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SUY NIỆM LỜI CHÚA THÁNG 8 
01/08/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN (Mt 13,44-46) 

Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT 
KHÁM PHÁ ĐƯỢC KHO TÀNG 

“Nước Trời giống như chuyện kho báu… người kia tìm được, 
bán tất cả những gì ông có để mua.” (Mt 13,44) 
Suy niệm: Hôm qua Giáo Hội kính nhớ Thánh I-nha-xi-ô, sáng 
lập Dòng Tên; hôm nay là Thánh An-phong, sáng lập Dòng Chúa 
Cứu Thế. Cuộc đời hai vị thánh này là những minh hoạ tuyệt vời 
lời Đức Giê-su kể hôm nay: “bán tất cả những gì mình có” để 
mua “kho tàng chôn giấu trong ruộng.” Mỗi người mỗi cách, 
nhưng cả hai đều xuất thân từ những gia đình đầy thế giá và đều 
đang say sưa săn đuổi quyền lực và danh vọng thế trần. Rồi một 
biến cố xảy đến tuy tự nó không đủ để làm vỡ mộng, nhưng cả 
hai đã ‘tự ý’ vỡ mộng – để ôm một giấc mộng cao hơn, giấc 
mộng ‘Nước Trời’, và sẽ không bao giờ phải vỡ mộng nữa. 
Mời Bạn: Hãy tượng tượng rằng bạn chỉ còn 10 ngày nữa để 
sống. Bạn gác tay lên trán và nghĩ xem bằng cách nào mình sẽ 
sống tốt nhất 10 ngày cuối cùng này. Đâu là những thứ bèo bọt 
mà lâu nay bạn dành quá nhiều quan tâm, quá nhiều thời gian và 
sức lực, và bây giờ cần phải dứt bỏ? Đâu là những điều thực sự 
giá trị và đáng nghĩ, đáng nói, đáng làm, mà lâu nay bạn không 
mấy tha thiết hay thậm chí hoàn toàn dửng dưng, vì lòng trí bạn 
bị xâm chiếm bởi những thứ rơm rác khác? 
Sống Lời Chúa: Ta chỉ có thể sống tốt nhất một đời bằng cách 
sống tốt nhất từng ngày. Bạn qui hướng trọn ngày sống hôm nay 
về Đức Ki-tô và về Tin Mừng của Người, khi một mình cũng như 
khi tiếp xúc với người khác, khi làm việc cũng như lúc giải trí: 
tất cả ĐỂ VINH DANH CHÚA HƠN! 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, này con đây, xin thuộc trọn về Chúa. 
Xin Chúa dùng con hoàn toàn theo như ý Chúa muốn.  
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02/08/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN (Mt 13,47-53) 
Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục 

MONG LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH 
 “Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển 
gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi rồi ngồi 
nhặt cá tốt mà cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” (Mt 
13,47b-48) 
Suy niệm: Một lần nữa chúng ta được nghe Chúa Giê-su mạc 
khải về ngày tận thế qua dụ ngôn chiếc lưới đầy cá và sự chọn 
lựa của ngư dân. Trong ngày sau hết cũng vậy, Thiên Chúa sẽ 
tách biệt người công chính ra khỏi kẻ gian ác. Kẻ gian ác thì chịu 
án phạt, còn người công chính được ân thưởng trong Nước Trời. 
Mời Bạn: Hội Thánh ở trần gian giống như chiếc lưới, mời gọi 
mọi người không trừ ai. Thế nhưng, trong Hội Thánh, mọi tín 
hữu đều hướng tới mục tiêu là nên thánh, nên công chính để 
được Chúa tuyển chọn vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong ngày 
sau hết. Trở nên người công chính, đó là ước mong của mọi 
người chúng ta khi làm môn đệ Chúa Ki-tô. Và chính điều mong 
ước này là động lực thúc đẩy chúng ta sống công chính theo 
gương Ngài để được chọn vào trong nhà Chúa. Lời Chúa mời 
gọi “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 
5,48). Nhờ bí tích Rửa tội chúng ta trở nên con cái Thiên 
Chúa. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, chúng 
ta nên sống công chính thánh thiện để mỗi ngày một nên giống 
Chúa hơn. 
Chia sẻ: Bạn sẽ thực hành và quyết tâm điều gì để trở nên giống 
Chúa Ki-tô và sống công chính mỗi ngày? 
Sống Lời Chúa: Nỗ lực mỗi ngày nên hoàn thiện hơn bằng cách 
chừa bỏ một thói quen xấu và tập một đức tính tốt. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban ơn giúp sức để chúng con biết 
sống xứng đáng là con cái Chúa và mai sau được vui hưởng 
hạnh phúc cùng Ngài. Amen. 
 



