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01/07/18 CHÖA NHẬT TUẦN 13 TN – B 

Mc 5,21-43 

MỐI GIAO TIẾP ÂM THẦM 

Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, Ngài liền 

quay lại giữa đám đông và hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?”  

Suy niệm: Ngạn ngữ Trung hoa có nói: “Một cây đổ gây ồn ào 

hơn một cánh rừng đang mọc.” Quả thật, vào một khu rừng, 

người ta dễ chú ý đến cây cổ thụ bách niên cao ngất, nhất là khi 

chúng gãy đổ, hơn là chú ý đến những bông lau sậy mong manh, 

tầm thường. Thế nhưng mảnh đất dưới chân thì biết chúng và còn 

biết chúng đã hút được chất nhựa sống nào từ lòng đất. Ở giữa 

đám đông ồn ào chen lấn đó, Chúa Giêsu là nguồn sự sống cũng 

thấu biết sự giao tiếp âm thầm giữa Ngài với tâm hồn nào tin 

tưởng và khao khát ơn Ngài cứu độ và tâm hồn nào thực sự xứng 

đáng đón nhận quyền năng cứu sống và chữa lành xuất phát tự 

nơi Ngài. 

Mời Bạn: Để có thể đến với Chúa và được Ngài biến đổi, mời 

bạn đặt mình vào thân phận một con người đơn sơ bé nhỏ nhưng 

tin tưởng và khát khao mãnh liệt được gặp Chúa, đồng thời nỗ 

lực vượt qua những trở ngại của cuộc sống bon chen. Nếu bạn e 

ngại mình không biết cầu nguyện thế nào cho “hay” thì bạn cũng 

có thể giao tiếp với Ngài bằng một tâm tình âm thầm nhưng đơn 

sơ chân thành. Chúa nhận biết niềm tin và ước vọng của những 

tâm hồn bé nhỏ tầm thường; và Ngài ban ơn cứu độ cũng một 

cách giản dị và âm thầm như thế. 

Chia sẻ: Bạn thường cầu nguyện với Chúa như thế nào? 

Sống Lời Chúa: Trong giờ kinh chung, dành ít phút thinh lặng 

để mỗi người cầu nguyện riêng với Chúa. 

Cầu nguyện: Bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện bằng những tâm 

tình đơn sơ và chân thành nhất của mình. 
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02/07/18 THỨ HAI TUẦN 13 TN (Mt 8,18-22) 

ĐI THEO ĐỨC GIÊ-SU 

Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi 

cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời 

có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,19-20) 

Suy niệm: Thường khi làm một việc gì, chúng ta cũng nghĩ đến 

mục đích, đến lẽ lợi hại, hơn thiệt nơi công việc mình làm. Các 

phép lạ Chúa làm –được Phúc Âm thánh Mát-thêu nhắc đến 

trước đó (x. cc. 1-17)– có thể làm người kinh sư này ảo tưởng về 

một viễn cảnh huy hoàng khi đi theo làm môn đệ của Ngài. Thế 

nhưng, Chúa Giê-su cho biết không phải như thế. Ngài không 

hứa bảo đảm cho họ được an cư, lạc nghiệp. Trái lại, Ngài đòi 

hỏi những ai muốn theo Ngài đừng cầu lợi cầu danh ở đời này. 

Mà trái lại, phải dám từ bỏ cách dứt khoát và triệt để những gì là 

thiết thân nhất, thậm chí cả những mối tương quan gia đình, thân 

tộc bởi vì những đòi hỏi hết sức cấp bách và quan trọng của sứ 

mạng tông đồ. 

Mời Bạn: Theo Chúa Giê-su là chấp nhận thua thiệt ở đời này, 

để đặt Thiên Chúa và Nước Trời lên vị trí trên hết mọi sự, mọi 

tương quan; có như thế, chúng ta có thể thanh thản bước đi trọn 

vẹn hành trình đức tin của mình. 

Chia sẻ: Bạn có thấy khó khăn trong việc làm môn đệ của Chúa 

Giê-su không? Bạn có tìm thấy nơi Chúa là cùng đích là tất cả 

của cuộc đời mình? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chủ ý giảm bớt chi dùng một điều gì 

đó thông thường trong cuộc sống hằng ngày để thực hành tinh 

thần từ bỏ hy sinh của người môn đệ Chúa Ki-tô. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho chúng con Đức Tin mạnh 

mẽ, Đức Cậy trung kiên và Đức Mến nồng nàn để chúng con 

trung thành đi theo Chúa suốt cuộc đời con. Amen. 
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03/07/18 THỨ BA TUẦN 13 TN 

Th. Tô-ma, tông đồ (Ga 20,24-29) 

TỪ HOÀI NGHI ĐẾN LÕNG TIN 

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ 

ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn 

Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20,25) 

Suy niệm: Xã hội ngày nay tràn ngập giả dối lọc lừa khiến chúng 

ta thường sống trong lo sợ, nghi ngờ lẫn nhau: đi chợ thì sợ hàng 

giả; gặp người tàn tật xin ăn thì không dám giúp vì sợ bị lừa; có 

người lạ ngỏ ý giúp đỡ, chúng ta cũng hoài nghi lòng tốt… và 

chúng ta, những con người hay nghi ngờ này, thường được gọi 

là: con cháu Tô-ma. Nghĩ cho cùng, thật là oan cho Tô-ma, chỉ vì 

đòi kiểm chứng xác thực về việc Thầy Giê-su phục sinh mà bị 

“mang tiếng” là kẻ cứng lòng, kém lòng tin. Các tông đồ khác 

cũng được “xem tay và cạnh sườn” (x. Ga 20,20) thế mà vẫn còn 

bán tín bán nghi (x. Mc 16,14). Và chúng ta ít để ý đến một Tô-

ma rất khác: Khi được Đức Giê-su hiện ra, ông tuyên xưng ngay 

lập tức và tuyên xưng ở mức độ cao nhất: “Lạy Chúa, lạy Thiên 

Chúa của con” (Ga 20,28). 

Mời Bạn: Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có biết bao nhiêu dịp 

đụng chạm đến những con người, những sự việc. Liệu bạn có thể 

vượt qua sự hoài nghi để lắng nghe, cảm nhận mình đang đụng 

chạm đến chính Đức Ki-tô qua những dấu chỉ của sự hiện diện 

của Ngài không? Không chỉ hoài nghi, nhưng hãy tập nhận biết 

và tuyên xưng niềm tin vào Chúa như Tô-ma. 

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày để tập quen nhận 

ra Chúa hiện diện trong cuộc sống. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cho thánh Tô-ma được 

thấy Chúa và tuyên xưng Chúa cách công khai. Xin cho chúng 

con cũng biết nhìn thấy và yêu mến Chúa hiện diện nơi anh chị 

em qua cuộc sống hàng ngày. 
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04/07/18 THỨ TƢ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN 

Th. Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha (Mt 8,28-34) 

TRỢ LỰC TÔNG ĐỒ 

“Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giê-su và khi gặp Người, họ xin 

Người rời khỏi vùng đất của họ.” (Mt 8,34) 

Suy niệm: Hai người bị một bầy quỉ ám đi lang thang, quậy phá 

ở nghĩa địa, quá hung dữ không ai dám lại gần. Chúa Giê-su đã 

trục xuất bầy quỉ ám nơi họ và cho nhập vào đàn heo; cả đàn lao 

xuống biển. Dân làng chạy ra đón Đức Giê-su. Tưởng rằng họ sẽ 

cám ơn Chúa Giê-su vì Ngài đã trả tự do cho hai người và đem 

lại cuộc sống yên lành cho xóm làng. Nhưng khi gặp Chúa họ đã 

mời Chúa đi nơi khác. Họ không muốn tìm hiểu thêm về giáo lý, 

quyền năng, sứ mệnh… của Chúa. Có lẽ vì thấy mất bầy heo, nên 

họ không muốn chứa chấp Chúa nữa. Như thế họ đã xua đuổi 

một vị ân nhân, một sứ giả đem Tin Mừng cho họ. 

Mời Bạn: Xưa cũng như nay, môn đệ Chúa Giê-su cũng bị xua trừ 

hất hủi như thế. Chúng ta khâm phục, trong thời kỳ cấm đạo ở 

nước ta, nhiều tín hữu đạo hạnh, bất chấp lệnh nhà vua, sẵn sàng 

“chứa chấp đạo trưởng”, tạo điều kiện tốt nhất cho các người làm 

tông đồ cho Chúa. Nhờ những sự giúp đỡ âm thầm và can đảm của 

họ, đạo Chúa vẫn tồn tại và phát triển giữa cơn sóng bách hại. 

Sống Lời Chúa: Ngày nay, không còn những cơn cấm đạo như 

ngày xưa, nhưng việc loan báo Tin Mừng không thiếu những 

hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần và vật 

chất. Tôi có thể làm được gì để giúp  một ai đó đang cần sự cộng 

tác của tôi? 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Xin Chúa thương ủi an nâng đỡ 

những ai làm tông đồ cho Chúa mà đang bị bách hại, cấm cách. 

Xin Chúa ban cho họ lòng tin, cậy, mến Chúa vững vàng để họ 

trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Amen. 
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05/07/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN 

Th. An-tôn Ma-ri-a Gia-ca-ri-a, linh mục  (Mt 9,1-8) 

ĐẾN VỚI THẦY THUỐC GIÊ-SU 

Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành 

của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt 

nằm trên giường. (Mt 9,1-2) 

Suy niệm: “Sinh, lão, bệnh, tử” là thân phận tất yếu của một 

nhân loại. Dưới cái nhìn siêu nhiên thì nguyên nhân sâu xa của 

thân phận ấy là bởi tội lỗi: “Bởi một người, mà tội lỗi đã vào thế 

gian, và do tội mà có sự chết” (Rm 5,12). Tất cả những điều 

khác đều là hệ lụy của sự chết và tội lỗi đó. Từ đây, nhân loại 

luôn sống trong bất an và bất hạnh. Nhờ khoa học kỹ thuật tiến 

bộ, nhân loại xóa dần những nguy cơ do bệnh tật gây ra. Tuy 

nhiên, y học càng văn minh, thì càng khám phá những căn bệnh 

mới và những phản tác dụng do thuốc men tạo nên. Và người ta 

dễ rơi vào một ảo tưởng nguy hiểm là quá chú trọng việc đẩy lùi 

những căn bệnh thể lý mà quên mất việc bảo vệ mình khỏi những 

căn bệnh của linh hồn. Chúa Giê-su chữa lành cho họ không chỉ 

tật bệnh thể xác mà còn tha tội là căn nguyên mọi tật bệnh xác 

hồn: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi.” 

Mời Bạn: Chữa lành thân xác con người là việc rất cần thiết. 

Nhưng chữa lành linh hồn còn quan trọng hơn bội phần. Chúa 

muốn chúng ta hãy trân trọng tâm hồn mình và mọi tâm hồn 

khác. Hãy đến với thầy thuốc Giê-su để từ nay trân trọng tâm 

hồn mình bằng việc dành thời gian cầu nguyện, phục vụ và bồi 

dưỡng tâm linh. 

Sống Lời Chúa: Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Xét mình mỗi ngày 

và thường xuyên lãnh nhận bí tích hoà giải là phương thế giúp ta 

vừa chữa trị vừa ngăn ngừa những tật bệnh tâm hồn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con là kẻ có tội. Xin Chúa 

thương xót và chữa lành con. Amen. 
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06/07/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN 

Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo (Mt 9,9-13) 

CON CẦN ĐẾN CHÖA 

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để 

kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) 

Suy niệm: Cha Mark Link kể chuyện một cô bé chơi trò “ú tim” 

với các bạn. Cô bé tìm một chỗ thật kín để trốn. Thế nhưng, em 

chờ mãi, năm phút, rồi mười phút sau, chẳng thấy ai chạy tìm 

mình. Sau cùng, em mới phát hiện ra các bạn đã bỏ chơi, dẫn 

nhau đi nơi khác. Thấy em ngồi khóc, một người lớn an 

ủi: “Cháu đã học được một bài học quý giá. Bài học đó giúp 

cháu hiểu được cảm tưởng của Chúa khi chơi với loài người. 

Ngài chờ loài người đến tìm Ngài, nhưng từ lâu con người đã 

nghỉ chơi, không còn tìm Ngài nữa.” Chúa như vị lương y, tha 

thiết kiếm tìm chúng ta, những kẻ tội lỗi, để chữa lành căn bệnh 

tội lỗi của ta, đưa ta bước vào sự sống hạnh phúc muôn đời. Thế 

nhưng, thay vì đi tìm kiếm Chúa, ta lại lẩn tránh Ngài, khi ta 

không chịu nhận ra mình là bệnh nhân cần thầy thuốc, là tội nhân 

cần ơn Ngài cứu độ. 

Mời Bạn: “Nếu bạn bước một bước đi tìm Chúa, thì Ngài nhảy 

mười bước đến tìm bạn” (Vô danh). Nhìn lại quá khứ để thấy 

rằng bạn đáp lại tiếng Chúa mời gọi thì ít, nhưng từ chối rất 

nhiều lần, và nhận ra Thiên Chúa kiên nhẫn biết bao khi chờ đợi 

sự chấp thuận “sáng nắng, chiều mưa” của bạn. 

Chia sẻ: Tôi có cảm nhận mình là kẻ có tội, cần đến với 

Chúa để được chữa lành và cứu vớt không? 

Sống Lời Chúa: Đấm ngực mình, ý thức mình là kẻ có tội mỗi 

khi bắt đầu tham dự thánh lễ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không đến để kêu gọi người công 

chính, nhưng là kẻ tội lỗi. Xin cho con ghi nhớ lời khích lệ ấy, và 

nhớ rằng con cần đến Chúa để can đảm trở về mỗi khi sa ngã. 
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07/07/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN (Mt 9,14-17) 

Ý NGHĨA CỦA ĂN CHAY 

“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới!” (Mt 9,17) 

Suy niệm: Ăn chay là một hành vi đạo đức mà tôn giáo nào cũng 

cổ võ, thậm chí là điều bó buộc để thể hiện tôn giáo tính của 

mình. Luật Mô-sê trong Cựu Ước qui định nhiều điều khoản cho 

việcăn chay: lúc nào phải ăn chay và ăn như thế nào, được ăn 

thứ gì và phải kiêng thứ gì. Tin Mừng hôm nay không nhằm khai 

triển ý đó, mà đưa ra một hướng ăn chay mới: ăn chay là biết từ 

bỏnhững điều lỗi thời, không còn hợp với tinh thần của đạo; thay 

vào đó là phải thích nghi với hoàn cảnh mới, vì Tin Mừng của 

Chúa Giê-su luôn luôn mới cho mọi người, mọi thời và mọi nơi. 

Mời Bạn: Bạn đang sống trong thời hậu hiện đại (post-

modernity) với những tiến bộ khoa học mà trước đây chừng vài 

ba năm không hề nghĩ đến. Sống đức tin trong bối cảnh này, dĩ 

nhiên, bạn không được phép bỏ đi những giá trị của lòng đạo đức 

bình dân như lần hạt, chầu Thánh Thể…, nhưng cũng phải biết 

học hỏi, suy niệm Lời Chúa… Điều này đòi bạn phải hy sinh thời 

giờ, công sức, kể cả bỏ đi những vui chơi không cần thiết… 

Chia sẻ: “Rượu mới thì đổ vào bầu da mới.” Bạn có ý thức điều 

đó chưa? Nếu chưa, bạn thực hiện ngay từ bây giờ. 

Sống Lời Chúa: Chia sẻ kinh nghiệm sống đạo ngày xưa cho 

con cháu, đồng thời lắng nghe khát vọng của tuổi trẻ, để có 

những điều chỉnh thích hợp cho đời sống đạo hiện tại. Chẳng hạn 

thời lượng đọc kinh, khoảng cách giữa những lần xưng tội…, 

đừng để lâu quá! 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần, Đấng chỉ bảo cho 

chúng con biết phải làm gì, để thích nghi với những đòi hỏi của 

Tin Mừng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Amen. 
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08/07/18 CHÖA NHẬT TUẦN 14 TN – B (Mc 6,1-6) 

CHÖA CŨNG… BÓ TAY 

Ngài đã không thể làm được phép lạ nào tại đó… vì họ không tin 

Suy niệm: Dân Việt Nam ta có lệ người đi xa làm ăn thành công, 

học hành đỗ đạt, trở về quê vinh quy bái tổ, thường tổ chức khao 

vọng trong sự tôn vinh trọng vọng của bà con làng xóm. Các tân 

chức linh mục, giám mục về dâng lễ tạ ơn tại quê nhà cũng 

không ra ngoài bối cảnh đó. Chúa Giê-su bước vào sứ vụ công 

khai đã sớm nổi tiếng với lời giảng dạy khôn ngoan và những 

phép lạ thần kỳ. Danh tiếng Ngài đồn xa, khắp miền Giu-đê-a 

vượt qua sông Gio-đan tới tận miền Thập Tỉnh, ai cũng hay cũng 

biết. Một lần Ngài ghé về quê nhà và Ngài “khao” họ bằng một 

bài giảng trong hội đường trong ngày Sa-bát. Thế nhưng, thất 

bại! Một đàng, người ta rất đỗi ngạc nhiên vì sự nổi tiếng của 

người đồng hương, đàng khác họ lại vấp phải định kiến về “lý 

lịch” của Chúa Giêsu khiến họ không thể nhận ra và tin được 

nguồn gốc thần linh và thân cách Đấng Cứu Thế của Ngài. Thế 

mới hay một khi lòng người đã đóng chặt vì những định kiến, thì 

Thiên Chúa cũng… chào thua. 

Mời Bạn: Nói theo ngôn ngữ ngày nay, Thiên Chúa coi con 

người như “đối tác” trong chính công trình cứu chuộc con người. 

Chúa có thể làm được tất cả mọi chuyện, nhưng tại sao Ngài vẫn 

muốn lệ thuộc vào sự đón tiếp và mở lòng của con người? 

Chia sẻ: Bạn suy nghĩ gì về vai trò của con người trong việc 

Chúa cứu chuộc chính con người? 

