đến Đức Tin và Chứng nhân Tử Đạo. 

2. CHƢƠNG TRÌNH THI GIÁO LÝ 

1.1. Từ ngày 10 – 20/10/2018: Tổ chức thi cấp giáo xứ theo 3 

ngành của Thiếu Nhi Thánh Thể : ngành Thiếu – Nghĩa – 

Dự trƣởng + Huynh trƣởng, chọn các em xuất sắc nhất thi 

cấp giáo hạt. 

1.2. Từ 25 10 2018 – 7/11/2018: Tổ chức thi cấp giáo Hạt 

theo các ngành nhƣ tại giáo xứ, chọn mỗi ngành 10  em 

xuất sắc nhất đi dự thi cấp Giáo phận. 
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1.3. Thi Chung Kết Giáo Lý Cấp Giáo Phận 

+ Thời gian : chiều Thứ Bảy, 17/11/2018 

+ Địa điểm : Đền Thánh kính các Thánh Tử Đạo Thái Bình 

tại Giáo xứ Đông Phú, giáo phận Thái Bình. 

+ Thể lệ thi : Mỗi giáo Hạt tuyển chọn 10 thí sinh cho mỗi 

ngành : 10 em ngành Thiếu, 10 em ngành Nghĩa và 10 em 

ngành Trƣởng (Tổng cộng 30 em) 

+ Hình thức thi:  

- Có 10 câu hỏi cho mỗi ngành – nghĩa là mỗi em sẽ đƣợc 

đại diện cho Hạt mình lên thi 1 lần 

- Thi trắc nghiệm, chọn câu trả lời đúng sai hoặc A,B,C, D 

hay điền từ còn thiếu hoặc ghi tên các thánh tử Đạo…. 

- Kết thúc thi trắc nghiệm, mỗi hạt cử một đại diện lên thi 

Hùng biện: Trình bày ngắn gọn về một thánh tử đạo quê 

hƣơng giáo hạt mình trong 5‟ (giáo hạt nào không có 

thánh tử đạo quê hương có thể chọn 1 trong số các vị 

thánh tử đạo có liên hệ với giáo phận Thái Bình), sau đó 

trả lời câu hỏi của Ban Giám Khảo. (Chấm điểm về nội 

dung, về phong cách trình bày…) (Xin cha đặc trách 

Giáo lý Giáo Hạt và trưởng Ban Giáo lý viên Giáo Hạt, 

chọn và huấn luyện để thí sinh thi hùng biện có thể trình 

bày tốt phần thi của mình) 

- Xen kẽ các phần thi là các tiết mục văn nghệ của giáo 

hạt chủ nhà(Giáo hạt Nam Tiền Hải và giáo xứ chủ nhà).  

Kính mong quý cha, quý thầy, quý dì, quý anh chị em tích cực 

cộng tác để chƣơng trình học hỏi Giáo lý của Giáo phận nhà đạt 

kết quả nhƣ lòng Chúa và Mẹ Giáo Hội mong ƣớc. 

Chúng con xin chân thành cảm ơn! 

Thái Bình ngày 03 tháng 10 năm 2018 

T/M BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN 

Trƣởng Ban - Đaminh Đặng Văn Cầu 
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III. LICH MỤC VỤ THÁNG 10 – 12/2018 

 