6  |  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình 

03/08/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN (Mt 13,54-58) 
THOÁT RA KHỎI THÀNH KIẾN 

“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ 
như thế?” (Mt 13,54) 
Suy niệm: Những tháng gần đây, chỗ này có tin tượng Đức Mẹ 
cười, chỗ kia rộ lên tin tượng Đức Mẹ khóc chảy máu mắt. Các 
mạng xã hội lại góp phần làm cho thông tin ấy lan truyền với tốc 
độ chóng mặt. Chưa biết thực hư ra sao, người ta đã nườm nượp 
đổ xô chạy đến những nơi ấy, người thì khóc lóc kêu khấn, người 
thì khẩn cầu xin ơn, kẻ thì đến vì tò mò, hiếu kỳ… Tin Mừng 
hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su về giảng dạy tại quê hương 
của mình cũng làm dấy lên nhiều thông tin trái chiều như vậy. 
Dân làng cho rằng mình biết rõ ông Giê-su này từ thuở còn tấm 
bé, biết cả tông chi họ hàng, con cháu ông nào bà nào, nghề 
nghiệp ra sao… Việc Ngài giảng dạy khôn ngoan và làm nhiều 
phép lạ không làm cho họ tin được rằng con người quá quen 
thuộc đến độ bị coi là tầm thường đó lại là Con Thiên Chúa đến 
cứu độ muôn người. 
Mời Bạn: Việc nhìn người khác theo lối mòn của thói quen 
khiến người ta “dán” lên tha nhân những nhãn mác và đóng 
khung  họ trong những thành kiến, và vì thế không thể khám phá 
những giá trị độc đáo, những nét tốt đẹp và mới mẻ của tha nhân. 
Cần phải thoát ra khỏi thành kiến để có thể yêu, để có thể tin và 
lúc đó bạn sẽ thấy được phép lạ của Chúa. 
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa hằng ngày để nhờ Lời soi 
dẫn bạn có thể nhìn tha nhân với đôi mắt tích cực và tràn ngập tin 
yêu. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhận ra 
Chúa qua những con người chúng con gặp gỡ, những con người 
với muôn vẻ riêng biệt Chúa dựng nên để con kính cẩn trước mỗi 
thụ tạo tuyệt vời và ca tụng Chúa không ngừng. 
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04/08/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN (Mt 14,1-12) 
Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục 

LÀM TRÒN BỔN PHẬN 
 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt 
đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho 
mẹ. (Mt 14,10-11) 
Suy niệm: Một ông vua Hê-rô-đê đam mê tửu sắc lại muốn giữ 
thể diện vì đã lỡ thề với cô gái trước mặt bá quan văn võ, một bà 
Hê-rô-đi-a lăng loàn đem lòng oán hận đối với người đã lên tiếng 
tố giác mối quan hệ bất chính của bà, những người này ngoan 
ngoãn vâng theo sự thúc đẩy đen tối của Sa-tan mà dấn bước 
không chút đắn đo vào hành vi tội lỗi. Còn Gio-an thực thi sứ 
mệnh Thiên Chúa trao ban: dọn đường cho Đấng Mê-si-a, dám 
một mình bênh vực lẽ phải, không khuất phục trước bạo quyền; 
ông mạnh mẽ lên án nhà vua: ngài không được phép lấy vợ của 
anh mình. Gio-an đã sống và chết cho sứ mệnh. Ông làm tròn 
bổn phận Thiên Chúa giao phó. 
Mời Bạn: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc đủ mọi thành 
phần khác nhau: giám mục, linh mục, giáo dân, trùm họ, thầy 
giảng, chủng sinh, đã chu toàn bổn phận của mình, dấn thân theo 
Chúa, phụng sự Giáo Hội, một lòng vâng theo ý Chúa. Thánh Si-
mon Hòa nói với các con: “Cha yêu thương và hằng săn sóc các 
con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn nữa. Chúa đã muốn 
cha chịu khổ hình, cha xin vâng ý Người cho trọn.” 
Sống Lời Chúa: Hy sinh tận tuỵ làm tròn bổn phận được giao 
phó cho tôi trong gia đình, trong giáo xứ. 
Cầu nguyện: “Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền 
nhân đã hoàn thành sứ mạng. Xin chuyển cầu cho chúng con là con 
cháu, được moi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân 
phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng 
với các ngài ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển.” Amen. 
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05/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B (Ga 6,24-35) 
TÌM KIẾM BÁNH TRƯỜNG SINH 

Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi 
không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã 
được ăn bánh no nê.” (Ga 6,26) 
Suy niệm: Chúa Giê-su làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho dân 
chúng được no thoả cơn đói trong hoang địa. Qua dấu chỉ đó, 
Chúa báo trước Ngài sẽ ban Bánh Hằng Sống để ai ăn sẽ được 
sống đời đời. Thế mà dân chúng không quan tâm đến thứ “lương 
thực thường tồn” đó mà hăm hở đi tìm Chúa chỉ để tìm kiếm 
những “lương thực mau hư nát” cốt sao được no cái bụng. Chúa 
Giê-su mạnh mẽ khiển trách não trạng thực dụng đó của người 
Do Thái. Và Ngài mời gọi mọi người tin vào Ngài là Đấng Chúa 
Cha sai đến và lãnh nhận Bánh Trường Sinh là Mình Máu Ngài 
để được sống đời đời. 
Mời Bạn: Sống trong xã hội duy vật và thực dụng, với nếp sống 
hưởng thụ vật chất đang lên ngôi thống trị mọi ngõ ngách của 
cuộc sống, người ta chấp nhận một cách đương nhiên rằng “có 
thực mới vực được đạo;” và sống trong môi trường đó, những 
người con cái Chúa cũng chịu tác động mạnh mẽ của lối sống 
này. Mời bạn phản ứng lại lối sống thế tục này bằng cách đem 
tinh thần siêu nhiên thấm nhập vào cuộc sống của mình, bằng 
cách sống trọn vẹn những giáo huấn của Chúa cho dù có phải hy 
sinh, thiệt thòi trong cuộc sống ở đời này. 
Chia sẻ: Đời sống và cái chết của các thánh tử đạo là lời tuyên 
xưng đức tin vào cuộc sống vĩnh cửu. Lời tuyên xưng đó có giá 
trị gì cho chúng ta ngày nay? 
Sống Lời Chúa: Trong giờ kinh tối, xét mình xem tinh thần thế 
tục đã len vào gia đình, cộng đoàn mình như thế nào. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con đã tìm Chúa chỉ vì “ăn bánh 
no nê”, xin chữa lành con và giúp con biết tìm kiếm “của ăn 
thật” là Thịt Máu Chúa. Amen. 
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06/08/18 THỨ HAI TUẦN 18 TN (Mc 9,2-10) 
Chúa Hiển Dung 

HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI 
Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, 
hãy vâng nghe lời Người.” (Mc 19,7) 
Suy niệm: Khuôn mặt có thể diễn tả tâm trạng con người. Để 
diễn tả tình cảm vui buồn, người ta nói: khuôn mặt đưa đám, 
khuôn mặt lễ hội; người hồn nhiên có khuôn mặt thiên thần, còn 
phường đâm thuê chém mướn thì đầu trâu mặt ngựa. Khuôn mặt 
Đức Giê-su rực rỡ ngời sáng hôm nay cũng là một biểu hiện con 
người của Ngài. Ngài lên núi để cầu nguyện, thỉnh ý Chúa Cha về 
cuộc “xuất hành” (theo Lu-ca) hay hành trình mạo hiểm lên Giê-
ru-sa-lem sắp đến. Ngài đặt dự định, chương trình này trước mặt 
Cha để xem có đúng điều “Cha muốn Con làm không.” Ngài đã 
nhận được sự chấp thuận từ nơi Cha, qua việc cho khuôn mặt 
Ngài sáng láng rực rỡ và lời nói chuẩn y. Con đường thập giá, 
hiến mình Ngài sắp thực hiện, là con đường tốt nhất để cứu rỗi 
nhân loại. 
Mời Bạn: Khuôn mặt bạn cũng sẽ ngời sáng rực rỡ sau mỗi lần 
bạn nghiền ngẫm Lời Hằng Sống, hay thực hiện một nghĩa cử 
đẹp lòng Thiên Chúa. Bạn hãy “đại tu” dung nhan không phải ở 
thẩm mỹ viện hay các mỹ phẩm, nhưng bằng khóa tĩnh tâm, các 
giờ cầu nguyện hay các cử chỉ hy sinh hiến mình. 
Chia sẻ: Một kinh nghiệm về sự biến hình trong cuộc đời bạn. 
Sống Lời Chúa: Tập cầu nguyện, thỉnh ý Thiên Chúa về các kế 
hoạch của đời mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con muốn được ngời sáng 
rực rỡ, nhưng lại ngại hiến mình hy sinh. Xin Chúa biến đổi 
chúng con mỗi ngày qua việc cầu nguyện thỉnh ý Chúa, cũng như 
qua các nghĩa cử phục vụ hiến mình cho những người anh em bé 
nhỏ nhất ở giữa chúng con. Amen. 
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07/08/18 THỨ BA TUẦN 18 TN (Mt 14,22-36) 
Thánh Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo 