Sống Lời Chúa: Quan tâm khích lệ một người thường bị lãng 

quên trong cộng đoàn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn mở lòng trước ơn 

Chúa để con biết nhận ra Chúa hiện diện nơi người anh em nhỏ 

bé nhất trong cộng đoàn. 
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09/07/18 THỨ HAI TUẦN 14 TN (Mt 9,18-26) 

Th. Dao Rong, linh mục và các bạn tử đạo 

LÕNG TIN MẠNH MẼ 

Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, 

lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mt 9,22) 

Suy niệm: Cả ông thủ lãnh lẫn người đàn bà bị băng huyết đều 

đã đụng đến giới hạn cuối cùng của sức người. Viên thủ lãnh biết 

mình đã bất lực vì con gái ông vừa mới chết. Người đàn bà bị 

băng huyết đã 12 năm vô phương chữa trị. Nhưng cả hai đều thể 

hiện lòng tin mạnh mẽ khi họ chạy đến với Chúa Giê-su. Vì ông 

tin nên ông đến bái lạy Chúa Giê-su và xin Người đến đặt tay lên 

nó để nó được sống. Người đàn bà kia cũng tin đến độ bà chỉ cần 

đụng đến tua áo của Chúa là bà được chữa lành. Quyền năng của 

Chúa thực hiện nơi họ những dấu lạ diệu kỳ, nhưng Chúa tuyên 

bố đó là nhờ tin mà họ được cứu chữa. 

Mời Bạn: Chúa cũng nói với bạn: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin 

của con cứu chữa con.” Vậy mà tại sao bạn vẫn chưa dám tin 

vào Ngài? Phải chăng bạn còn cậy dựa vào sức riêng con người, 

tưởng rằng khoa học kỹ thuật có thể giải đáp mọi bí ẩn cũng như 

thoả mãn được mọi khát vọng của con người mà không cần đến 

Thiên Chúa. Bạn nhớ rằng Chúa quyền năng vô biên mà Ngài lại 

yêu thương bạn, nên bạn hãy tin và Chúa sẽ ban cho bạn như 

lòng bạn mong ước. 

Chia sẻ: Đám đông chế nhạo Chúa khi Chúa nói: “Con bé có 

chết đâu, nó ngủ đấy!” Bạn tin vào Chúa và vượt qua sự chế 

nhạo của đám đông như thế nào? 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút hồi tâm để khám phá ân huệ Chúa ban 

và quyền năng Chúa can thiệp trong đời bạn, và bạn tạ ơn Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa, xin cho 

con vững tin rằng Chúa luôn đồng hành với con và an bài mọi 

điều tốt đẹp cho cuộc đời con theo Thánh ý Chúa. Amen. 
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10/07/18 THỨ BA TUẦN 14 TN (Mt 9,32-38) 

GIÁO DỤC CÁI TÂM 

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm 

than vất vưởng. (Mt 9,36) 

Suy niệm: “Sẽ là sỉ nhục tôi, nếu hỏi tôi định giá Viện Tim là 

bao nhiêu.” Vâng, chỉ một câu nói thôi, nhưng đã gói ghém cả 

tấm lòng, tình thương, và trách nhiệm của bác sĩ A. Carpentier, 

người đã sáng lập Viện Tim ở Sài Gòn. Cũng vậy, chỉ một câu 

Tin Mừng ngắn gọn (9,36), Mát-thêu đã diễn tả trọn vẹn tấm 

lòng, tâm tình, và trách nhiệm của Đức Giê-su với đám đông vô 

danh. Trước tình cảnh cùng khốn của dân chúng, trái tim Ngài 

thổn thức, xúc động mãnh liệt; lòng trắc ẩn thương cảm sâu đến 

tận đáy lòng. Đám đông lầm than vất vưởng vì bị hướng dẫn do 

những nhà lãnh đạo tôn giáo vô tâm, bị cai trị do những quan 

chức tham lam, tàn bạo. Đó cũng là tình cảnh của đám đông dân 

chúng ngày nay tại nhiều nơi. 

Mời Bạn: Mọi điều đáng tiếc và đáng sợ nơi con người và xã hội 

thời nay đều phát xuất từ tình trạng thiếu tình yêu hay yêu không 

đúng đắn. Do đó, liệu pháp cần thiết là giáo dục trái tim hay cái 

tâm của con người (Đức Bênêđitô 16). Mời bạn chú tâm giáo dục 

trái tim mình nên giống Trái Tim Chúa qua tâm tình chạnh lòng 

thương trước nỗi khổ của người khác. 

Chia sẻ: Người Ki-tô hữu có thể làm những việc cụ thể nào để 

giảm nhẹ đau khổ của đám đông dân chúng hiện nay? 

Sống Lời Chúa: Tập chạnh lòng thương qua việc không bằng 

lòng khi mình sở hữu quá nhiều, đang khi người chung quanh 

quá thiếu thốn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã chạnh lòng 

thương truớc nỗi khổ của chúng con. Xin cho chúng con biết giáo 

dục trái tim mình nên giống Trái Tim Chúa hơn. Amen. 
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11/07/18 THỨ TƢ TUẦN 14 TN 

Th. Bê-nê-đi-tô, viện phụ (Mt 10,1-7) 

TẤT CẢ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG 

“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7) 

Suy niệm: Thánh Phan-xi-cô Át-si-di một hôm gọi một thầy 

cùng với mình đi giảng đạo. Hai người rảo qua các đường phố rồi 

trở về nhà. Thầy đó hỏi thánh nhân vì sao ngài nói đi giảng đạo 

mà không giảng dạy gì. Thánh Phanxicô trả lời: ngay trong lúc đi 

đường ngài đã giảng đạo rồi. Chúa Giê-su dạy các môn đệ đến 

với “các chiên lạc nhà Ít-ra-en” thế mà chưa đến “nhiệm sở,” các 

ông đã phải rao giảng ngay khi đi dọc đường. Và Chúa còn 

truyền lệnh cho dù người nghe có đón nhận Lời hay không thì 

cũng phải nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 

10,11). Các ông phải sẵn sàng bỏ lại mọi thứ hành trang cồng 

kềnh, giã từ những mối quan hệ vô bổ để có thể tập trung tất cả 

cho việc loan báo Tin Mừng. 

Mời Bạn: Tất cả cho việc loan báo Tin Mừng nghĩa là từ việc 

bạn mua sắm, ăn mặc, hay làm công việc nghiệp vụ chuyên môn 

của bạn cho đến việc bắt tay chào hỏi một người quen, thậm chí 

việc bạn nhai một miếng cơm, uống một ngụm nước, v.v… tất cả 

đều có thể biến thành một hành động loan báo Tin Mừng nếu như 

những việc đó chuyển tải sứ điệp “Nước Thiên Chúa đã đến 

gần.” Nếu chỉ khi nào bạn lên tiếng rao giảng mới là loan báo Tin 

Mừng thì cả đời bạn, bạn có loan báo được bao nhiêu? 

Chia sẻ: Kiểm điểm xem những sinh hoạt trong nhóm của bạn đã 

nói lên được sứ điệp nào của Tin Mừng chưa. 

Sống Lời Chúa: Chú ý làm tốt một công việc thường ngày với ý 

chỉ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thao thức trước cảnh 

“lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít,” và xin sai con đi làm thợ 

gặt trong cánh đồng của Chúa. 
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12/07/18 THỨ NĂM TUẦN 14 TN (Mt 10,7-15) 

TRỞ THÀNH THỢ GẶT 

“Dọc đường hãy rao giảng rằng: „Nước Trời đã đến gần‟.” (Mt 10,7) 

Suy niệm: Cha Ngô Phúc Hậu kể chuyện truyền giáo ở một giáo 

điểm: hai cô giáo mới của giáo điểm gây một đống chuyện ghen 

tuông; bà dự tòng thì than phiền thầy B. uống rượu với đám 

thanh niên, “say xỉn quá coi không được cha ơi!” Cha than 

thở: “Chúa ơi… ở đây công cuộc truyền giáo đầy gian khổ… 

thiếu tiện nghi, thiếu người, bây giờ lại thiếu đạo đức 

nữa!” Thiếu đạo đức là chuyện dài nhiều tập trong đời sống 

người kitô hữu, thợ gặt của Chúa Ki-tô. Thiếu đạo đức vì lòng họ 

chỉ gắn bó với chuyện hưởng thụ trần thế, dường như quên mất 

Nước Trời đã đến gần. Thiếu đạo đức vì không phó thác tin 

tưởng nơi Chúa, mà chỉ tin tưởng nơi đống tiền, đống của, hoặc 

tài năng riêng của mình. 

Mời Bạn: “Người ta bước vào Nước Trời, chứ không phải Nước 

Trời đi vào lòng người. Nước Trời ấy là tình trạng những công 

việc, chứ không phải tình trạng tâm hồn” (Verhey). Mời bạn 

bước vào Nước Trời, trở thành thợ gặt truyền giáo qua hai nhịp: 

(1) bước ra khỏi thế giới riêng tư của đam mê hưởng thụ ích kỷ; 

(2) hướng đến môi trường mình đang sống, làm việc cụ thể và 

tích cực để môi trường ấy thấm đượm giá trị Tin Mừng. 

Chia sẻ: Người thợ gặt của Chúa Kitô hôm nay cần có những 

phẩm chất gì? 

Sống Lời Chúa: Ôn lại hai nhịp bước vào Nước Trời (trong 

phần Mời Bạn) và xác định việc cụ thể bạn sẽ làm ngày hôm nay. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi chúng con lên 

đường, trở thành thợ gặt Nước Trời. Xin giúp chúng con điều 

khó nhất là thoát ra khỏi thế giới riêng tư cá nhân, để hướng đến 

thế giới rộng hơn, môi trường chúng con đang sinh sống. Amen. 
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13/07/18 THỨ SÁU TUẦN 14 TN 

Th. Hen-ri-cô (Mt 10,16-23) 

NIỀM AN ỦI CHO NGƢỜI MÔN ĐỆ 

“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói.” (Mt 10,16) 

Suy niệm: Những thứ bách hại, khủng bố tưởng rằng gây ra đau khổ 

cho người bị bách hại và làm cho họ sợ hãi. Thế nhưng chúng cũng 

có thể trở thành niềm an ủi cho người bị bách hại, đồng thời bị bách 

hại vì danh Đức Giê-su như thế lại là một cơ hội để họ trở nên đồng 

hình đồng dạng với Ngài khi thi hành sứ vụ của mình. 

Mời Bạn: Bị bách hại là số phận của người môn đệ Đức Giê-su. 

Hành trình của người môn đệ theo Thầy không thiếu nguy hiểm, 

khác nào “chiên đi vào giữa bầy sói.” Đức Giê-su cũng từng báo 

trước: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 

15,20). Vì vậy, chẳng có gì phải sợ khi bị bách hại. Chỉ sợ mình 

nhát đảm không dám tuyên xưng là môn đệ Đức Giê-su thôi! Các 

thánh tử đạo khao khát được chết vì đạo nên họ mạnh dạn tuyên 

xưng Đức Ki-tô. Người môn đệ đích thực cũng sẽ đi con đường 

Thầy mình đã đi: con đường thánh giá đi từ cái chết đến cuộc 

sống lại vinh quang. Vì thế, người môn đệ rao giảng Tin Mừng 

Đức Giê-su có bị chống đối, bắt bớ và thậm chí bị giết đi thì cũng 

là cơ hội nên giống Thầy mình. 

Chia sẻ: Bạn đã từng bị làm khó làm dễ vì bạn là người tuyên 

xưng Đức Giê-su chưa? Mời bạn chia sẻ. 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời kinh Các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam: “Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin 

cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.” 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chiến thắng sự dữ và 

thế gian bằng cái chết đau thương trên thập giá. Xin cho chúng 

con mỗi lần nhìn lên thập giá là một lần được nung nấu thêm 

lòng khao khát nên giống Chúa. 
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 14/07/18 THỨ BẢY TUẦN 15 TN 

Th. Ca-mi-lô Len-li (Mt 10,24-33) 

VUI SỐNG THEO SỰ THẬT 

“Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu 

mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay 

biết.” (Mt 10,26) 

Suy niệm: “Thật thà, thẳng thắn, thường thua thiệt. Luồn lách, 

lươn lẹo lại lên lương”, điều mà các bạn trẻ ngày nay vẫn thường 

truyền miệng, đã trở thành một thứ ca dao tục ngữ thời hiện đại, 

bởi vì nó không chỉ là chuyện giễu cợt mà còn phản ánh một thực 

tại đau lòng trong đời sống xã hội ngày nay. Rất nhiều người coi 

đó như những thủ đoạn cần thiết để tiến thân, tạo nghiệp. Tuy 

nhiên, chống lại với não trạng đó, Chúa Giê-su mời gọi các môn 

đệ vui sống trong sự thật. Nghĩa là dám đón nhận đau khổ, bắt bớ, 

và thập giá để luôn vui sống trong Sự Thật và loan truyền Sự Thật 

ấy đến muôn người. Đó là những người môn đệ đích thực, luôn 

sống trong bình an, ân sủng, và quan phòng của Thầy. Không 

những thế, Chúa Giê-su còn khẳng định, những người đó sẽ được 

chính Ngài tuyên xưng trước mặt Cha trong ngày sau hết. 

Mời Bạn: Sống trong một xã hội mà sự giả dối đã ăn sâu vào 

trong lối sống nếp nghĩ, đến độ sự trung thực vắng bóng ngay cả 

trên bục giảng, thậm chí học sinh tiểu học cũng biết phải gian dối 

thế nào để có những con điểm đẹp đẽ, – sống trong một xã hội 

như thế, – bạn có xác tín vào lời Chúa rằng “Sự thật sẽ giải 

phóng bạn” (Ga 8,32)? Mời bạn “sống theo sự thật và trong tình 

bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-

tô vì Người là đầu” (Ep 4,15). 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm luôn sống thật, nói thật như Lời Chúa dạy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, “thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng”, 

xin cho con biết đón nhận và vui sống sự thật dù điều đó có đau 

lòng con. 
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15/07/18 CHÖA NHẬT TUẦN 15 TN – B 

Th. Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT (Mc 6,7-13) 

“NGƢỜI CHỈ THỊ CHO CÁC ÔNG…” 

“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai 

người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ 

thị cho các ông…” (Mc 6,7-8) 

Suy niệm: Chúa Giê-su sai Nhóm Mười Hai  ra đi rao giảng “với 

quyền trừ quỷ”. Sứ mệnh đặc biệt này được kèm theo bởi một chỉ 

thị cụ thể và chi tiết, liên quan đến việc phải ăn mặc thế nào, được 

mang theo những gì, trú ngụ ở đâu, và cả khi bị tẩy chay thì phải 

ứng xử thế nào. Phải chăng Chúa Giê-su quá câu nệ những việc có 

vẻ tiểu tiết chi li ấy? Thế nhưng, sự thật là sứ mạng loan báo Tin 

Mừng và tiễu trừ ma quỷ hết sức quan trọng và cấp bách lại có nguy 

cơ bị đình trệ bởi vì những lý do nhỏ nhặt như vậy; và Ngài không 

muốn sứ mạng cao cả lại trở nên nặng nề, trở ngại vì sự níu kéo 

của “bao bị, giầy dép, miếng ăn, manh áo” hay của bất cứ thứ lợi 

lộc, tiếng khen nào khác. Những thứ đó làm cho người môn đệ 

Chúa bị tê liệt, không còn hứng khởi, không cảm thấy hạnh phúc và 

vì thế, không còn thiết tha với việc loan báo Tin Mừng. 

Mời Bạn: Lòng đam mê danh vọng, ham muốn hưởng thụ lạc 

thú, của cải trần gian cũng như sự cậy dựa vào những phương thế 

trần tục là những chướng ngại nghiêm trọng cho công cuộc loan 

báo Tin Mừng. Cần phải có tinh thần siêu thoát đối với những 

điều đó mới có thể đáp lại mệnh lệnh của Chúa Ki-tô qua lời mời 

gọi của vị chủ chăn “đi ra đến vùng ngoại biên”, để ưu tiên đến 

với những người nghèo khó, hèn mọn. 

Sống Lời Chúa: Thường xuyên thực hành những hy sinh từ bỏ 

nho nhỏ mỗi ngày để cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn đồng cảm với 

trái tim Chúa, để con hăng say loan báo Tin Mừng. 
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16/07/18 THỨ HAI TUẦN 15 TN 

Đức Mẹ Núi Cát-minh (Mt 10,34-11,1) 

CAN ĐẢM TRONG MỌI THỬ THÁCH 

“Này, Thầy sai các con đi như chiên vào giữa bầy sói.” (Mt 10,16) 

Suy niệm: Chúa Giê-su đã có lần báo trước con đường thập giá 

Ngài phải trải qua. Và nay đã đến lúc Chúa thẳng thắn nói đến 

những đau khổ thử thách sẽ xảy đến với các môn đệ. Vâng, bách 

hại là số phận không thể tránh được của các môn đệ. Các ông 

phải đối diện nhiều thử thách khi đi theo Chúa Giê-su. Chẳng 

hạn: thánh Tê-pha-nô bị bách hại và ném đá chết tại Giê-ru-sa-

lem, hoặc thánh Phao-lô bị cầm tù, rồi tử vì đạo. Tuy nhiên, dù 

thử thách đến đâu và bị bách hại thế nào, các môn đệ vẫn luôn 

trung thành với Chúa cho đến cùng, như thánh Phao-lô đã 

nói:“Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của 

Chúa Giê-su, để sự sống của Chúa Giê-su cũng được biểu lộ nơi 

thân mình chúng tôi” (2Cr 4,10). 

Mời Bạn: Có cuộc sống nào mà không có thách đố? “Nếu có ai 

cho tôi một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, 

nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không còn học được điều gì từ 

cuộc sống nữa” (Allyson Jones). Còn bạn, bạn có cảm thấy sợ hãi 

trước những đau khổ đang diễn ra trong cuộc sống mình không? 

Bạn có chắc là bạn đang đi theo Chúa Giê-su và cố gắng “vác” lấy 

những gánh nặng ấy với niềm xác tín: “Ơn Thầy đủ cho con”? 

Chia sẻ: Phản ứng của bạn khi gặp đau khổ, thử thách: né tránh, 

oán trách Chúa, hay đón nhận như cái giá của người môn đệ của 

Đấng chịu đóng đinh? 