1. LỊCH MỤC VỤ THÁNG 10 

Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/10 Thứ 2 

Linh mục Hải Phòng tĩnh tâm tại TGM 

09g00: Giáo họ Mỹ Đức – Gx. Trung Thành 

kỷ niệm 100 năm 

2/10 Thứ 3 Linh mục Hải Phòng tĩnh tâm tại TGM  

3/10 Thứ 4 

Linh mục Hải Phòng tĩnh tâm tại TGM  

09g00: Giáo xứ Ngô Xá kỷ niệm : 60 năm 

thành lập giáo xứ + 100 năm xây dựng 

nhà thờ và 260 năm đón nhận TM 

4/10 Thứ 5 Linh mục Hải Phòng tĩnh tâm tại TGM  

5/10 Thứ 6 Linh mục Hải Phòng bế mạc tĩnh tâm 

6/10 Thứ 7 
Giỗ 1 năm Đức Cha Cố Phanxicô Xaviê 

Linh mục đoàn Giáo phận tĩnh tâm  

7/10 CN 27 

09g00: Giáo xứ Hƣng Yên kỷ niệm 100 năm 

thành lập Giáo xứ và 120 năm xây 

dựng nhà thờ  

8/10 Thứ 2  

9/10 Thứ 3 
09g00: Đặt viên đá góc tƣờng Nhà Thờ Giáo 

họ Quan Khê – Giáo xứ Hà Xá 

10/10 Thứ 4  

11/10 Thứ 5  

12/10 Thứ 6  

13/10 Thứ 7 
Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa 

Giáo phận Thái Bình 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

14/10 CN 28  

15/10 Thứ 2  

16/10 Thứ 3 
09g00: Khánh thành nhà thờ Giáo họ An 

Định, Giáo xứ Bạch Long 

17/10 Thứ 4  

18/10 Thứ 5 
09g00: Khánh Thành nhà Mục vụ Giáo xứ 

Phục Lễ  

19/10 Thứ 6  

20/10 Thứ 7  

21/10 CN 29 

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 

 Địa điểm : Giáo xứ Truyền Tin 

 Thành phần: Quý Cha, tu sĩ nam nữ, chủng 

sinh, tu sinh và giáo dân 

 Chƣơng trình: 

+ 07g00: Đón tiếp 

+ 07g30: Khai mạc – văn nghệ 

+ 08g00: Chia sẻ đề tài (Đức Cha Anphongsô 

Nguyễn Hữu Long, Gp. Hưng Hóa) 

+ 09g00: Gƣơng chứng nhân 

+ 09g30: Rƣớc đoàn đồng tế & Thánh lễ 

+ 11g00: Bế mạc 

22/10 Thứ 2 
09g00: Lễ Thánh Gioan Phaolô II - Quan 

thầy Hội LCTX – tại Tòa Giám mục 

23/10 Thứ 3 Caritas liên dòng MTG Giáo tỉnh họp tại TGM 

24/10 Thứ 4 Caritas liên dòng MTG Giáo tỉnh họp tại TGM 

25/10 Thứ 5 Caritas liên dòng MTG Giáo tỉnh họp tại TGM 

26/10 Thứ 6 Caritas liên dòng MTG Giáo tỉnh họp tại TGM 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

27/10 Thứ 7 Caritas liên dòng MTG Giáo tỉnh họp tại TGM 

28/10 CN 30 Công tác Nhà Chung 

29/10 Thứ 2 Công tác Nhà Chung 

30/10 Thứ 3 Công tác Nhà Chung 

31/10 Thứ 4 
Bốc mộ Đức cha Santos Ubierna Ninh tại 

Giáo xứ Martinô – Hố Nai  

 
 

2. DỰ THẢO LỊCH MỤC VỤ THÁNG 11 

Ngày Thứ Lịch mục vụ 

01/11 Thứ 5 
Lễ Các Thánh Nam Nữ 

(Chủng sinh & tu sinh về gia đình mừng lễ). 

02/11 Thứ 6 

Các Linh mục tĩnh tâm tháng - tại Mỹ Đức 

+ 08g00 : Thánh Lễ tại vƣờn thánh các linh mục 

+ 09g30 : Giảng phòng – hội thảo mục vụ 

+ 11g30 : Cơm trƣa – bế mạc 

03/11 Thứ 7 

15g00 : Mừng đại tu Nhà thờ Xá Thị 

Đón hài cốt Đức Cha Santos Ubierna Ninh 

+ 19g00 : Đón Hài cốt Đức Cha 

+ 19g30 : Thánh lễ 

+ 21g00 : Canh thức cầu nguyện 

04/11 CN 31 

MAI TÁNG HÀI CỐT ĐỨC CHA SANTOS 

UBIERNA NINH 

+ 08g00 : Di quan về Giếng Trời TGM 

+ 08g30 : Thánh lễ 

+ 10g30 : Mai táng tại phần mộ các ĐGM 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

05/11 Thứ 2   

06/11 Thứ 3 

09g00: Giáo xứ Bích Du kỷ niệm 100 năm 

thành lập Giáo xứ, 268 năm thành lập 

Giáo họ và 300 năm đón nhận TM. 

07/11 Thứ 4 
Cha Túy xin lễ Huynh Đoàn Giáo dân 

Đaminh tại nhà thờ Chính Tòa 

8/11 Thứ 5 
09g00: Khánh thành – thánh hiến nhà thờ 

Tân Hƣng 

9/11 Thứ 6  

10/11 Thứ 7 Hội thánh tâm Hà Nội tĩnh tâm 

11/11 CN 32 Hội thánh tâm Hà Nội tĩnh tâm 

12/11 Thứ 2  

13/11 Thứ 3  

14/11 Thứ 4 Đại hội giới trẻ - tại Hải Phòng 

15/11 Thứ 5 Đại hội giới trẻ - tại Hải phòng 

16/11 Thứ 6  

17/11 Thứ 7 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO – TẠI ĐÔNG PHÖ 

+ 15g00: Thi Giáo lý các Thánh Tử Đạo 

+ 16g30: Thánh lễ khai mạc 

+ 18g00: Cơm tối  

+ 19g30: Hoan ca văn nghệ 

+ 21g30: Đặt Mình Thánh (chầu riêng) 

+ 23g00: Nghỉ đêm 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

18/11 CN 33 

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ 

ĐẠO VIỆT NAM – TẠI ĐÔNG PHÖ 

+ 07g00: Xe kiệu các Thánh Tử Đạo từ quê 

hƣơng về tới Đông Phú 

+ 07g30: Cung nghinh các thánh tử đạo 

+ 08g30: Nghi thức hiếu kính các Thánh Tử Đạo 

+ 09g00: Thánh lễ bế mạc năm thánh Tử Đạo 

19/11 Thứ 2  

20/11 Thứ 3  

21/11 Thứ 4 
09g00: Kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo họ 

Đồng Uyên – Giáo xứ Thiên Lộc 

22/11 Thứ 5 
09g00: Sắc phong Đền Thánh Tử Đạo Ngọc 

Đồng - kính các thánh tử đạo Hƣng Yên 

23/11 Thứ 6  

24/11 Thứ 7  

25/11 CN 34 
CHÖA GIÊSU VUA VŨ TRỤ.  

Chầu Giáo xứ Chính Tòa Thái Bình  

26/11 Thứ 2 Linh mục đoàn Gp. Hà Nội tĩnh tâm tại TGM 

27/11 Thứ 3 Linh mục đoàn Gp. Hà Nội tĩnh tâm tại TGM 

28/11 Thứ 4 Linh mục đoàn Gp. Hà Nội tĩnh tâm tại TGM 

29/11 Thứ 5 
Linh mục đoàn Gp. Hà Nội tĩnh tâm tại TGM 

Các tiến chức linh mục và phó tế tĩnh tâm  

30/11 Thứ 6 
Linh mục đoàn Gp. Hà Nội tĩnh tâm tại TGM 

Các tiến chức linh mục và phó tế tĩnh tâm 
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3. DỰ THẢO LỊCH MỤC VỤ THÁNG 12 

 

Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/12 Thứ 7 

Các tiến chức linh mục và phó tế tĩnh tâm 

09g00: Thăm mục vụ và khánh thành nhà 

Giáo lý Giáo họ An Tứ - Thục Thiện 

2/12 CN I MV 

Các tiến chức linh mục và phó tế tĩnh tâm 

09g00: Giáo họ Đống Cao kỷ niệm 150 

năm thành lập  

3/12 Thứ 2 

Các tiến chức linh mục và phó tế tĩnh tâm 

09g00: Khánh thành nhà thờ Giáo họ Mai 

Xá – Giáo xứ Võng Phan 

4/12  Thứ 3 
Các tiến chức linh mục và phó tế tĩnh tâm 

Họp Ban Truyền Giáo 

5/12 Thứ 4 Các tiến chức linh mục và phó tế tĩnh tâm 

6/12 Thứ 5  

7/12 Thứ 6 

Linh mục đoàn Giáo phận tĩnh tâm tháng 

+ 15g00: Có mặt – nhận phòng 

+ 15g30: Giảng phòng – hội thảo mục vụ 

+ 17g30: Tắm giặt 

+ 18g00: Kinh chiều 

+ 18g30: Cơm tối 

+ 20g00: Chầu Thánh Thể - hồi tâm xƣng tội 

8/12 Thứ 7 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

+ Bổn mạng Giáo phận 

+ Quan thầy hội con Đức mẹ cấp Giáo phận 

+ Truyền chức Phó tế và Linh mục 

9/12 CN CHÖA NHẬT II MÙA VỌNG 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

10/12 Thứ 2  

11/12 Thứ 3  

12/12 Thứ 4  

13/12 Thứ 5 Ngày các bệnh nhân phong  

14/12 Thứ 6  

15/12 Thứ 7 Đại hội Khuyết tật  

16/12 CN III MV Đại hội Khuyết tật 

17/12 Thứ 2  

18/12 Thứ 3  

19/12 Thứ 4  

20/12 Thứ 5 Mừng Noel  

21/12 Thứ 6 Mừng Noel 2018 – Thái Bình 

22/12 Thứ 7 Mừng Noel 2018 – Hàng xóm  

23/12 CN IV MV Mừng Noel 2018 -  Hƣng Yên  

24/12 Thứ 2 Noel 2018 – Văn Nghệ  

25/12 Thứ 3 ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 

26/12 Thứ 4  

27/12 Thứ 5 Ngày Hội Tu Sinh  

28/12 Thứ 6 Ngày bảo vệ sự sống – tại Châu Nhai 

29/12 Thứ 7 Đại hội kèn trống 

30/12 CN Ngày các gia đình trẻ 

31/12 Thứ 2  

 