Sống Lời Chúa: Đón nhận đau khổ của ngày hôm nay, như một 

cách sống tư thế môn đệ trung thành của Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa báo trước ai theo Chúa sẽ 

gặp những đau khổ bách hại. Xin giúp chúng con ghi nhớ để luôn 

trung thành với Chúa. 
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17/07/18 THỨ BA TUẦN 15 TN (Mt 11,20-24) 

NGUY CƠ PHÁ SẢN 

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bét-

xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm cho các ngươi mà được làm 

tại Tia và Si-đon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro trên đầu tỏ 

lòng sám hối.” (Mt 11,21) 

Suy niệm: Trong thời buổi kinh tế suy thoái toàn cầu, hàng loạt 

các công ty làm ăn lỗ lã, lâm cảnh nợ nần. Cả những “ông lớn” 

trong ngành sản xuất ô-tô của Mỹ như Chrysler, Delphi, GM 

cũng lần lượt tuyên bố phá sản. Về phương diện thiêng liêng, 

Chúa Giê-su cũng đã tuyên bố phá sản đối với Kho-ra-din, Bét-

sai-đa và mấy thành phố nằm quanh bờ hồ. Quả thật, Chúa đã 

“đầu tư” vào những nơi đó thật nhiều lời giảng dạy và những 

phép lạ, nhưng kết quả là thua lỗ, bởi vì họ đã không đáp lại bằng 

việc tin và hoán cải cuộc sống. 

Mời Bạn: Mọi biến cố xảy ra trong đời người cũng như tất cả 

những gì họ có đều là hồng ân Chúa ban tặng để mời gọi họ tin 

và được cứu độ. Càng là những kitô hữu lâu năm, đạo dòng đạo 

gốc, thì càng được Chúa “đầu tư” nhiều hơn; và vì thế càng được 

đòi hỏi phải sinh lời bằng việc hoán cải đời sống và dấn thân 

trong sứ mạng tông đồ. Liệu những sự “đầu tư” của Chúa nơi bạn 

có nguy cơ bị phá sản như những hạt giống rơi vào bụi gai và 

chết yểu chỉ vì bạn quá bận tâm lo lắng việc đời chăng? 

Chia sẻ: Đức hồng y quá cố Lustiger nói giáo hội Việt Nam đang 

suy yếu vì chủ nghĩa tiêu dùng. Đó có phải là nguy cơ phá sản 

đời sống đạo cho bạn, gia đình bạn, hoặc thậm chí cho Giáo hội 

tại Việt Nam không? 

Sống Lời Chúa: Trước khi mua sắm, tiêu dùng của cải, tự vấn 

xem mình phải tiêu dùng thế nào cho hợp với tinh thần Phúc Âm. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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18/07/18 THỨ TƢ TUẦN 15 TN (Mt 11,25-27) 

MẠC KHẢI CHO NGƢỜI BÉ MỌN 

“… Vì Cha đã dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết 

những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé 

mọn.” (Mt 11,25) 

Suy niệm: Ai lại chẳng trải qua tuổi ấu thơ? Thế nhưng nơi trẻ nhỏ 

bạn thấy điều gì? Trước hết, các em bé bỏng, yếu ớt, đơn sơ, không 

tự vệ, không biết đi, không biết nói… bất lực. Chính vì biết mình bé 

nhỏ, yếu đuối, nghèo nàn, đơn sơ, mà các em biết sống tin tưởng, 

phó thác hoàn toàn trong vòng tay của cha mẹ. Chúa Giê-su dạy 

chúng ta phải có những đặc tính trẻ thơ đó trong mối tương quan 

với Thiên Chúa là Cha để trở nên người bé mọn ngõ hầu đón nhận 

mạc khải mầu nhiệm Nước Trời. Lòng tín cẩn đơn sơ, không tự phụ 

kiêu căng của những người bé mọn sẽ được Thiên Chúa yêu 

thương, chúc phúc và mạc khải cho biết về Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Không gì làm cho Thiên Chúa xa lánh loài người hơn 

là tính kiêu ngạo và tự mãn. Chúa muốn bạn và tôi cần phải có 

tâm tình đơn sơ, chân thành khao khát để đón nhận ý Chúa và 

được Chúa mạc khải mỗi khi học hỏi và tiếp xúc với Lời và Giáo 

Lý của Chúa. “Nếu các con không nên giống trẻ nhỏ, các con 

chẳng được vào Nước Trời.” 

Chia sẻ: Theo bạn những người hiền triết khôn ngoan đó là ai? Tại 

sao họ không được đón nhận mạc khải của Thiên Chúa? Bạn thuộc 

hạng người hiền triết hay là người bé mọn của Thiên Chúa? 

Sống Lời Chúa: Dù bạn là nhân vật gì đi nữa, trước mặt Chúa 

bạn chỉ là bé nhỏ. Mời bạn luôn ý thức thân phận đó của mình để 

luôn sống như người con bé nhỏ đơn sơ phó thác vào Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống suốt đời với tâm hồn 

khiêm nhường, bé mọn theo lời Chúa dạy. 
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19/07/18 THỨ NĂM TUẦN 15 TN (Mt 11,28-30) 

ĐẠO CHÖA NẶNG NỀ HAY ÊM ÁI? 

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28) 

Suy niệm: Nghe lời này của Chúa mà chỉ nhìn thấy, nói chung, Chúa 

có lòng tốt thôi thì chưa đủ. Và nếu “những ai vất vả mang gánh 

nặng nề” chỉ làm ta liên tưởng đến giới lao động nghèo thì e rằng vẫn 

còn thiếu sót và hời hợt lắm. Cần phải tự hỏi Đức Giê-su nhắm đến 

những ai khi Ngài nói “những ai vất vả mang gánh nặng nề,” thì ta 

mới mong rút ra được những ứng dụng thích đáng cho đời sống và sứ 

vụ của Giáo Hội. Căn cứ vào bối cảnh, các nhà chú giải đồng thanh 

giải thích rằng “gánh nặng nề” Chúa nói ở đây trước hết là gánh nặng 

tôn giáo, gánh nặng lề luật. Cũng vậy, khi Chúa nói “ách tôi êm ái, 

gánh tôi nhẹ nhàng,” thì Ngài muốn nói rằng luật của Ngài đưa ra là 

luật giải phóng chứ không đè bẹp người ta. 

Mời Bạn: Thử xét về việc giữ ngày Chúa Nhật. Đây là một bổn 

phận tối thiểu của tín hữu, và nhắm đến ích lợi trước hết cho 

người tín hữu. Nhưng biết bao người, nhất là giới trẻ, còn xem 

đây như một gánh nặng phải mang. Vì thế, họ dễ bỏ lễ. Nhưng 

điều đáng nói là khi coi Thánh Lễ Chúa Nhật như gánh nặng, thì 

ngay cả nếu người ta đến dự lễ, họ cũng chỉ đến một cách máy 

móc thôi và không được bổ ích như kỳ vọng. 

Chia sẻ: Theo bạn, việc cố thúc đẩy người ta đi lễ đông, và việc 

giúp người ta cảm nhận niềm vui và sự bổ ích của Thánh Lễ – 

đàng nào cần hơn? 

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng sống đạo với đầy yêu mến và vui 

tươi, để người chung quanh nhận ra đạo của tôi đích thực là 

nguồn năng lực giải phóng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con cảm nhận sự êm ái 

và nhẹ nhàng của luật Chúa. Amen. 
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20/07/18 THỨ SÁU TUẦN 15 TN 

Th. A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo (Mt 12,1-8) 

CHÖA MUỐN LÕNG NHÂN 

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 12,7) 

Suy niệm: Nhạc sĩ Trịnh công Sơn có viết trong một bài hát của ông: 

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.” Lòng ở đây là “lòng 

nhân,” ngụ ý đó là lòng của một con người đúng nghĩa là một con 

người, chứ không phải là “lòng chai dạ đá” hay tệ hơn nữa, “lòng 

lang dạ thú”. Làm người, cần có lòng nhân nghĩa, nhân từ, nhân hậu, 

nhân ái. Điều đó làm cho con người xứng đáng là “nhân linh ư vạn 

vật”, xứng danh là con cái Thiên Chúa. Tiếc thay, ta không nhận thấy 

“lòng nhân” đó nơi người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay, 

khi họ tìm cách bắt lỗi các môn đệ của Chúa về một việc nhỏ nhặt. 

Chúa Giê-su đã khéo léo sửa lỗi họ, đồng thời mời gọi họ hãy sống 

như Chúa là Đấng có lòng nhân ái bao la. 

Mời Bạn: Báo chí đăng tải mỗi ngày không biết bao nhiêu là 

chuyện lừa đảo, gian dối, hận thù, chém giết, loại trừ nhau. Phải 

chăng trong xã hội ngày nay người thiếu lòng nhân ngày càng 

nhiều hơn và ngày ngày càng lấn lướt áp đảo những con người 

hiền lành lương thiện? Là con cái của Thiên Chúa giàu lòng nhân 

ái (Dives in Misericordia, tên một thông điệp của Đức Gioan-

Phaolô II), bạn hãy tập có một tấm lòng với mọi người, bất luận 

họ là ai. 

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay, tôi sẽ thể hiện lòng nhân bằng 

cách không xét nét anh em, không nói xấu anh em, không khép 

lòng lại trước nhu cầu của anh chị em. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin uốn nắn lòng con nên bao dung như 

lòng Chúa, để con biết cảm thông với những yếu đuối, khiếm 

khuyết của anh em con, như Chúa hằng cảm thông với những yếu 

hèn của con. Amen. 
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21/07/18 THỨ BẢY TUẦN 15 TN 

Th. Lô-ren-sô Brin-đi-si, linh mục, tiến sĩ HT (Mt 12,14-12) 

GIÁ TRỊ CỦA LỜI CHỨNG 

“Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta 

yêu dấu: Ta hài lòng về Người.”(Mt 12,18) 

Suy niệm: Dù dân chúng hết lòng ca ngợi, thán phục về những 

việc lạ Chúa làm, về lời giảng dạy của Đấng có uy quyền, Chúa 

Giê-su vẫn không coi đó là điều đáng quan tâm. Bởi lẽ Chúa biết 

mình là ai và lời chứng nào về Ngài mới có giá trị thực sự: lời 

chứng ấy đến từ Cha, Đấng sai Ngài đến trần gian. Để thực hiện 

ý muốn của Cha, làm hài lòng Cha, trước hết và trên hết Chúa 

Giê-su phải hoàn tất nơi mình từng nét, từng lời loan báo xưa về 

Người Tôi trung khiêm hạ và đau khổ. Ngài từ chối làm những 

phép lạ hoành tráng: nhảy từ nóc Đền thờ, xuống khỏi thập giá, 

nhưng tận tình chữa lành từng bệnh nhân. Với “các cây lau bị 

giập, tim đèn leo lét người thu thuế và kẻ tội lỗi,” Ngài kết thân 

thay vì kết án, để khơi lên niềm hy vọng hoán cải, đổi đời. 

Mời Bạn: Đa số chỉ muốn thấy mặt nổi của vấn đề, ít ai muốn 

nhìn thấu chiều sâu. Quần chúng tự phát là hạn từ có thể dùng để 

chỉ hạng người này từ thời Chúa Giê-su cho đến cả hôm nay. Họ 

khen ngợi Chúa Giê-su nhưng không muốn dấn thân sống theo 

Tin Mừng của Ngài. Còn bạn thì sao? 

Sống Lời Chúa: Ta hãy bắt chước thái độ của Chúa trước dư 

luận quần chúng: đừng vội hài lòng với một vài lời khen, nhưng 

phải biết hành xử sao để đáng được Chúa khen thưởng, hài lòng 

về ta mới là điều quan trọng và có giá trị. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và cho con biết 

con, để con trung thành với Chúa mỗi ngày đời con. Nhờ sự hiểu 

biết chân lý ấy, con sống đúng thân phận thụ tạo, con thảo của 

mình và được giải thoát. Amen. 
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22/07/18 CHÖA NHẬT TUẦN 16 TN – B (Mc 6,30-34) 

NGHỈ NGƠI BÊN CHÖA MỖI NGÀY 

Đức Giê-su bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra một 

nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31) 

Suy niệm: “Lao động là phúc lành cho ta. Chúa đã khôn khéo 

sắp đặt thế giới để lao động là điều cần thiết; Ngài ban cho ta 

đôi tay và sức lực để lao động. Tận hưởng thú vui sẽ không có ý 

nghĩa nếu ta chỉ có thú vui. Chính niềm vui khi lao động miệt mài 

giúp ta vui hưởng sự nghỉ ngơi, tựa như trải nghiệm đói và khát 

làm cho thức ăn thức uống đem lại những thú vị như vậy” (nhà 

văn Mỹ E. Elliot). Đời sống con người gồm có hai nhịp: lao động 

và nghỉ ngơi. Lao động mải mê mà không nghỉ ngơi sẽ làm ta 

kiệt sức, chán ngán. Trái lại, chỉ nghỉ ngơi mà không lao động, 

cuộc sống sẽ vô vị và dễ đưa đến sự ác. Trong đời sống thiêng 

liêng, ngày sống gồm có những giờ lao động vất vả, nhưng cũng 

cần những giây phút nghỉ ngơi bên Chúa qua cầu nguyện, dâng 

lễ… giúp cho đời sống ta quân bình, và đầy niềm vui. 

Mời Bạn: Hãy tổ chức một ngày sống theo hai nhịp gợi ý trên 

đây: lao động và nghỉ ngơi bên Chúa. Nghỉ ngơi bên Chúa để 

Ngài bồi dưỡng, tăng cường sức lực tinh thần, cũng như để cảm 

nếm sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời, và nhờ vậy, việc lao 

động của bạn cũng được đổi mới và tràn đầy sáng tạo. 

Sống Lời Chúa: Trong 288 ngày của Năm thánh tôn vinh Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, mỗi ngày tôi sẽ dành 5 phút để đọc và 

suy niệm Lời Chúa và dâng lễ hằng ngày (nếu có thể). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa quan tâm đến sức khỏe 

tinh thần cũng như thể lý của các môn đệ. Xin cho con cũng biết, 

bên cạnh việc chăm lo cho sức khỏe thể lý, cũng dành thời gian 

cho đời sống thiêng liêng qua việc cầu nguyện, dâng lễ, đọc Lời 

Chúa. Amen. 
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23/07/18 THỨ HAI TUẦN 16 TN 

Th. Bi-ghít-ta, nữ tu (Mt 12,38-42) 

DẤU CHỈ YÊU THƢƠNG 

“Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba 

đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày 

ba đêm như vậy.” (Mt 12,40) 

Suy niệm: Chúa Giê-su mượn hình ảnh tiên tri Giô-na để loan 

báo về chính cái chết của Ngài. Cũng như Giô-na đã vâng phục 

Thiên Chúa đến rao giảng sự sám hối cho dân thành Ni-ni-vê, thì 

Chúa Giê-su cũng vâng phục Chúa Cha: sống kiếp con người. 

Quả thật, Thiên Chúa đã chọn con đường yêu thương để đến với 

con người. Ngài đã hóa thân làm người, sống trọn vẹn kiếp 

người, rao giảng, chữa lành bệnh tật, chịu nạn, chết, sống lại để 

cứu chuộc loài người. Vì thế, Chúa Giê-su là dấu chỉ của tình yêu 

Thiên Chúa dành cho con người qua muôn thế hệ đồng thời Ngài 

trở thành lời mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau đó là dấu chỉ 

của môn đệ Chúa Ki-tô. 

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu luôn được mời gọi để nhận ra những 

dấu chỉ yêu thương ấy trong cuộc sống của mình, không những 

qua những hạnh phúc và may mắn, mà còn qua những mất mát, 

khổ đau thua thiệt nữa. Nhận ra những dấu chỉ yêu thương của 

Thiên Chúa trong cuộc sống, bạn được mời gọi để trở thành 

những dấu chỉ yêu thương của Ngài cho mọi người chung quanh 

qua việc chấp nhận sống và vâng phục Thánh ý của Chúa giữa 

lúc hạnh phúc, thành công hay tăm tối của cuộc sống, giữa đọa 

đày bách hại, ngõ hầu tiếp tục chiếu sáng đức tin trong tín thác, 

yêu thương, phục vụ, tha thứ. 

Sống Lời Chúa: Hãy yêu thương mọi người để cứ dấu ấy mà 

người ta nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa Giê-su. 

Cầu nguyện: Đọc Kinh Thương Người có 14 mối.  
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24/07/18 THỨ BA TUẦN 16 TN 

Th. Sa-bê-li-ô Mác-lúp (Mt 12,46-50) 

LÀ MẸ VÀ ANH EM VỚI CHÖA 

Chúa Giê-su chỉ các môn đệ và nói với người Do thái: “Đây là 

mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha 

tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ 

tôi.” (Mt 12,48-50) 

Suy niệm: Thánh Mát-thêu mô tả “mẹ và anh em” Chúa là những 

người “đứng bên ngoài” (x. Mt 12,46), còn các môn đệ, những 

người đang nghe Ngài giảng dạy là những người ở vòng trong. Một 

cách công khai, Chúa Giê-su cho biết nếu chỉ dựa vào mối liên hệ 

huyết thống thì chưa phải là người thân thiết chưa thuộc về gia đình 

Thiên Chúa với Ngài. Đúng hơn, gia đình của Ngài gồm tất cả 

những ai “thi hành ý muốn của Cha.” Đó là một cơ hội cho tất cả 

mọi người, không phân biệt quốc gia dân tộc, không phân biệt giàu 

nghèo, đều có thể thuộc về gia đình của Chúa nếu thi hành ý muốn 

của Cha trên trời. Nhưng, ý muốn của Cha là gì? Xin thưa, đó là tin 

vào Đức Giê-su và làm theo lời Người dạy (x. Ga 6,40). 

Mời Bạn: Chỉ dựa vào huyết thống để là người nhà của Chúa 

Giêsu mà chưa đủ thì càng bất cập hơn nữa nếu muốn thuộc về 

Ngài mà chỉ dựa vào cái tên thánh ghi trong Sổ Rửa Tội. Điều 

kiện để là “mẹ và anh em” với Chúa là tin và làm theo Lời Ngài 

dạy. Là ki-tô hữu, bạn đã thực hiện được như vậy hay chưa? 

Sống Lời Chúa: Nhớ và làm lời Chúa: “Tất cả những gì anh em 

muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho 

người ta” (Mt 7,12). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, gia đình của Chúa là cộng đoàn của 

những người tin và làm theo lời Đức Giê-su. Xin cho con được 

gia nhập thật sự vào gia đình đó bằng một đức tin vững vàng và 

một đời sống yêu thương phục vụ theo gương và theo lời dạy của 

Chúa Giê-su, Người Anh Cả của chúng con. Amen. 



28  | Hiệp thông Giáo phận Thái Bình 

25/07/18 THỨ TƢ TUẦN 16 TN 

Th. Gia-cô-bê, tông đồ (Mt 20,20-28) 

TRỞ THÀNH ANH EM 

Đức Giê-su nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà 

thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản 

dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn 

giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn 

làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20,25-27) 

Suy niệm: Mục tiêu của Chúa Giê-su khi huấn luyện các môn đệ là 

làm cho họ trở thành anh em. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó 

khăn, bởi trước khi là anh em, họ là những người xa lạ, có tham 

vọng riêng khi đi theo Chúa Giê-su, ít nhất là quyền làm lớn trong 

Nước của Ngài. Để thay đổi não trạng này, trước hết Chúa Giê-su 

coi họ như anh em bạn hữu: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ 

nữa,… nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15); đồng thời, 

Ngài phục họ trong tư cách là người anh cả, để rồi sai họ đi với 

nhiệm vụ: “ Hãy làm như Thầy đã làm cho anh em”(Ga 13,15). 

Mời Bạn: Tiến trình huấn luyện môn đệ của Chúa Giê-su hệ tại 

nơi lời mời gọi hãy đến và ở lại: đến gặp Ngài để ở lại, chứng 

kiến những việc Ngài làm,  được Ngài phục vụ, để có mối tương 

quan cá vị với Ngài. Chính vì thế, Ngài không ngừng tha thiết 

mời gọi những ai muốn trở thành môn đệ: “Hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy” (Ga 15,9). 

Sống Lời Chúa: Hãy kiểm điểm xem, bạn đã được Chúa Ki-tô 

phục vụ thế nào, để rồi đến lượt mình, bạn cũng được mời gọi để 

phục vụ người khác cũng như vậy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, một khi nhận ra nhau là anh em, chúng 

con tự biết phải làm gì cho nhau; nhưng sự thật ấy vẫn còn lu mờ 

nơi con. Xin soi lòng mở trí và chữa lành cặp mắt tâm hồn, hầu 

giúp con khiêm tốn phục vụ nhau như Chúa hằng phục vụ 

con. Amen. 
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Th. Gio-a-kim và An-na, song thân Đức Ma-ri-a (Mt 13,10-17) 

CHÚA GIÊ-SU, VỊ THẦY TINH TẾ 

Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giê-su rằng: “Sao Thầy  dùng dụ 

ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu 

biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” (Mt 13,10-11) 

Suy niệm: Trong cuộc đời rao giảng, Chúa Giê-su, như một 

người thầy tinh tế, thường dùng các dụ ngôn qua những câu 

chuyện thực tế với những hình ảnh quen thuộc hằng ngày để 

người nghe có thể dễ dàng tiếp cận sứ điệp Tin Mừng. Thái độ 

đáp lại của họ thật khác biệt nhau: có người thì trầm trồ khen 

ngợi tài giảng thuyết của Ngài, có người lại trở nên chai đá cứng 

lòng. Thế nhưng các mầu nhiệm Nước Trời vẫn còn bị che khuất 

đối với họ. Điều đó khiến các tông đồ thắc mắc: tại sao Thầy 

không nói trắng ra mà lại dùng dụ ngôn? Thì đây, bí quyết được 

chính vị Thầy tinh tế đó tiết lộ: Hiểu biết các mầu nhiệm Nước 

Trời là một hồng ân Chúa ban; và để tiếp nhận được hồng ân đó 

cần có một cuộc sống thân mật gần gũi với Chúa Ki-tô. Quả thật 

trong những giây phút thân mật thầy và trò, Ngài mới giải thích ý 

nghĩa thâm sâu đích thực của các dụ ngôn đó. 

Bạn thân mến, Chúa Ki-tô vẫn đang nói với chúng ta qua những 

“dụ ngôn” đời thường, những sự kiện văn hoá, xã hội, chính 

trị…, những biến cố xảy ra nơi giáo xứ, cộng đoàn, gia đình… 

Chúng mình chỉ có thể nhận ra sứ điệp của Chúa trong những 

giây phút cầu nguyện thân mật trầm lắng với Ngài. 

Sống Lời Chúa: Luôn dành thời giờ để tâm sự với Chúa, tại gia 

và hơn nữa, trước Thánh Thể. 

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, xin ban thêm 

Đức Tin cho con, để con luôn bình an – vui tươi và nhận diện ra 

sự đồng hành của Ngài trong từng giây phút cuộc sống. Amen. 
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27/07/18 THỨ SÁU TUẦN 16 TN (Mt 13,18-23) 

BỐN CẤP ĐỘ TIÊU HÓA LỜI CHÖA 

“Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23) 

Suy niệm: Chúa Giê-su phân tích bốn cấp độ hay cung cách 

“tiêu hóa” Lời của người nghe: (1) nghe nhưng không hiểu; (2) 

nghe rồi để ngoài tai; (3) nghe nhưng bị sự đời bóp nghẹt; và (4) 

nghe rồi chịu khó tìm hiểu và sống Lời. Như vậy, điểm chung 

của cả bốn cấp độ là ai cũng đượcnghe Lời Chúa. Thế nhưng, 

Lời ấy sẽ khó với kẻ không muốn ghi nhớ, suy niệm; Lời ấy sẽ 

càng khó thực thi trong cuộc sống hơn khi việc quá bận tâm lo 

lắng sự đời, bã vinh hoa phú quí như lực đẩy Lời ra bên lề cuộc 

đời. Chỉ có ai chú ý lắng nghe, ghi khắc, suy niệm, thực hành 

mới có cơ may sinh hoa kết hạt là các việc lành phúc đức, làm 

ích cho bản thân người nghe và cho người chung quanh. Chúng 

ta không thấy Chúa nhãn tiền, cũng chẳng trực tiếp nghe những 

âm thanh từ tiếng Chúa vọng lại, ta chỉ có thể nghe qua việc đọc, 

suy gẫm và nghe người khác đọc cho ta nghe Lời Chúa mà thôi. 

Mời Bạn: Với bạn, Lời có chỗ đứng như thế nào trong cuộc 

sống? Lời đang hướng dẫn từng đường đi nước bước, từng chọn 

lựa lớn nhỏ trong đời bạn, hay Lời chỉ là những con chữ trang trí 

cho người ta biết bạn có đạo? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đọc một đoạn Lời Chúa, cầu nguyện 

theo ý tưởng của đoạn ấy, rồi tìm cách áp dụng trong cuộc sống 

đời thường của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ước gì Lời Chúa là sức sống giúp con 

hăng hái tiến bước, là đường dẫn cho con bước đi đến đích, là 

ánh sáng chỉ đường con đi. Xin đừng để những bận tâm lo lắng 

về công ăn việc làm, về các thứ hưởng thụ cuộc sống dễ dãi làm 

con nhụt chí, lơ là với Lời hằng sống của Ngài.  Amen. 

  



Suy niệm Lời Chúa tháng 7  |  31 

28/07/18 THỨ BẢY TUẦN 16 TN (Mt 13,24-30) 

KIÊN NHẪN VÀ TÍN NHIỆM 

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,24) 

Suy niệm: Có một sự thật hiển nhiên là Thiên Chúa luôn luôn là 

ngƣời gieo giống tốt. Thửa ruộng là thế giới, là nhân loại mà Thiên 

Chúa đã rộng tay gieo vãi các giống tốt của sự thật, niềm cậy trông, 

bác ái, tình yêu chân chính. Cỏ lùng của sai lầm, thiếu cậy trông, óc 

tranh chấp, thiếu tình yêu từ đâu ra? – Thưa, chính từ Xa-tan, kẻ thù 

của nhân loại, đã gieo vào mảnh ruộng thế giới, thửa ruộng lòng 

người. Một sự thật nữa: Thiên Chúa luôn là Đấng kiên nhẫn chờ 

đợi con người hoán cải mãi cho đến cuối đời mỗi người. 

Mời Bạn: Nếu Chúa kiên nhẫn, tín nhiệm con người, thì đến lượt 

mình, ta cũng phải kiên nhẫn trước lỗi lầm của người anh em, 

không lên án, kết tội họ cách dứt khoát trước ngày cuối đời của 

họ. Như rễ cỏ lùng bám chặt vào rễ cây lúa, Xa-tan cũng luôn sẵn 

sàng để gieo vào lòng bạn những loại “cỏ lùng” làm mất hết nhựa 

tình yêu của phó thác, cậy trông: đó là ngã lòng, chán nản, thiếu 

kiên nhẫn đối với những yếu đuối, sai lầm của mình và của người 

khác. Xin cho bạn kiên nhẫn loại trừ “cỏ lùng” thói hư tật xấu, để 

“lúa tốt” yêu thương phát triển nơi bạn. 

Sống Lời Chúa: “Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng 

kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ” (2Pr 3,15). Bạn hãy 

nghiệm xem Chúa đã kiên nhẫn với bạn nhường nào? Đến lượt mình, 

bạn có cần thi thố lòng kiên nhẫn trước lỗi phạm của người anh em? 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì mầu nhiệm tình yêu 

Chúa dành cho đời con. Xin cho con được cộng tác với ơn Chúa, 

sống hoán cải, và giúp cho ai lầm lạc nghiệm thấy tình yêu Chúa, 

để hồi tâm trở về. Amen. 
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29/07/18 CHÖA NHẬT TUẦN 17 TN – B (Ga 6,1-15) 

CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA CHÖA 

Khi họ đã ăn no nê rồi, Chúa Giê-su bảo các môn đệ: “Anh em 

thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” (Ga 6,12) 

Suy niệm: Một thực tế là sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã 

cung ứng dư thừa những nhu cầu tiêu dùng của con người. Và 

một thực tế khác nữa là giữa xã hội no đủ này lại có vô số con 

người đang phải sống dưới cả mức nghèo đói, không biết ngày 

mai sẽ ăn gì. Chúng ta thường nghĩ rằng sự nghèo đói cứ tiếp 

diễn là do hoàn cảnh này, lý do kia, mà ít khi nghĩ rằng vì chúng 

ta không đủ quảng đại. Tại sao khoảng cách giàu – nghèo vẫn cứ 

tiếp diễn và xem ra ngày càng lớn? Chúng ta tìm câu trả lời 

thường ở cấp độ vĩ mô, vì chế độ này, do kế hoạch kia, mà ít khi 

khởi đi từ tấm lòng của mỗi một người chúng ta. Nếu nơi mỗi 

người còn có một tấm lòng, thì ít nữa sau khi đã no nê rồi, chúng 

ta nhớ lời Chúa “thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Chúa cần 

lắm những cánh tay biết thu lại những miếng vụn, để chia sẻ cho 

những người còn thiếu thốn. 

Mời Bạn: Ai là người nghèo chung quanh chúng ta? Bạn hãy 

quan sát và chắc chắn bạn sẽ thấy. Thấy rồi thì mời bạn hãy hành 

động, vì chính lúc đó bạn không phải thấy người nghèo mà chính 

là thấy Chúa đang nghèo và cần bàn tay của bạn. 

Sống Lời Chúa: Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà, 

còn bởi mọi lời Thiên Chúa phán ra. Một khi bạn được đầy Lời 

Chúa, bạn sẽ trở nên tấm bánh thơm ngon cho đồng loại. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa vốn giàu có nhưng đã trở 

nên nghèo khó. Xin cho chúng con tiếp nối bước chân Chúa biết 

sống tinh thần nghèo khó để anh chị em con được giàu có, đó là 

lúc chúng con nên một với Chúa. 

  



Suy niệm Lời Chúa tháng 7  |  33 

30/07/18 THỨ HAI TUẦN 17 TN 

Th. Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ HT (Mt 13,31-35) 

SỐNG THÁNH MỖI NGÀY 

“Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải…” (Mt 13,31) 

Suy niệm: Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta có kể lại câu chuyện sau: 

Một hôm đang đi ngoài đường, Mẹ gặp một người đàn ông đang 

nằm trơ xương vì đói khát, hơi thở thoi thóp. Lúc ấy tôi tự hỏi: 

Mình có thể làm gì đây? Ít nhất cũng nói với ông ta một lời gì đó 

chứ! Tôi dùng hai tay âu yếm nâng đầu ông ta lên và thầm thì vào 

tai ông: “Tôi yêu ông, tôi muốn điều tốt cho ông!” Ông ta mỉm 

cười với tôi và ra đi bình an. Tôi không bao giờ quên nụ cười đó. 

Người xưa có dạy: Gieo hành vi sẽ gặt thói quen, gieo thói quen sẽ 

gặt tính cách, gieo tính cách sẽ gặt số phận. Nước Trời sẽ đến nơi 

mỗi người và nơi thế giới này nhờ những suy nghĩ và hành vi 

thuộc về Tin Mừng. Những hành vi dù nhỏ mang tính Tin Mừng 

sẽ hoán cải mỗi người và làm biến đổi thế giới này. 

Mời Bạn: Đón nhận cái chết là hành vi anh hùng của các thánh 

tử đạo. Quyết định ấy không đến cách đột ngột, nhưng được kết 

tinh từ những hành vi lựa chọn thuộc về Chúa, dù nhỏ và bền bỉ 

mỗi ngày. Bạn có sẵn sàng để noi gương các thánh tử đạo, dám 

thuộc về Chúa, chấp nhận sống yêu thương và hy sinh, trong 

những lựa chọn mỗi ngày của mình không? 

Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm ý tưởng sau đây: “Chấm này nối 

tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối 

tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi 

chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ 

thánh” (ĐHV. 978) 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống vất vả và đầy âu 

lo này, xin cho con biết can đảm chọn Chúa là điều quý giá nhất 

đời con và luôn biết thuộc về Chúa trong từng hành vi mỗi ngày. 
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31/07/18 THỨ BA TUẦN 17 TN 

Th. I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục (Mt 13,36-43) 

KIÊN NHẪN NHƢ CHỦ RUỘNG 

Đức Giê-su nói: “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như 

mặt trời, trong Nước của Cha họ.” (Mt 13,43) 

Suy niệm: “Kiên nhẫn không chỉ là khả năng chờ đợi, nhưng 

chính là cung cách ta cư xử đang khi chờ đợi” (Nhà văn Mỹ J. 

Meyer). Ta mong muốn Hội Thánh gồm các tín hữu tốt lành, hội 

đoàn gồm các thành viên nhiệt tâm, con cái gồm các người con 

hiếu thảo, láng giềng gồm những hàng xóm tốt bụng… Thế 

nhưng, trong thực tế ta đành phải chấp nhận tình trạng vàng thau 

lẫn lộn, người tốt – kẻ xấu, lúa tốt – cỏ lùng chen lẫn với nhau. 

Chúa Giê-su, qua dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, dạy ta thái độ kiên 

nhẫn, bao dung khi sống trong “thửa ruộng thế gian.” Trong thiên 

nhiên, cỏ lùng muôn đời vẫn là cỏ lùng, nhưng trong “thửa ruộng 

thế gian,” người xấu có thể trở thành người tốt; ngược lại, người 

tốt có thể trở thành kẻ xấu không thể nào ngờ. 

Mời Bạn: Bạn phải kiên nhẫn với chính mình, vì tâm hồn bạn 

cũng đang đong đưa giữa lúa tốt và cỏ lùng, giữa điều thiện bạn 

muốn làm nhưng lại không làm, và điều ác không muốn làm 

nhưng lại thực hiện. Bạn kiên trì làm cho lúa tốt nơi bạn lớn lên, 

và cỏ lùng không có đất sống nơi tâm hồn mình. Bạn kiên nhẫn, 

bao dung với người chưa sống tốt, không vội kết án họ vì chỉ có 

Chúa mới có quyền làm vậy. 

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống kiên nhẫn, bao dung với những 

anh chị em chưa sống đúng tư cách của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con tinh thần kiên 

nhẫn, bao dung của người công dân mới trong Nước Trời. Xin 

giúp con ghi nhớ và thực hành tinh thần kiên nhẫn, bao dung ấy 

trong cách ứng xử hằng ngày với những anh chị em chung quanh 

con. Amen. 
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ĐIỂM TIN GIÁO HỘI 

A. TIN GIÁO HỘI HOÀN CẦU 

1. Sứ điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế giới ngƣời nghèo lần II 

VATICAN. ĐTC mời gọi toàn 

thể Giáo Hội cử hành Ngày Thế 

giới người nghèo năm nay trong 

niềm vui tìm lại khả năng ở 

cùng nhau và ngài mời các giáo 

sĩ tu sĩ coi ngày này như một cơ 

hội tái Truyền Giảng Tin Mừng. 

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng 

14-6-2018 tại Vatican, chuẩn bị cho Ngày Thế Giới người 

nghèo sẽ được cử hành lần thứ hai vào chúa nhật thứ 33 

thường niên, 18-11 năm nay, với chủ đề ”Người nghèo này 

kêu lên và Chúa lắng nghe họ”. 

Trong sứ điệp, ĐTC mời gọi các tín hữu hãy nghiêm túc xét 

mình xem mình có khả năng thực sự lắng nghe người nghèo 

hay không... Trong chiều hướng này, ”Ngày thế giới người 

nghèo muốn là một câu trả lời từ toàn Giáo Hội, rải rác khắp 

nơi trên thế giới, câu trả lời bé nhỏ cho những người nghèo 

thuộc mọi loại và mọi nơi, để họ khỏi nghĩ rằng tiếng kêu của 

họ rơi vào khoảng trống. Có lẽ câu trả lời của Giáo Hội chỉ là 

một giọt nước trong sa mạc nghèo khổ, nhưng câu trả lời ấy có 

thể là một dấu chỉ sự chia sẻ đối với những người đang ở trong 

tình trạng túng thiếu, để họ cảm thấy sự hiện diện tích cực của 

một người anh chị em”. 

ĐTC nhận xét rằng trong Ngày Thế giới người nghèo lần đầu 

tiên cử hành hồi tháng 11 năm 2017, tại nhiều giáo phận người 
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nghèo được mời dùng bữa, nhiều người tìm được bầu không khí 

ấm cúng của một gia đình, niềm vui của một bữa tiệc và tình 

liên đới của những người muốn chia sẻ bữa ăn với họ một cách 

đơn sơ và huynh đệ.. Năm nay và trong tương lai, tôi muốn điều 

ấy xảy ra và Ngày Thế Giới người nghèo được cử hành dưới 

dấu hiệu vui mừng vì tìm lại được khả năng ở với nhau, cầu 

nguyện chung với nhau và chia sẻ bữa ăn ngày chúa nhật”. 

Sau cùng, ĐTC mời gọi các LM, LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân 

trong các giáo xứ, các hội đoàn và phong trào hãy làm cho câu 

trả lời của Giáo Hội cho tiếng kêu của người nghèo trở nên cụ 

thể, sống ngày này như một thời điểm ưu tiên của công cuộc 

tái truyền giảng Tin Mừng, giúp chúng ta khám phá mỗi ngày 

vẻ đẹp của Tin Mừng. Chúng ta đừng để cơ hội ân phúc này 

rơi vào hư vô”. 

Trong dịp Ngày thế giới các người nghèo lần thứ I năm ngoái, 

ĐTC đã mời hàng ngàn người dùng bữa với ngài tại Đại thính 

đường Phaolô 6, và ngàn ngàn người khác được mời dùng bữa 

một số trường ở Roma. Năm ngay, cũng sẽ tái diễn các hoạt 

động tương tự. 3 ngàn người nghèo sẽ dùng bữa với ĐTC tại 

Đại thính đường Phaolô 6 sau thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ 30 tại 

Đne thờ thánh Phêrô (Rei 14-6-2018) 

2. Đức Thánh Cha kêu gọi bênh vực sự sống chƣa sinh ra 

VATICAN. ĐTC kêu gọi hăng say bênh vực sự sống chưa sinh 

ra cũng như bảo vệ và thăng tiến sự sống của những người 

nghèo khổ. 

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 25-6-

2018, dành cho 300 tham dự viên Đại hội của Hàn lâm viện 

Tòa Thánh về sự sống, tiến hành trong những ngày này dưới 

quyền chủ tọa của Đức TGM Chủ tịch Vincenzo Paglia. 
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Trong diễn văn nhân dịp 

này, ĐTC đặc biệt cảnh giác 

chống lại xu hướng gạt bỏ 

tha nhân ra khỏi chân trời 

của mình, vì làm như thế, sự 

sống sẽ bị co cụm vào mình 

và trở thành một món hàng 

tiêu thụ. Thái độ đó cũng làm cho con người trở nên mù quáng 

đối với sự sống và năng động sự sống, xét như một hồng ân 

nhận lãnh từ tha nhân và đòi phải được thông truyền trong tinh 

thần trách nhiệm cho tha nhân”. 

Khi cổ võ một cái nhìn toàn bộ về sự sống, ĐTC nhấn mạnh 

rằng: ”Việc bảo vệ người vô tội chưa sinh ra phải thật rõ ràng, 

cương quyết và hăng say, vì trong lãnh vực này có liên hệ tới 

phẩm giá con người, luôn có tính chất thánh thiêng và đòi phải 

có lòng yêu thương đối với mỗi nhân vị bất luận họ ở giai đoạn 

phát triển nào. Sự sống của những người nghèo đã sinh ra cũng 

có tính chất thánh thiêng như vậy, những người bị bỏ rơi, sống 

trong lầm than, bị loại trừ, bị buôn bán, bị nạn âm thầm kết 

liễu sinh mạng người bệnh và người già không được săn sóc, 

những hình thức mới của nạn nô lệ và mọi hình thức gạt bỏ”  

ĐTC không quên nhấn mạnh tới một chiều kích quan trọng 

trong nền văn hóa sự sống, đó là vận mệnh chung kết cuả con 

người. Vấn đề ở đây là làm sáng tỏ hơn điều dẫn cuộc sống con 

người hướng đến một chân trời vượt lên chính con người, nghĩa 

là mỗi người được kêu gọi một cách nhưng không hướng đến sự 

kết hiệp với Thiên Chúa, trong tư cách là con cái Chúa và tham 

gia vào chính hạnh phúc của Chúa” (Rei 25-6-2018) 

 G. Trần Đức Anh OP 
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B. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 

1. Giáo phận Thanh Hóa: Thánh Lễ Tấn Phong Đức Giám 

Mục Giuse Nguyễn Đức Cƣờng 

Vào lúc 7 giờ ngày 27/6/2018, 

tại thánh đường giáo xứ mẹ 

Chính Tòa – Giáo phận Thanh 

Hóa đã diễn ra thánh lễ lịch sử: 

tấn phong Giám mục giáo phận 

cho tiến chức là Đức Cha Giuse 

Nguyễn Đức Cường. Thánh lễ 

diễn ra trong bầu khí trang 

nghiêm, sốt sắng với sự tham dự của mọi thành phần dân 

Chúa trong và ngoài giáo phận Thanh Hóa. 

Tháng 6 hàng năm vẫn trôi qua lặng lẽ với tiếng trống trường 

gióng lên những hồi cuối để chìm vào giấc ngủ hè, với những 

cánh phượng rực rỡ tô điểm cho sắc trời những màu đỏ ấm 

nóng. Trên các cánh đồng, một vụ mùa nữa lại về tưới đẫm 

những giọt mồ hôi mặn chát trên những khuôn mặt mang dấu 

ấn thời gian và nhuộm màu nắng. 

Nhưng năm nay, tháng 6 còn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết 

với Giáo phận Thanh Hóa bởi biết bao sự kiện mang dấu ấn 

lịch sử đều diễn ra trong khoảng thời gian tưởng chừng như 

quen thuộc này. Đó là nỗi buồn chia ly với vị Giám mục thân 

thương đồng hành cùng giáo phận suốt 14 năm keo sơn, gắn 

bó. Đó là những trái ngọt thánh hiến từ những người con ưu tú 

của giáo phận được gọi mời lên hàng tông đồ, mục tử chăn 

chiên nhân lành của giáo phận. Đó là khánh thành Chủng viện 

Lê Bảo Tịnh, tiền thân từ Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, nơi  
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ươm mầm, đào tạo 

và trổ bông ơn gọi 

thánh hiến cho giáo 

phận. Đó còn là 

trang mới, bước tiến 

mới của giáo phận 

với thánh lễ tấn 

phong giám mục cho 

Đức cha Giuse 

Nguyễn Đức Cường – một người con tha hương của giáo 

phận, trở về quê mẹ trong vai trò mới, nhiệm vụ mới, thử thách 

mới, “thả lưới ở vùng nước sâu” xứ Thanh. 

Trong cuộc đời của mỗi tín hữu, thật hiếm có cơ hội để dự một 

thánh lễ có sự hiện diện đủ đầy của mọi thành phần dân Chúa 

như hôm nay. Xúc động thay trên gian thánh đường của xứ mẹ 

Chính Tòa có các Bề trên thượng cấp của Giáo Hội Việt Nam, 

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục 

Tổng Giáo phận Hà Nội cùng các Đức Giám mục các giáo 

phận trên lãnh thổ Việt Nam. Vui mừng thay khi đoàn dân 

Chúa tham dự thánh lễ của mọi độ tuổi khác nhau, các dân tộc 

khác nhau, từ muôn phương trên mọi miền tổ quốc.  Hạnh 

phúc thay, không gian và tiết trời cũng ưu ái ban cho ngày đặc 

biệt của giáo phận khí hậu mát mẻ, dịu dàng hiếm hoi của mùa 

hè bỏng lửa.  

Có lẽ Chúa yêu thương đoàn chiên của Ngài nơi giáo phận 

Thanh Hóa lắm lắm mà tuôn đổ xuống trang sử giáo phận biết 

bao ơn lành như vậy. 

Trước khi bước vào thánh lễ trọng đại, Đức Tổng Giuse Nguyễn 

Chí Linh – Nguyên Giám mục giáo phận Thanh Hóa, chủ phong 
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thánh lễ tấn phong Giám mục hôm nay đã nhấn mạnh ý nghĩa 

của ngày 27/06/2018 này: “Đây là một trang sử mới của giáo 

phận, mở ra một thời kỳ tiến bước vững vàng hơn với vị chủ chăn 

mà Chúa chọn cho con dân Thanh Hóa. Đây cũng là một ngày 

của tình hiệp thông, ngày đức tin triển nở, ngày Chúa rọi tình 

yêu của Ngài xuống một cách mãnh liệt nhất”. 

Đức ông Yovko 

Pishtiyski, Tham tán Sứ 

thần Tòa Thánh tại 

Singapore, đọc thư của 

Đức TGM. Marek 

Zalewski, Tân Đại diện 

Toà Thánh không thường 

trú tại Việt Nam, chúc 

mừng Đức Giám mục Tân cử Giuse và giáo phận Thanh Hóa.  

Những tiếng trống giòn giã của đội trống Ba Làng cất lên sang 

sảng giữa trời Thanh Hóa. Những tiếng kèn ngân nga, réo rắt 

gọi mời con thảo đến với ý nguyện tuyệt vời của Chúa giữa 

đời. Những tiếng hát kết hợp với tiếng nhạc du dương làm rộn 

ràng lên một bầu khí căng tràn sức sống. Trong tâm tình hoan 

ca ấy, toàn thể dân Chúa có mặt tại giáo xứ Chính Tòa – giáo 

phận Thanh Hóa bước vào thánh lễ. 

Dẫu dòng đời mỗi thời một biến chuyển nhưng qua dòng chảy 

của hơn 20 thế kỷ qua đi, Chúa vẫn luôn đồng hành với con 

người bằng tình cảm mến yêu chu toàn. Chưa bao giờ Người 

bỏ rơi con người bơ vơ nơi cõi trần thế. Bằng chứng rằng, 

Người luôn phái gửi tới những mục tử ưu tú, đại diện của 

Người để chăm sóc đoàn chiên, định hướng dẫn lối con người 

về bên Ngài trên quê thiên quốc. 
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Vì vậy, Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh kêu mời mọi tín 

hữu hãy bước vào thánh lễ với tấm tình con thảo tri ân Đấng 

Tối Cao vì ơn lành Ngài luôn tuôn đổ dạt dào nơi cõi tạm này. 

Và Đức Tổng cũng mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện 

cho tiến chức là Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường. Dù ngài 

là hiện thân của Chúa giữa thế gian nhưng ngài cũng là con 

người như chúng ta. Ngài cần hơn ai hết sự động viên, chia sẻ, 

lời nguyện cầu để tiếp sức cho ngài hoàn thành sứ vụ “thả lưới 

nơi nước sâu” mà Chúa đã trao tay. 

Là tiền bối, huynh 

trưởng của Đức tân 

Giám mục, Đức 

TGM. Giuse đã cùng 

với giáo dân Thanh 

Hóa, mở rộng vòng 

tay để vị chủ chăn 

mới của giáo phận 

sẵn sàng đáp lại lời gọi mời của Hội Thánh. Hôm nay đây, khi 

Đức Tổng Giuse trao mũ Mitra, gậy, và nhẫn cho vị tân Giám 

mục, cũng chính là lúc người từ biệt ngôi nhà giáo phận Thanh 

Hóa thân thương. Với những món quà vô giá Đức Tổng để lại, 

giáo phận Thanh Hóa nguyện mãi tin yêu, đồng hành với Đức 

tân Giám mục đáp lại tấm lòng mến yêu của người. 

Đức Cha tân cử là linh mục giáo phận Đà Lạt, nơi mà đa số 

giáo dân là đồng bào dân tộc. Chính ngài đã làm cha sở một 

giáo xứ mà đa số tín hữu là dân tộc K’ho. Vì vậy, phụng vụ 

thánh lễ hôm nay có sự xuất hiện của tín hữu dân tộc K’ho để 

tỏ tình hiệp thông với Đức Cha tân cử. 
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Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường là một người con của 

Thanh Hóa nhưng được cưu mang bởi giáo phận Đà Lạt, đây 

cũng là nơi Tân Giám mục Thanh Hóa mục vụ trước khi bước 

lên vị trí chủ chăn như ngày hôm nay. Vì vậy trong mối tình 

huynh đệ tông đồ, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã có bài 

chia sẻ tâm tình trong thánh lễ trọng đại ngày 27/6 này. Rất 

tiếc vì sức khỏe không cho phép, Đức cha Antôn không thể có 

mặt, vì vậy Đức cha Đa minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục 

phụ tá giáo phận Đà Lạt, đã truyền đạt bài giảng thay cho ngài 

trong thánh lễ hôm nay.  

Bài chia sẻ của Đức cha Antôn xoáy sâu vào những ý niệm 

xung quanh châm ngôn giám mục của Đức cha Giuse: “Hãy ra 

chỗ nước sâu”. Đó là một con đường chẳng mấy bằng phẳng, 

chẳng có hoa hồng mà Đức cha Giuse chọn để dấn thân. Chỗ 

nước sâu tức là những nơi thử thách nhất, khắc nhiệt nhất. 

Nhưng Đức cha Giuse chọn vâng lời, chọn hành động, chọn đến 

với những người ở vùng ngoại vi, người khó nghèo, người bất 

hạnh trong cuộc đời trần thế… để ban phát tin yêu của Đấng tối 

cao. Đức cha Antôn cũng cầu chúc cho Đức cha Giuse – vị 

Giám mục thứ 5 của giáo phận Thanh Hóa bình an, vững tin 

trong sứ vụ thả lưới nơi nước sâu của cuộc đời mục tử. 

Tham dự thánh lễ hôm nay, ngoài đoàn chiên Công giáo, còn 

có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và những người không 

cùng niềm tin. Có lẽ những mối tình mà họ có thể cảm nhận 

được nơi thánh lễ hôm nay thật hiếm gặp ngoài đời. Bởi với 

người Công giáo, dù có ở đâu, dù có khác nhau như thế nào, 

cũng chỉ là con cái trong một gia đình.  

Ngày 14/06/2018 vừa qua, hình ảnh truyền chức cho 5 tân linh 

mục đã làm rung động biết bao trái tim tin yêu của người tín 
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hữu. Nhưng viên mãn nhất vẫn chính là nghi thức truyền chức 

Giám mục hôm nay. Trong lời chúc mừng nhân danh Hội 

Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Phó 

Chủ tịch HĐGM Việt Nam, đã khéo léo nối kết giữa hai biến 

cố lãnh nhận thiên linh mục và giám mục nơi vị tiến chức. 

Ngài gọi đó chính là công thức “2 trong 1” mà xã hội ngày 

nay vô cùng ưa chuộng. Nhớ lại cách đây 26 năm, đúng vào 

ngày này, Đức cha Giuse tân cử hôm nay được Chúa chọn vào 

hàng tư tế linh mục. Có sự trùng hợp nào ý nghĩa hơn thế! 

Một bầu khí linh thiêng bao trùm khi tiếng kinh cầu các thánh 

vang lên, lời thề được tuyên đi, nghi thức trao nhẫn, mũ, gậy 

giám mục cho Đức cha tân cử qua bàn tay của Đức TGM. Giuse. 

26 năm cũng là cả một quá trình cố gắng tu luyện của vị linh 

mục sốt sắng, hết lòng với công cuộc reo rắc Tin Mừng cứu 

độ. 26 năm Chúa thử thách Đức cha Giuse với muôn vàn biến 

cố. Tất cả để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Đức Cha bước lên 

cương vị mới được vẹn toàn. Giám mục giáo phận Thanh Hóa 

không phải là đóng lại cuộc đời nỗ lực của người chăn chiên 

nhân hậu, mà là mở ra sứ mệnh mới của Đức cha to lớn hơn, 

trọng đại hơn, khắc nghiệt hơn, và cần nhiều hơn sự cầu 

nguyện của mọi thành phần dân Chúa. 

Bước sang nửa thứ hai của cuộc đời, khi lưng đã bắt đầu hơi 

chùng xuống, tóc thì bắt đầu điểm màu lạ, đôi bàn tay bỗng 

nhiên xuất hiện những đốm đồi mồi, khuôn mặt thì điểm 

những vết chân chim; nhưng Đức cha Giuse lại là tái sinh 

trong thiên chức mới. Rồi đây, dấu chân ngài sẽ rảo bước khắp 

cánh đồng truyền giáo Thanh Hóa, tới những nơi mà thời trai 

trẻ ngài chưa từng, gặp những người mà cuộc đời đã đẩy cho 

họ những nghịch cảnh trở trêu. Bởi Đức cha Giuse đã không 
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chọn cho mình một con đường bằng phẳng mà tự nhận làm 

người khai phá mở đường đầy gai góc. 

Vậy nên khi lãnh nhận nhiệm vụ Giám mục, cũng là lúc đôi 

tay run run nhận lấy biết bao kỳ vọng. Nhưng có một điều, ánh 

mắt cương nghị, ánh lên niềm tin tuyệt đối nơi Tân Giám mục 

đã soi rọi cho tất cả tín hữu Thanh Hóa về một ngày mai, 

Thanh Hóa rộng đầy ơn đức tin. 

Trong diễn từ có đôi lúc ngập ngừng vì xúc động của Đức Cha 

Giuse – giờ đây là Giám mục giáo phận Thanh Hóa, chứa 

đựng tất cả tấm chân tình dành cho hai nơi mà ngài gọi thân 

thương: gia đình. Đó là nơi đã nuôi ngài khôn lớn trong cuộc 

đời linh mục – giáo phận Đà Lạt, một nơi là nguồn cội để ngài 

trở về trong sứ vụ chủ chăn. Nhưng có lẽ, dù ở nơi nào thì 

trong trái tim chan chứa yêu thương của Đức Giám mục giáo 

phận Thanh Hóa, đó đều là động lực để ngài phấn đấu, là chỗ 

dựa sau những mệt mỏi của loài người, là lời nhắc nhở rằng, 

ngài luôn được những cánh tay dang rộng đón chào. 

Tạ ơn Đấng Tối Cao đã nhìn xuống đoàn dân bé nhỏ Thanh 

Hóa trong ngày đại lễ, tưới xuống nhiều hồng ân đến vậy. 

Chúng con đã có một ngày thực sự ý nghĩa để ngụp lặn trong 

đức tin và hy vọng. Tạ ơn Người đã luôn theo dấu chúng con 

trong hành trình trở về thiên quốc, ban cho chúng con những 

vị chủ chăn tuyệt vời. 

Xin được dùng lời bài hát kết lễ để thay cho bao tấm lòng phó 

thác giáo phận Thanh Hóa nguyện dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi 

toàn năng: “Bao say mê nguyện ước Giáo phận lớn lên. Cho nơi 

nơi rực sáng trong một quyết tâm: cùng thả lưới nơi biển nước 

sâu và chỉ sống cho một quyết tâm ra sâu mà thả lưới”. 

Nguồn: Giáo phận Thanh Hoá 
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2. Thánh lễ khai mạc Năm thánh các thánh Tử đạo Việt 

Nam tại Sở Kiện 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lúc 7h45 thứ Ba, ngày 

19/6/2018, tại Trung tâm Hành hương các Thánh Tử đạo Sở 

Kiện, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục 

Tổng Giáo phận Hà Nội, đã chủ tế Thánh lễ khai mạc năm 

thánh cho Giáo tỉnh Hà Nội, kỷ niệm 30 năm ngày 117 Đấng 

Tử đạo Việt Nam được nâng lên bậc hiển thánh. 

Cuộc rước hài cốt các thánh Tử 

đạo và đoàn đồng tế được bắt 

đầu lúc 7h00 sáng. Khởi hành 

từ Tiểu vương Cung thánh 

đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, 

đoàn rước qua khuôn viên các 

thánh tử đạo, đi lên đê, rẽ ở khu vườn thánh quý Cha rồi tiến 

vào lễ đài. Đoàn rước gồm thánh giá nến cao, các ban kèn, ban 

trống, đại biểu 10 Giáo phận của Giáo tỉnh Hà Nội, quý Sơ, 

quý thầy, quý cha, kiệu thánh tích, quý Đức cha và Đức Hồng 

y Chủ tế. Một điểm rất đặc biệt, trên kiệu thánh tích hôm nay 

có Thủ cấp thánh Thi và hài cốt các thánh Tử đạo của 10 Giáo 

phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. 

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Hồng y đã có đôi lời giới 

thiệu quý Đức Cha với cộng đoàn hiện diện. Ngài bày tỏ tâm 

tình cám ơn với Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giáo 

mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt 

Nam, vì trong suốt 14 năm làm Giám mục Thanh Hóa, ngài đã 

mang hết tài năng, trí tuệ, đạo đức, chẳng những là để phục vụ 

Giáo phận mà còn góp phần rất đắc lực trong việc xây dựng 

Giáo tỉnh. Kế đó, Đức Hồng y giới thiệu Đức Giám mục Tân 
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cử Giáo phận Thanh Hóa là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức 

Cường, với lời cầu chúc sức khỏe và nhiều ơn Chúa. Đức 

Hồng y cũng vui mừng giới thiệu sự hiện diện đông đủ của 

quý Đức Cha của 10 Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội. 

Sau lời Giới thiệu của Đức Hồng y, cha Giuse Đào Hữu Thọ - 

Trưởng ban Phụng vụ Tổng Giáo phận Hà Nội - đã lên đọc 

Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối Cao về việc ban Phép lành Tòa 

Thánh kèm theo ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, 

cho tất cả các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và 

Kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy, 

đã tham dự thánh lễ ngày hôm nay. 

Chủ tế Thánh lễ hôm nay 

là Đức Hồng y Phêrô. 

Cùng đồng tế với ngài là 

quý Đức Cha từ 10 Giáo 

phận thuộc Giáo tỉnh Hà 

Nội và khoảng 300 linh 

mục. Tham dự Thánh lễ 

còn có đông đảo quý thầy 

phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và khoảng 20 ngàn anh chị em tín 

hữu. 

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - 

Giám mục Giáo phận Bắc Ninh - đã nêu bật lên tâm tình tạ ơn 

và vui mừng của cộng đồng dân Chúa trên quê hương Việt Nam 

thân yêu và của các tín hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới. 

Ngài mượn lời thánh vịnh: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta 

thấy mình chan chứa một niềm vui” để diễn tả tâm tình đó. 

Đức Cha đã giúp cộng đoàn nhìn lại trang sử hào hùng của 

Giáo hội Việt Nam. Khởi đi trong nước mắt đau thương, cách 
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đây gần 500 năm 

trước, cây Thánh giá 

đầu tiên đã được 

trồng ở Cù Lao 

Chàm ở ngoài khơi 

tỉnh Quảng Nam. 

Theo dòng thời gian, 

hạt giống Đức Tin 

được gieo vào lòng 

đất Việt đã âm thầm mọc lên và sinh hoa kết trái. Tuy nhiên, 

cũng trong khoảng thời gian đó, Giáo hội Việt Nam đã chịu 

biết bao đau thương, thử thách, bách hại khốc liệt. Nhưng cũng 

chính trong những bách hại đó mà Giáo hội Việt Nam đã có 

được các chứng nhân anh hùng tử đạo. Trong số đó, thánh 

Anrê Trần An Dũng Lạc và Annê Lê Thị Thành là hai mẫu 

gương tiêu biểu mà Đức Cha đã lựa chọn để chia sẻ cùng cộng 

đoàn. Như Chúa Giêsu đã vượt qua cái chết để bước vào cõi 

sống, các thánh Tử đạo cũng không ngừng tái diễn mầu nhiệm 

Vượt qua ấy. Chính nhờ những cuộc vượt qua này, mà các 

thánh Tử đạo Việt Nam đã để lại cho quê hương đất nước, cho 

dân tộc Việt Nam một bằng chứng về trời mới đất mới do Đức 

Giêsu khởi sự; và góp phần đáng kể vào nền văn hóa dân tộc, 

trong việc xây dựng tinh thần công bằng bác ái, trong việc tạo 

nên chữ quốc ngữ cho dân tộc Việt Nam, trong việc giáo dục 

và từ thiện, góp phần làm cho quê hương đất nước Việt Nam 

thêm bác ái hơn, nhân hậu hơn. Cuối bài giảng, Đức Cha nêu 

lên niềm hy vọng cho các thế hệ mai sau, muôn người như một 

được hưởng niềm vui hát lời thánh vịnh: “Tín nghĩa ân tình 

nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên” 
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Trước khi kết thúc 

thánh lễ và ban 

phép lành Tòa 

thánh với ơn Toàn 

xá, Đức Hồng y đã 

bày tỏ tâm tình cám 

ơn: “Từ tận đáy 

lòng, tôi xin gửi lời 

cám ơn anh chị em đã về dự lễ khai mạc năm thánh mừng kính 

Các thánh Tử đạo Việt Nam. Giữa trời nắng bức, oi ả, anh chị 

em đã vất vả hy sinh, không di chuyển để tham dự thánh lễ cho 

đến cùng. Ơn này chỉ Chúa biết và Người sẽ ban cho anh chị 

em cân xứng”. Đức Hồng y cũng bày tỏ lời cám ơn tới quý 

Đức Cha của 10 Giáo phận, cám ơn các ban ngành, đặc biệt là 

ban trống của Giáo phận Thái Bình và ban kèn của Giáo phận 

Bùi Chu, đã đóng góp công sức trong Thánh lễ hôm nay. 

Sau Thánh Lễ, đoàn đồng tế tiến về khuôn viên trưng bày di 

tích các Thánh Tử Đạo. Tại ba dãy nhà của Tòa Giám Mục 

Tây Đàng Ngoài năm xưa mới được trùng tu lại này, có trưng 

bày di tích của các Đấng Tử Đạo, những bức tranh quý hiếm 

được vẽ vào thời các Đấng Tử Đạo, thánh tích của các thánh tử 

đạo Việt Nam. 

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh đã mở ra một Năm Hồng 

Phúc. Thánh lễ mang đậm hình ảnh mầu nhiệm về một Giáo 

Hội của Chúa Kitô trong tình hiệp thông huynh đệ sâu sắc của 

Giáo hội toàn cầu và truyền đi một sứ điệp mạnh mẽ về hình 

ảnh của Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh trên cây thập giá vì 

yêu thương loài người. 

Nguồn: Tổng Giáo phận Hà Nội 
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C. TIN GIÁO PHẬN 

1. TGM. Thái Bình chúc mừng bổn mạng Đức cha Phêrô 

Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội trong ngày lễ kính 

hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chiều hôm 29.06.2018 

vừa qua, quý cha bề trên các dòng tu, quý cha trong giáo 

phận, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ đã trở về Nhà chung Giáo 

phận để cùng với gia đình TGM chúc mừng ngày lễ bổn mạng 

của Đức cha Phêrô. 

Cùng hiện diện trong thánh lễ mừng kính hai vị thánh trụ cột 

của Giáo Hội, ngoài gia đình Tòa Giám mục còn có sự hiện 

diện các em trong Mái Ấm Don Bosco Cát Đàm, các em thiếu 

nhi tham dự lớp huấn luyện hè đang nội trú tại Tòa Giám mục 

và quý khách. Trong ngày mừng bổn mạng của Đức cha Giáo 

phận, quý cha, quý sơ và quý thầy chủng sinh và quý khách đã 

dâng lên vị Cha chung lời chúc mừng và lẵng hoa tươi thắm.  

Cũng trong buổi tối cùng ngày tại sân giếng trời Nhà chung đã 

diễn ra chương trình hoan ca văn nghệ mừng bổn mạng của 

Đức cha Phêrô và của những người nhận hai vị thánh tông đồ 

mà giáo hội mừng kính hôm nay làm thánh quan thầy. Chương 

trình có sự góp mặt của các bạn trẻ đến từ một số giáo xứ 

trong giáo phận, các em nội trú, các em trong Mái ấm Don 

Bosco và anh em tu sinh.  
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Đáp lại tâm tình mọi người, Đức cha đã cảm ơn tất cả mọi 

người, cách riêng là quý cha, quý thầy, quý sơ, anh em tu sinh 

đang làm việc, học tập tại Tòa Giám mục. Đồng thời, ngài 

cũng xin mọi thành phần dân Chúa hiện diện tiếp tục cầu 

nguyện cho ngài để ngài noi bước đời sống làm chứng của 

thánh Phêrô bổn mạng và nhất là cầu nguyện để ngài chu toàn 

bổn phận mà Thiên Chúa đã trao phó cho ngài.     

Toà Giám mục Thái Bình 

2. Hội Nghị Thƣờng Huấn Hội Đồng Mục Vụ Các Giáo Xứ 

Giáo Họ Năm 2018 

WGPTB – Đức 

Giám mục Phê-rô 

Nguyễn Văn Đệ 

SDB chủ trì Hội 

nghị Thường huấn 

(HNTH) về vai trò, 

nhiệm vụ, phương 

pháp tổ chức điều 

hành lãnh đạo của 

các Hội đồng Mục vụ (HĐMV) các Giáo xứ (GX), Giáo họ 

(GH) tại Giáo phận Thái Bình diễn ra buổi sáng 28/6/2018 tại 

Toà Giám mục Thái Bình.  

Từ gần chục năm qua, đã trở thành truyền thống, năm nào Đức 

Giám mục giáo phận cũng tổ chức Hội nghị Thường huấn 

HĐMV các GX, GH trên quy mô cấp Giáo phận. Hội nghị 

Thường huấn năm nay được tổ chức sau một năm Đức cha đặt 

tay trao Văn thư bổ nhiệm cho HĐMV của 108 GX và 365 GH 

từ ngày 29/6 năm trước. 

http://giaophanthaibinh.org/upload/Images/2018/6/28/ThuongHuanHDGXGH_0381.JPG
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Từ 6 giờ 30, ngày 28/6/2018, Ban Hội đồng Mục vụ 108 Giáo 

xứ và 365 Giáo họ thuộc hai miền Thái Bình - Hưng Yên đã 

tập trung ghi danh với Ban tổ chức của Giáo phận. 

Đúng 7 giờ 30 

phút, 780 viên chức 

cùng một số quý cha đã 

có mặt chỉnh tề trong 

Thánh đường Nhà Thờ 

Chính tòa, Hội nghị 

Thường huấn được bắt 

đầu. Trong lời khai 

mạc, Đức cha Phê-rô đã nêu mục đích, ý nghĩa của Hội nghị 

hôm nay. Chúng ta quy tụ nhau nơi đây là để cám ơn Chúa về 

biết bao phúc lành Chúa đã thương ban cho GP, dâng lên Chúa 

những gánh nặng, những vất vả của những người làm vườn 

nho của Chúa. Chia sẻ, trao đổi và lắng nghe những trải 

nghiệm, những thành công hay thất bại trong quá trình cộng 

tác của các viên chức, nhằm canh tân, cải tiến những gì còn lạc 

hậu, trì trệ nhằm giúp cho GX, GH được cập nhật, đồng hành 

với những định hướng của Giáo Hội hoàn vũ cũng như Giáo 

Hội Việt Nam trong giai đoạn Tân Phúc Âm hóa, quan tâm và 

ưu tư hơn cho những vùng ngoại biên. 

Sau phần khai mạc, Đức cha Phê-rô đã dành thời gian giải đáp 

các thắc mắc của các viên chức HĐ các GX, GH. Những ưu 

tư, thắc mắc tập trung ở một số vấn đề sau: 

1/ Về việc xây dựng, kiến thiết hay tu sửa nhà thờ, nhà 

xứ không theo một quy hoạch tổng thể, không có chiến lược 

lâu dài, xây dựng tự phát, nặng tính chủ quan cá nhân, làm phá 

vỡ mặt bằng tổng thể, lãng phí tài sản của GX, GH… 

http://giaophanthaibinh.org/upload/Images/2018/6/28/ThuongHuanHDGXGH_0428.JPG
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Vấn đề này, ĐC Phê-rô nhìn nhận là một vấn đề lâu dài và còn 

nhiều bất cập. Khi muốn xây dựng và sửa chữa, cha xứ và 

HĐGX, GH phải thống nhất kế hoạch xây dựng trên cơ sở định 

hướng Ban Xây dựng của GP và chuyên viên, kĩ sư thiết kế. 

Đặc biệt, HĐGX cần có tầm nhìn chiến lược cho quy hoạch 

tổng thể của khuôn viên nhà thờ, nhà xứ. Đồng thời phải được 

sự cho phép của Đức cha GP. Một thực tế cho thấy, vẫn còn tồn 

tại tình trạng lệ thuộc kinh tế, tài chính của ân nhân mà quy 

hoạch cũng như mỹ quan xây dựng của GX, GH bị ảnh hưởng. 

2/ Về vấn đề Hôn nhân: Tòa án Hôn phối của GPTB đã được 

thành lập hay chưa? Tòa án hoạt động như thế nào trong 

những ngăn trở về Hôn phối đang diễn ra? 

Đức cha Phê-rô đã trả lời: Không chỉ GPTB mà nhiều GP khác 

cũng đã thành lập Tòa án Hôn phối (TAHP), và các GP đã có 

sự liên kết để giải quyết các nố hôn phối. Tuy nhiên, thường 

thì TAHP có trách nhiệm điều tra sự tồn tại của những ngăn 

trở khiến hiệu quả của Bí tích Hôn phối bất thành. Nhưng có 

thể khẳng định rằng, có đến 99% các cuộc hôn nhân không tìm 

được các bằng chứng là giả. Và cứ chuẩn theo các thủ tục, giấy 

tờ thì không có cách nào tháo gỡ hay tiêu hôn được. 

3/ Về vấn đề dạy Giáo lý trong đó có Giáo lý Hôn nhân: Có ý 

kiến cho rằng, GP chưa có 1 lộ trình thống nhất cho việc dạy 

Giáo lý; không biết cần dạy theo tài liệu nào, thời gian bao lâu... 

Đây là vấn đề Đức cha GP rất quan tâm. Ngài đặc biệt quan 

tâm đến giới trẻ, đến việc dạy và học giáo lý. Phương pháp 

giáo dục dự phòng là ưu tư không nhỏ mà Đức cha hướng tới 

người trẻ từ nhiều năm nay. Đức cha khẳng định: Chỉ có một 

Giáo lý duy nhất, đó là Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Lộ trình 

giảng dạy và những tài liệu căn bản về Giáo lý đã được Ban 
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Giáo lý Giáo phận thống nhất và gửi tới từng GX. Những 

người chưa biết cần tìm hiểu kĩ và dành thời gian học hỏi qua 

các tài liệu đã phổ biến, qua mạng lưới giáo 

phận... (giaophanthaibinh.org). 

4/ Về vấn đề Truyền thông: Có ý kiến cho rằng, hiện tượng 

tự nhân danh một tổ chức, một đơn vị trong Giáo hội để làm 

truyền thông có được phép không? 

Đức cha Phê-rô trả lời: Chúng ta không thể cấm bất kì một ai 

trong việc họ đưa thông tin cá nhân của họ lên mạng xã hội, và 

có một lời khuyên nên hạn chế bớt những thông tin không cần 

thiết, cần khôn ngoan khi sử dụng mạng xã hội. Nhưng không 

ai được lấy danh nghĩa của giáo xứ, giáo họ để đưa thông 

tin nếu tập thể không trao trách nhiệm cho người đó.  

5/ Về cách sử dụng chuông, loa đài, kèn trống trong các 

hoạt động của GX: Đức cha nhắc nhở các GX, GH cần sử 

dụng đúng vai trò và phát huy hiệu quả của các phương tiện, 

thiết bị như loa đài, tăng âm, chuông, kèn, trống trong Phụng 

vụ. Một chiếc loa mở quá to, chuông giật quá lâu đến dai dẳng 

…gây sự khó chịu làm ảnh hưởng đến những người dân xung 

quanh thì chẳng những không mang ơn ích gì mà còn tổn hại 

đến danh Chúa. Nhân vấn đề này, Đức cha liên hệ đến những 

dịp chầu lượt, các GX, GH không nên chỉ coi trọng rước phách 

linh đình mà không chú ý đến chiều sâu tâm linh của việc sám 

hối, ăn năn, đền tội cá nhân, gia đình, cộng đoàn.  

6/ Về vấn đề đƣa xác vào nhà thờ: Mặc dù có quy định xác 

người chết cần đưa vào nhà thờ để được linh mục dâng lễ cầu 

nguyện cho họ vì đức tin của người Công giáo là "Tôi tin xác 

loài người ngay sau sống lại"; nhưng điều này hoàn toàn 

http://giaophanthaibinh.org/
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không bắt buộc đối với một số người, một số gia đình, dòng 

tộc có thể họ không tin hay không muốn bị ảnh hưởng vì 

những ràng buộc ngoài xã hội. Vậy chúng ta phải tôn trọng tự 

do của họ. Và còn vấn đề những người chết bị bệnh dịch có 

thể làm ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng thì càng không nên. 

Đức cha cũng nhắc nhở hiện 

nay chưa có nơi nào mà 

chính quyền địa phương gây 

cản trở trong việc người 

Công giáo đưa xác người 

chết vào nhà thờ cầu nguyện. 

Vậy nếu có, xin báo về TGM 

ngay để Bề trên giáo phận sẽ 

có những tương quan cần thiết với chính quyền nơi đó.  

7/ Một vài ý kiến xin Đức cha giáo phận tăng cƣờng thêm 

các khóa huấn luyện, bồi dƣỡng về năng lực lãnh đạo, điều 

hành cho các thành viên HĐGX, GH được Đức cha rất hoan 

nghênh và ngài hứa sẽ mở lớp bồi dưỡng cho HĐGX, GH sớm 

nhất trong tháng 8 tới… 

Do thời gian có hạn, Đức cha Phê-rô đúc kết lại những vấn đề 

đã thảo luận và giới thiệu khá chi tiết về cuốn tài liệu "Đƣờng 

hƣớng Mục vụ". Tài liệu này sẽ được phát tới các thành viên 

HĐGX, GH để các viên chức học hỏi, thực hiện. 

Sau giờ nghỉ giải lao, từ 9 giờ 45 đến 11 giờ, cha Tổng đại 

diện Fr. Ass Nguyễn Tiến Tám và cha Giuse Trịnh Tiến 

Thành, Giám đốc Nhà Chung có phần hướng dẫn về vai trò, 

nhiệm vụ của từng thành viên HĐ trong việc phối kết hợp với 

cha xứ cùng các đoàn thể để hoàn thành sứ vụ của mình.  
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Cuộc thảo luận được kết thúc lúc 11 giờ để bước vào Thánh lễ. 

Đồng tế Thánh lễ với 

Đức cha Giáo phận 

hôm nay có cha Tổng 

đại diện giáo phận; 

cha đại diện Đức 

Giám mục miền Hưng 

Yên, quý cha Hạt 

trưởng, quý cha TGM 

và các quý cha trong giáo phận.  

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Tổng  Đại diện GP thay mặt 

Linh mục đoàn chúc mừng Ngày lễ Bổn mạng của Đức cha 

Phê-rô - Vị chủ chăn nhân hiền của đoàn chiên hai miền Thái 

Bình - Hưng Yên. Ông Chủ tịch HĐMV giáo phận có lẵng hoa 

tươi thắm chúc mừng Đức cha. Bề trên giáo phận cũng ân cần 

chia sẻ niềm vui mừng ngày lễ Bổn mạng với các viên chức 

toàn GP trong ngày lễ kính Thánh Quan thầy. Ca đoàn vang 

lên bài Ca nhập lễ ngợi ca uy hùng hai Đấng Tông đồ trụ cột 

của Hội Thánh. 

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Phê-rô đã khởi đi từ dụ ngôn 

"Người làm vườn nho" để nhắc lại câu hỏi Chúa Giê-su dành 

cho môn đệ yêu dấu của Người:  

- Phê-rô (Gia-cô-bê, Ma-ri-a…), con có yêu mến Thầy không? 

Sự thúc bách vì lòng yêu mến hẳn sẽ giúp các miêu duệ hai 

Đấng Tông đồ trụ cột xưa biết cách chăm sóc cho những cây 

nho ngày thêm tươi tốt. Không chỉ chăm những cây khỏe 

mạnh, càng phải chăm và ưu tiên hơn cho những cây yếu ớt, 

khô cằn, bị sâu bệnh, cả những cây mọc ở bụi gai, ở lề đường. 
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Đó chính là những người già cả, cô đơn, khó khăn, túng thiếu, 

bần hàn, những người tàn tật, bất hạnh, những người cứng 

lòng trong Đức tin và nguội lạnh trong lòng Mến.  

Hơn thế nữa, vì 

lòng thật yêu mến 

ông chủ vườn nho 

mà những những 

người làm vườn 

còn dấn thân đi 

gieo vãi những hạt 

nho khắp nơi nơi, 

cả những vùng sâu, 

vùng xa, nơi đầy giông tố, bão táp. Để các cây nho được sinh 

sôi, ngày một thêm nhiều, thêm đông số, thêm tươi tốt.  

Tất cả chúng ta đều được vinh dự ông chủ vườn nho mời gọi, 

Chúng ta hoàn toàn tự do, tự nguyện dấn thân. Chúng ta cầu 

nguyện cho tất cả mọi người, từ người đến trong giờ thứ nhất 

đến giờ sau hết, đều can đảm ra đi.  

Lạy Chúa, Chúa đã thấy rõ, sau một năm con đã làm gì cho 

vườn nho của Chúa? 

Lời kết trong bài chia sẻ Thánh lễ của vị chủ chăn giáo phận 

có hay không, làm bừng lên nhiệt huyết nơi những người tông 

đồ của Chúa Giê-su ngày nay? 

Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ 15 phút sau bài cám ơn của vị 

đại diện HĐMV các GX, GH toàn giáo phận gửi tới Đức cha 

Phêrô. 

Chín Kiếm - Phạm Hướng 
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3. Giáo phận Thái Bình Khai Mạc Năm Thánh Tôn Vinh 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

WGPTB - Hòa chung với 

bầu khí cả Giáo hội mừng kỉ 

niệm 30 năm ngày 117 vị 

Chân phước Tử đạo Việt 

Nam được tôn phong lên 

hàng hiển thánh, hôm 

15/06/2018, Đức cha Phêrô 

– Chủ chăn giáo phận và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Thái 

Bình đã long trọng cử hành Đại lễ khai mạc Năm thánh Tôn 

vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Giáo xứ Tiên Chu. 

Trước đó, trong buổi chiều ngày 14 tháng 06, Đức cha Phêrô 

đã gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa, cách riêng các bạn trẻ trong 

Giáo phận (GP) để hun đúc cho mọi thành phần dân Chúa tinh 

thần yêu mến các thánh Tử đạo quê hương Thái Bình – Hưng 

Yên. Trong thánh lễ ban chiều, Đức cha Phêrô đã mời gọi 

cộng đoàn dân Chúa cùng với Giáo phận hướng về Đại lễ kỉ 

niệm 30 năm tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam với tấm 

lòng tri ân,tôn kính, bắt chước nhân đức sống chứng nhân của 

các ngài. Cùng với tâm tình đó, trong đêm diễn nguyện sau 

thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa hiện diện tại Giáo xứ Tiên Chu 

đã được tham gia vào chương trình hoan ca đặc sắc với những 

phút giây nhìn lại quá khứ hào hùng của các Thánh tử quê 

hương GP Thái Bình trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa - Đấng 

mà các vị anh hùng tử đạo luôn kính tin.  

Theo bài phỏng vấn Đức cha Giáo phận về chương trình 

Năm Thánh Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – GP Thái 

Bình, năm thánh sẽ được khai mạc tại Giáo xứ Tiên Chu trong 
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ngày 14,15 tháng 06 và bế mạc trong Đại lễ mừng kính trọng 

thể các Thánh Tử Đạo Thái Bình - Hưng Yên sẽ được tổ chức 

vào Chúa Nhật 33 Thường Niên (18/11/2018), kính trọng thể 

các Thánh Tử đạo Việt Nam, tại Đền Thánh Tử đạo Đông Phú. 

Trong năm thánh này, cộng đoàn dân Chúa trong các giáo xứ 

sẽ linh động các sáng kiến để tổ chức thi đua học hỏi để hun 

đúc tin thần yêu mến và noi gương các thánh tử đạo quê hương 

Thái Bình – Hưng Yên cho cộng đoàn dân Chúa khắp nơi. Các 

hoạt động sẽ không nhắm tới hình thức bên ngoài nhưng là 

những việc làm thực tiễn để thay đổi đời sống và thực sự trở 

nên ánh sáng và muối men dành cho người khác theo gương 

những người con ưu tú của giáo phận.   

Và hôm nay trong ngày 

15/06, cùng với quý cha 

và hàng ngàn tín hữu quy 

tụ về ngôi thánh đường 

Giáo xứ Tiên Chu, Đức 

cha Phêrô đã long trọng 

dâng thánh lễ khai mạc 

năm thánh mừng kính 

các thánh tử đạo Giáo phận Thái Bình nhân dịp kỷ niệm đúng 

30 năm biến cố ngày các tín hữu anh hùng Việt Nam được ghi 

danh vào sổ bộ các thánh vì đã hy sinh mạng sống để làm 

chứng cho đức tin. Trong ngày lễ khai mạc này, trước khi 

bước vào Thánh lễ tạ ơn mừng kính các Thánh tử đạo, cộng 

đoàn dân Chúa đã có cuộc rước cung nghinh tượng các Thánh 

Tử đạo quê hương Thái Bình và Hưng Yên. Sau khi đoàn rước 

tiến bước vào Thánh đường Giáo xứ Tiên Chu, Đức cha Phêrô 

và đoàn nghi lễ đã cùng với cộng đoàn tham dự nghi thức 
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Kính nhớ tổ tiên với tâm tình tạ ơn Chúa và lòng thành kính tri 

ân dâng lên các vị tiền nhân, tưởng nhớ các Thánh Tử đạo 

Thái Bình – Hưng Yên. Với những tâm tình đó, cộng đoàn dân 

Chúa hiệp ý với Đức cha Phêrô, quý cha dâng Thánh lễ Tạ ơn, 

mừng kính các thánh tử đạo quê hương trong năm thánh mừng 

30 năm ngày Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tôn 

phong các ngài lên bậc hiển thánh.  

Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa 

hiện diện trong thánh lễ Khai mạc 

năm thánh mừng kính các thánh 

tử đạo Thái Bình – Hưng Yên tại 

Giáo xứ Tiên Chu, Đức cha 

Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn 

cùng suy gẫm về những mong muốn, đòi hỏi của các thánh tử 

đạo tổ tiên nơi mỗi  người chúng ta. Các ngài không mong con 

cháu các ngài xây dựng những đền thánh to lớn nhưng là xây 

dựng đền thánh nơi tâm hồn mỗi người bằng chính đời sống 

thánh thiện và trở nên chứng ta cho Chúa. Cách riêng đối với 

những người trẻ, Đức cha Phêrô mong muốn các bạn bày tỏ 

niềm thành kính, biết ơn, tiếp nối sứ mạng của các Thánh Tử 

đạo tổ tiên – sứ mạng ấy là đem sự cứu rỗi của Chúa Cha đến 

cho nhân loại, cách riêng hơn ba triệu người trong hai tỉnh 

Thái Bình và Hưng Yên của chúng ta. Đức cha cũng đã dành 

những lời nhắn nhủ căn dặn các linh mục, tu sĩ và chủng sinh 

trong giáo phận về lòng cảm mến, tri ân các Thánh Tử đạo. 

Chính nhờ máu thánh của các Thánh đổ ra làm phát sinh các 

tín hữu, xây dựng Giáo phận, giáo xứ, giáo họ. Chính vì lẽ đó, 

Đức cha đã mời gọi hàng giáo sĩ, tu sĩ dấn thân tiếp bước các 

vị anh hùng tổ tiên không chỉ trong việc chăm sóc đời sống 
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đức tin cho cộng đoàn mà còn phải nhiệt tình, hăng say ra đi 

truyền giáo, đem ơn cứu độ của Chúa đến với muôn dân.  

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Giuse Phạm Văn Thiện – Đại 

diện Đức Giám mục miền Hưng Yên đã nói lên tâm tình của 

cộng đoàn dân Chúa với tấm lòng tạ ơn Thiên Chúa Đấng toàn 

năng, tri ân các vị thánh tử đạo quê hương Thái Bình – Hưng 

Yên và cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý thầy chủng 

sinh và cộng đoàn. Cũng trong thánh lễ này, Đức cha Phêrô đã 

ban phép lành trọng thể cùng với ơn Toàn Xá dành cho các tín 

hữu đủ điều kiện lãnh nhận khi tham dự thánh lễ này. Đặc biệt 

trong Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam, cộng 

đoàn dân Chúa tới hành hương tại Giáo xứ Tiên Chu và Giáo 

xứ Đền Thánh Đông Phú đều được lãnh nhận ơn Tòa xá trong 

năm hồng phúc này.  

4. Nhà Chung - Tòa Giám mục Thái Bình Khai giảng Khóa 

Nội trú hè 2018 

Chiều 18 tháng 06 vừa 

qua, tại Sân giếng trời 

Nhà Chung TGM Thái 

Bình, Đức cha Phêrô đã 

dâng Thánh lễ khai giảng 

Khóa nội trú hè năm 2018 

dành cho các em thiếu 

nhi. Khóa sinh hoạt hè 

năm nay có sự góp mặt của gần 260 em đến từ các giáo xứ 

trong và ngoài Giáo phận Thái Bình. 

Được sự quan tâm của Đức Cha Phêrô chủ chăn Giáo phận, 

quý cha và quý thầy trong Tòa Giám mụctrong thời gian vừa 
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qua đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè cho các em thiếu nhi. 

Đây là hoạt động nội trú được tổ chức thường niên tại Tòa 

Giám mục Thái Bình. Với nhiều chương trình hoạt động sôi 

nổi, bổ ích và lý thú,hứa hẹn sẽđem lại cho các em một mùa hè 

đầy ý nghĩa.Bởi lẽ, các em thiếu nhi chính là tương lai của 

Giáo xứ, Giáo họ và cả Giáo phận nên phải đào tạo các em trở 

thành những Kitô trưởng thành, nên người công dân tốt, xây 

dựng tình đoàn kết huynh đệ trong một mái nhà chung. 

Chương trình tông đồ hè dành cho các em thiếu nhi cũng nhằm 

mục đích giúp cho các em trưởng thành toàn diện cả về thể 

chất và tinh thần, góp phần gieo hạt giống vào vườn ươm ơn 

gọi cho Giáo Hội. Chính vì thế mà Khóa nội trú hè 2018 đã 

được mở ra để chào đón các em thiếu nhi từ khắp nơi.  

Ngay từ buổi sáng ngày 

17.06, gần 260 thiếu nhi 

theo chân các bậc phụ 

huynh từ khắp nơi trong và 

ngoài giáo phận đã quy tụ 

về Nhà Chung TGM Thái 

Bình để cùng được sống 

trong bầu không khí dưới mái nhà chung TGM Thái Bình. Nơi 

đây trong 45 ngày tới sẽ là điểm hẹn mang lại cho các em có 

được khoảng thời gian từ sáng đến chiều tối có các hoạt động 

vui chơi giải trí, thể thao, đàn nhạc, thực hành những hoạt 

động tự lập,… Bên cạnh đó, một phần không thể thiếu đó 

chính là những hoạt động giúp nâng đỡ đời sống thiêng liêng 

cho các em trong Thánh lễ, trong các giờ kinh chung,… Chính 

vì những điều hấp dẫn bổ ích này đã mời gọi bước chân của 

các bạn trẻ đã từng tham gia khóa nội trú trong các năm trước 
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trở về ngôi nhà chung thân thương để cùng gặp lại những 

người bạn, những người anh em. Bên cạnh đó tham dự khóa 

nội trú năm nay còn cũng có những gương  mặt còn bỡ ngỡ vì 

là lần đầu tiên tham gia chương trình sinh hoạt hè tại Tòa 

Giám mục Thái Bình. Trong đầu đến ghi danh vào khóa nội 

trú, các em đã nhận được sự chào đón của quý cha, quý thầy 

trong ban hướng dẫn nội trú hè, được tìm hiểu về nội quy và 

bắt tay ngay vào các sinh hoạt trong nhà chung. 

Bước sang ngày 18.06, sau trải 

qua những giờ phút tham gia 

các hoạt động văn hóa thể 

thao, các em thiếu nhi đã được 

gặp gỡ Đức cha và đặc biệt 

gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể 

trong Thánh lễ Khai giảng Khóa Nội trú hè 2018. Trong 

thánh lễ khai giảng này, Đức cha Phêrô đã chia sẻ những tâm 

tình, những thao thức của Đức cha, quý cha, quý thầy trong 

ban đào tạo nội trú dành cho các em. Thao thức xây dựng cho 

các em thêm một nền móng về đời sống nhân bản nhắm tới sự 

trưởng thành toàn diện không chỉ trong khóa nội trú này và 

còn trong suốt hành trình trưởng thành và phát triển của các 

em. Trong những ngày nội trú hè này, Đức cha Phêrô đã bày 

tỏ mong muốn các em thiếu nhi ghi nhớ câu nói của Thánh 

Gioan Bosco: “Các con cứ vui chơi, miễn là đừng phạm tội” 

để trong mọi hoạt động, các em được làm mọi sự nhưng đừng 

gây cho người khác điều xấu điều ác trái lại là xây dựng tình 

yêu thương, quan tâm, chia sẻ và tôn trọng nhau dưới một 

mái nhà chung.  

BTT. Giáo Phận 
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5. Giáo xứ Đền Thánh Cao Mại thay mặt giáo phận chầu 

Thánh Thể Chúa 

WGPTB - Theo 

truyền thống lâu đời 

của Giáo hội, tháng 

sáu là tháng đặc biệt 

dành để kính Thánh 

tâm Chúa. Đối với 

cộng đoàn giáo dân 

Đền Thánh Cao Mại, 

giáo phận Thái Bình 

thì tháng kính Thánh tâm Chúa lại càng trở lên ý nghĩa hơn 

bởi tháng sáu về sẽ là dịp giáo xứ được thay mặt giáo phận 

Chầu Thánh Thể Chúa. Đến hẹn lại lên, tuần chầu lượt năm 

nay cộng đoàn giáo xứ lại cùng nhau quây quần bên bàn tiệc 

Thánh thể Chúa, hướng lòng lên Trái Tim Yêu Thương của 

Chúa - Quan thầy đệ nhất của Giáo phận Thái Bình. 

Giáo xứ Đền Thánh Cao Mại tọa lạc tại xã Quang Hưng, 

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; cách Tòa giám mục 20 km 

về hướng Đông Nam. Trải qua biết bao khó khăn, giáo dân nơi 

đây vẫn vươn mình đứng lên sánh vai cùng với các xứ trong 

giáo phận. Ngay từ sáng sớm ngày cao điểm tuần chầu lượt, 

từng dòng người từ khắp nơi tuôn đổ về khuôn viên Thánh 

đường giáo xứ Đền Thánh để được hưởng nếm ân sủng Thánh 

Thể và tình yêu vô biên nơi trái tim Chúa. Kể từ ngày được 

ban sắc phong lên Đền Thánh kính Thánh tâm Chúa ( 

27/6/2014), cộng đoàn giáo xứ luôn chu toàn trách nhiệm và 

bổn phận cao cả của mình bằng việc thay mặt giáo phận kính 

thánh tâm Chúa.  
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Đúng 8h30’, đoàn rước 

uy nghiêm tiến vào thánh 

đường cùng với thanh âm 

hùng tráng của tiếng kèn, 

tiếng trống, tiếng nhạc. 

Thánh lễ cao điểm của 

tuần chầu do Đức Cha 

Phêrô - Bề trên Giáo 

phận chủ sự. Đồng tế với 

Đức cha có sự hiện diện của Cha Phanxico Assidi Nguyễn Tiến 

Tám - Tổng đại diện Giáo phận, quý cha Quản hạt, Cha Giám 

đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, Đức ông Hiêrônimô 

Nguyễn Phúc Hạnh - Giám đốc Đền Thánh Cao Mại, quý cha 

Bề trên các Dòng tu, quý cha trong giáo phận, quý thầy Phó tế, 

quý thầy chủng sinh, quý Sơ, quý tu sĩ cùng đông đảo bà con 

giáo dân trong và ngoài giáo xứ. 

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đã mời gọi cộng 

đoàn hiện diện dừng lại và suy ngẫm về hành động yêu thương 

Thiên Chúa từ việc trao ban Con Một của mình làm của lễ đền 

tội cho nhân loại cho đến cuộc đời của Chúa Giêsu yêu thương 

bằng hành động đến khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. 

Từ đó, Đức cha đã mời gọi cộng đoàn ngoài việc thờ phượng, 

diễn tả lòng yêu mến Chúa cách thiêng liêng, mỗi người hãy 

hiện thực hơn, sống động hơn tình yêu đó bằng những hành 

động cụ thể. Bằng việc gợi nhắc lại những hoạt động mừng lễ 

bổn mạng được giáo phận cụ thể hóa trong thời gian qua như 

việc: Dâng hiến giáo phận cho trái tim Chúa, triển khai đề tài 

trái tim yêu thương bằng hành động, bằng việc làm, bằng tiên 

liệu, dự phòng của người trẻ, những giờ diễn nguyện cung 
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nghinh Thánh tâm Chúa. Đức Cha mong mỏi mỗi Kitô hữu 

trong giáo phận tôn sùng Thánh tâm Chúa không chỉ dừng lại 

ở việc chúc tụng, ngợi khen, thờ phượng mà hãy trở lên những 

tông đồ, những người mang 

trái tim, lòng yêu thương 

của cha trên trời , hãy trở 

thành cánh tay nối dài tình 

yêu thương của Chúa tới 

những ai chưa tin Chúa, tới 

những người nghèo khổ, 

bệnh tật. Nhân dịp này Đức 

Cha cũng nhấn mạnh với 

cộng đoàn hiện diện hướng tới 85 năm thành lập giáo phận 

bằng cách xây dựng, kiến thiết mỗi giáo dân, giám mục, linh 

mục, tu sĩ, gia đình thành một Đền thờ của lòng biết ơn, yêu 

thương dâng kính Thánh tâm Chúa. 

Cuối thánh lễ, đại diện gia đình giáo xứ Đền Thánh, Đức ông 

Hiêrônimô có đôi lời cảm ơn đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ 

cùng toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ, cầu 

nguyện cho giáo xứ, giáo phận. Thánh lễ khép lại lúc 10g30', 

mọi người nô nức ra về trong niềm phấn khởi vui mừng, vì đã 

kín múc được những ơn ích thiêng liêng từ tình yêu vô biên 

nơi trái tim cực trọng Chúa.  

BTT. Giáo Phận 
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HIỆP THÔNG TRONG SỨ VỤ - THÁNG 7 

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 7. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Trinh Nữ 

Maria và thánh Bổn mạng ban cho quý Cha những ơn cần 

thiết trong sứ vụ mục tử. 

Ngày Kỷ niệm Tên thánh, họ tên 

2 Sinh Nhật Giuse Nghi. M. Thạch Ngọc Vàng 

4 Sinh Nhật Augustinô Trần Thế Nhận 

11 Chịu Chức Vinhsơn Phạm Văn Tuyên 

15 Sinh Nhật Luca Nguyễn Văn Định 

15 Sinh Nhật Tôma Đoàn Xuân Thoả 

17 Sinh Nhật Đaminh Đặng Văn Cầu 

25 Sinh Nhật Vinhsơn Trần Văn Hùng 

26 Bổn Mạng Gioa Kim Đặng Văn Diễn 

26 Bổn Mạng Gioa Kim Đặng Văn Hội 

26 Bổn Mạng Gioa Kim Nguyễn Duy Thiện 

27 Sinh Nhật Micae Nguyễn Văn Đô 

27 Sinh Nhật Đaminh Nguyễn Văn Lương 
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LỊCH MỤC VỤ THÁNG 7 - 9 

Trong tháng 7 – 8/2018, Đức Cha sẽ đến các giáo xứ ban Bí tích 

Thêm Sức cho các em đã đủ điều kiện. Xin quý cha đăng ký với 

Văn phòng TGM để tiện cho việc sắp xếp: 

1. Điều kiện để đƣợc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức 

1.1. Về tuổi : Đã học hết lớp 11 - từ 17 trở lên (sinh từ năm 

2001 trở về trước) 

1.2. Về Giáo lý : Theo đúng qui định của Ban giáo lý: 

 Đã hoàn thành chương trình Giáo lý của Giáo phận đề 

ra (gồm chương trình Giáo lý phổ thông và Giáo lý 

tiền hôn nhân) 

 Thi đạt kết quả từ 6 điểm trở lên. 

Lưu ý: Những trường hợp ngoại lệ, Đức Cha sẽ giải quyết riêng và 

có thể chịu phép Thêm Sức với một giáo xứ khác. 

1.3. Về số lượng : Giáo xứ xin Thêm Sức có tối thiểu 20 em 

trở lên. Nếu không đủ số lượng trên, có thể cùng tổ chức 

với giáo xứ gần đó. 

2. Về việc sát hạch Giáo lý Thêm Sức : Toà Giám mục sẽ kết 

hợp với Ban Giáo lý về Giáo xứ sát hạch giáo lý trước khi 

Thêm Sức ít nhất 01 tuần.  

3. Chƣơng trình chung cho các giáo xứ 

3.1. Thời biểu sáng :   07g30 : Đức cha về đến giáo xứ 

07g45 : Rước – chụp hình 

08g00 : Thánh lễ  

09g30 : Bế mạc  

3.2. Thời biểu chiều : 17g00 : Đức cha về đến giáo xứ 

17g15 : Rước – chụp hình 

17g30 : Thánh lễ  

19g00 : Bế mạc  

4. Việc ghi sổ Thêm Sức của giáo xứ: Cha xứ ghi đầy đủ thông 

tin của các em, ký tên và đóng mộc trước. Sau khi ban Bí tích 

Thêm Sức, Đức Cha sẽ ký sổ và đóng mộc. 
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CÁC KHÓA THƢỜNG HUẤN TRONG THÁNG 7 
 

I. THƢỜNG HUẤN LINH MỤC CHỊU CHỨC TỪ 2007 – 2017 

1. Thời gian : từ ngày 20/8 đến 24/8/2018 

2. Địa điểm : Tòa Giám mục Thái Bình 

3. Số linh mục chịu chức 2007 – 2017 : 81 linh mục 

4. Chƣơng trình:  

 Ngày 20/8/2018 

 07g00 : Đón tiếp – nhận phòng  

 08g00 : Khai mạc  

 Theo thời khóa biểu các ngày 21 – 22/8/2018 

 Các ngày 21 - 22/8/2018 

 05g00: Thức dậy 

 05g15: Kinh sáng – thánh lễ 

 06g30: Ăn sáng 

 08g15: Tiết 1 : Trái tim mục tử theo Pastores Dabo Vobis 

 09g00: Giải trí 15’ 

 09g15:  Tiết 2 : Trái tim mục tử theo Pastores Dabo Vobis 

 10g00: Giải lao 

 10g15:  Tiết 3 : Ghi nhận các thắc mắc – tổng hợp – các 

nhu cầu cấp thiết trong mục vụ giáo xứ.  

 11g00: Nghỉ 

 11g30: Cơm trưa – nghỉ trưa 

 12g30: Nghỉ trưa 

 13g30: Thức dậy 

 14g00: Kinh chiều 

 14g30: Tiết 4: Trẻ hoá - năng đông mục vụ giáo xứ 

 15g15: giải lao 

 15g30: tiết 5: Hội thảo mục vụ 

 16g30: thể thao 

 17g30: tắm giặt 

 18g30: cơm tối 

 19g30: lần hạt – chầu thánh thể 

 21g00: nghỉ đêm 
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 Ngày 23/8/2018 

 05g00: Thức dậy 

 05g30: Ăn sáng 

 06g00: Lên xe đi Phát Diệm 

 09g00 : Thăm quan 

 10g00 : Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm 

 11g00 : Cơm trưa  

 13g00 : Lên xe – đi Thanh Hóa 

 15g00: Giao lưu thể thao tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa 

 18g30: Cơm tối 

 19g30: Về lại Thái Bình 

 Ngày 24/8/2018 

 05g00: Thức dậy 

 05g15: Kinh sáng – thánh lễ 

 06g30: Ăn sáng 

 08g00: Trở về nhiệm sở 

II. THƢỜNG HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 

 Địa điểm : Đại Chủng Viện Thánh Tâm Mỹ Đức 

 Thời gian : Từ 08g00 ngày 26/7 đến 16g00 ngày 28/7/2018 

 Thành phần tham dự : Giáo lý viên, Huynh Trưởng và  quý 

vị đang trực tiếp huấn luyện các em thiếu nhi. 

  Hạn trót đăng ký : Thứ Sáu, ngày 20/7/2018 

Đăng ký về Vp. TGM – Sđt. 02273.831.361 hoặc thầy Trường 

– Sđt. 01626.076.284 

III. KHÓA BỔ TÚC GIÁO LÝ THÊM SỨC – HÔN NHÂN 

 Địa điểm : Tòa Giám mục Thái Bình 

 Thời gian : Từ 08g00 ngày 01/8 đến ngày 12/8/2018 

 Thành phần tham dự : Những em đã đến tuổi 16 nhưng 

không còn học phổ thông và phải đi làm ăn xa, hoặc những 

em đã được 17 tuổi mà ở giáo xứ quá ít người.  

  Hạn trót đăng ký : Thứ Sáu, ngày 20/7/2018 

Đăng ký về Vp. TGM – Sđt. 02273.831.361 hoặc thầy Trường 

– Sđt. 01626.076.284 
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LỊCH MỤC VỤ THÁNG 7 

Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/7 CN 13 
Thường huấn ban đào tạo Chủng viện tại Xuân 

Lộc, từ ngày 02/7 – 14/7/2018 

2/7 Thứ 2 
Sa mạc Huấn luyện Huynh trƣởng cấp I: 

VƢƠN LÊN 7 

3/7 Thứ 3 

Sa mạc Huấn luyện Huynh trƣởng cấp I: 

VƢƠN LÊN 7 

09g00 : Khánh thành nhà mục vụ Giáo họ 

Phong Lôi 

4/7 Thứ 4 
Sa mạc Huấn luyện Huynh trƣởng cấp I: 

VƢƠN LÊN 7 

5/7 Thứ 5 

Sa mạc Huấn luyện Huynh trƣởng cấp II - 

Đợt I: - LÊN ĐƢỜNG 7 

Các linh mục tĩnh tâm tháng 

6/7 Thứ 6 
Sa mạc Huấn luyện Huynh trƣởng cấp II - 

Đợt I: - LÊN ĐƢỜNG 7 

7/7 Thứ 7 
Sa mạc Huấn luyện Huynh trƣởng cấp II - 

Đợt I: - LÊN ĐƢỜNG 7 

8/7 CN 14 
09g00 : Khánh thành nhà mục vụ Giáo xứ 

Phƣơng Mai – Cha Vàng 

9/7 Thứ 2  

10/7 Thứ 3  

11/7 Thứ 4 
17g00 : Thêm Sức tại Giáo xứ Đông A  – hạt 

Thành Phố - Cha Trí  

12/7 Thứ 5 
17g00 : Thêm Sức tại Giáo xứ Văn Lăng – 

hạt Kiến Xƣơng – cha Tuân  

13/7 Thứ 6 
17g00 : Thêm Sức tại Giáo xứ Xuân Hòa  – 

hạt Thái Thụy - Cha Thành 
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14/7 Thứ 7  

15/7 CN 15  

16/7 Thứ 2 
17g00 : Thêm Sức tại Giáo xứ Thanh Minh 

hạt Nam Tiền Hải – Cha Hóa 

17/7 Thứ 3 
17g00 : Thêm Sức tại Giáo xứ Phú Giáo – 

hạt Đông Hƣng – Cha Thụ 

18/7 Thứ 4 
17g00 : Thêm Sức tại Giáo xứ Cao Mộc – 

hạt Thái Thụy – Cha Tƣờng 

19/7 Thứ 5  

20/7 Thứ 6  

21/7 Thứ 7  

22/7 CN 16  

23/7 Thứ 2  

24/7 Thứ 3 Kỷ niệm 100 năm dòng Xitô – Bà Rịa 

25/7 Thứ 4  

26/7 Thứ 5 
Kỷ niệm 400 năm Giáo phận Quy Nhơn 

Thƣờng huấn Giáo Lý Viên – đang đứng lớp 

27/7 Thứ 6 Thƣờng huấn Giáo Lý Viên – đang đứng lớp 

28/7 Thứ 7 
Thƣờng huấn Giáo Lý Viên – đang đứng lớp 

ĐẠI HỘI THỂ THAO MÙA HÈ 2018  

29/7 CN 17 
Bế giảng khóa nội trú hè tại Nhà Chung 

17g00 : Thêm sức tại Giáo xứ Thanh Minh 

30/7 Thứ 2 
09g00 : Thêm sức tại Giáo xứ Trung Đồng 

17g00 : Thêm sức tại Giáo xứ Thiên Lộc 

31/7 Thứ 3 08g30 : Thêm Sức tại Giáo xứ Đan Chàng 
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DỰ THẢO LỊCH MỤC VỤ THÁNG 8 

 

Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/8 Thứ 4 
09g00: Lễ Khấn Dòng nữ Đaminh Thái Bình 

Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

2/8 Thứ 5 
CÁC LINH MỤC TĨNH TÂM THÁNG 

Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

3/8 Thứ 6 Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

4/8 Thứ 7 

Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

09g00 : Khánh thành nhà thờ Giáo họ Súy 

Hãng – Gx. Nguyệt Lãng – Cha Sơn 

5/8 CN 18 Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

6/8 Thứ 2 
Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

17g00 : Thêm Sức tại Giáo xứ Cam Châu 

7/8 Thứ 3 Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

8/8 Thứ 4 Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

9/8 Thứ 5 

09g00 : Khánh thành nhà thờ Giáo họ Song 

Hai – Gx. Thiên Lộc – Cha Ngọ 

Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

10/8 Thứ 6 

09g00 : Giáo xứ Bồng Tiên kỷ niệm 100 năm 

thành lập – Cha Truyền 

Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 

11/8 Thứ 7 

09g00 : Cung Hiến Nhà Thờ Giáo xứ Châu 

Nhai – Cha Thỏa 

Khóa bổ túc giáo lý Thêm Sức – Hôn Nhân 
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12/8 CN 19 

009g00: Thêm sức cho các em tham dự khóa 

bổ túc Giáo lý Thêm Sức, Hôn nhân – 

tại Nhà thờ Chính Tòa. 

13/8 Thứ 2 Đức Mẹ La Vang 

14/8 Thứ 3 Đức Mẹ La Vang 

15/8 Thứ 4 Đức Mẹ La Vang 

16/8 Thứ 5  

17/8 Thứ 6  

18/8 Thứ 7  

19/8 CN 20 
09g00 : Khánh thành nhà mục vụ Giáo xứ 

An Vỹ - Cha Hùng 

20/8 Thứ 2 
Thƣờng huấn các linh mục chịu chức từ 

2007 - 2017 

21/8 Thứ 3 
Thƣờng huấn các linh mục chịu chức từ 

2007 - 2017 

22/8 Thứ 4 
Thƣờng huấn các linh mục chịu chức từ 

2007 - 2017 

23/8 Thứ 5 

Thƣờng huấn các linh mục chịu chức từ 

2007 - 2017 

Ban Caritas Giáo tỉnh HN tập huấn 

24/8 Thứ 6 

Thƣờng huấn các linh mục chịu chức từ 

2007 - 2017 

Ban Caritas Giáo tỉnh HN tập huấn 

25/8 Thứ 7 Ban Caritas Giáo tỉnh HN tập huấn 

26/8 CN 21 Ban Caritas Giáo tỉnh HN tập huấn 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

27/8 Thứ 2  

28/8 Thứ 3 Họp Ban Truyền Giáo 

29/8 Thứ 4  

30/8 Thứ 5 
17g00: Thêm Sức tại Giáo xứ Cổ Việt – Hạt 

Thành Phố - Cha Huy 

31/8 Thứ 6 

09g00 : Kỷ niệm 40 năm chịu chức linh mục 

Cha Vinc. Đỗ Cao Thăng 

14g30 : Đức Cha gặp gỡ tất cả Chủng sinh 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/9 Thứ 7  

2/9 CN 22  

3/9 Thứ 2  

4/9 Thứ 3  

5/9 Thứ 4  

6/9 Thứ 5 Tĩnh tâm tháng Lm/TB 

7/9 Thứ 6  

8/9 Thứ 7  

9/9 CN 23  

10/9 Thứ 2  

11/9 Thứ 3  

12/9 Thứ 4  

13/9 Thứ 5  

14/9 Thứ 6  

15/9 Thứ 7  

16/9 CN 24  

17/9 Thứ 2  

18/9 Thứ 3  

19/9 Thứ 4  

20/9 Thứ 5  

21/9 Thứ 6  
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22/9 Thứ 7  

23/9 CN 25  

24/9 Thứ 2 Họp HĐGM - VN 

25/9 Thứ 3 Họp HĐGM - VN 

26/9 Thứ 4 Họp HĐGM - VN 

27/9 Thứ 5 Họp HĐGM - VN 

28/9 Thứ 6 Họp HĐGM - VN 

29/9 Thứ 7 Họp HĐGM - VN  

30/9 CN 26  
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