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ! 
 “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27) 
Suy niệm: Sức mạnh cho lòng tin là ở nơi Lời của Thiên Chúa. 
Quả thật, nhờ lời của Đức Giê-su: “Chính Thầy đây, đừng 
sợ” và lệnh truyền của Ngài: “Cứ đến!” thì mặt nước dưới chân 
Phê-rô trở nên vững chắc như đất bằng để ông ung dung bước 
tới. Phê-rô đã mau mắn nghe và tin vào lời Thầy “từ thuyền 
bước xuống, đi trên mặt nước mà đến với Đức Giê-su.” Thế 
nhưng, sự nhanh nhảu đó ít nhiều bị thúc đẩy bởi những xung 
động của cảm tính, nên không tránh khỏi bóng dáng của tính tự 
phụ, và vì thế, rất mong manh dễ vỡ: chỉ một cơn gió thổi qua, 
ông đã hoảng hốt, chao đảo; nếu ông không nắm chặt lấy bàn 
tay Thầy đưa ra cứu giúp, hẳn là ông đã chìm nghỉm dưới 
những ngọn sóng rồi. Phê-rô cũng đã tin vào Đức Ki-tô, nhưng 
đồng thời ông đã nhận thức được sự yếu đuối của bản thân, ông 
đã kêu cầu Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu con.” Và cùng với các 
tông đồ, ông đã thưa với Thầy:“Thưa Thầy, xin ban thêm lòng 
tin cho chúng con” (Lc 17,5). 
Mời Bạn: Đức tin là ơn siêu nhiên do Chúa ban tặng nhưng con 
người được đòi hỏi phải đáp trả quà tặng đó bằng việc phó thác 
trọn vẹn vận mạng cuộc sống mình trong tay Chúa. Trong cuộc 
sống này, lắm lúc chúng ta cũng như các tông đồ phải đối diện 
với những đau khổ khốn cùng, bế tắc, và chúng ta rơi vào hoảng 
loạn, sợ hãi, thất vọng, mất bình an… Bạn nhớ rằng dù Chúa 
dường như vắng mặt, nhưng thực ra Ngài vẫn hiện diện, vẫn để 
tâm chăm sóc chúng ta. 
Sống Lời Chúa: Trước và sau bất cứ việc gì, tôi dâng một lời 
nguyện phó dâng mình và công việc đó cho Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng 
con.Amen. 
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08/08/18 THỨ TƯ TUẦN 18 TN (Mt 15,21-28) 
Thánh Đa-minh, linh mục 
ĐỂ ĐỨC TIN VỮNG MẠNH 

 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. 
Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28) 
Suy niệm: Nhà văn Pháp Marcel Proust nhận xét: Một cuộc thám 
hiểm thật sự không phải ở chỗ tìm gặp được những vùng đất mới, 
cho bằng có được đôi mắt mới. Đôi mắt ấy giúp họ khám phá thế 
giới quen thuộc nhưng chứa chất nhiều điều bí ẩn, tuyệt diệu hữu 
ích cho cuộc sống. Người đàn bà xứ Ca-na-an trong trình thuật Tin 
Mừng hôm nay, quả thật, có đôi mắt mới. Bà không nhìn Chúa Giê-
su như những người Na-da-rét, đồng hương của Chúa, để khinh bỉ 
Ngài. Bà cũng không nhìn Chúa Giê-su như những đồng hương xứ 
Ca-na-an của bà, để xa tránh Chúa. Trái lại, bà nhận ra trong con 
người Giê-su ấy một quyền năng, mà không ai trong xã hội có thể 
có để cứu giúp bà trong cơn khốn đốn. Ở nơi Ngài, bà trực giác 
nhận ra một lòng thương xót thường trực, khích lệ bà tìm đến. Như 
người thấy được kho báu trong ruộng, bà bỏ hết những mặc cảm, 
đến với Chúa Giê-su và đặt tất cả niềm tin vào Ngài. Với bà, Giê-su 
là Đấng làm cho con tim của bà và con bà “vui trở lại.” 
Mời Bạn: Này bạn ơi! Đức tin của người phụ nữ Ca-na-an trưởng 
thành trong thử thách và được Chúa lấy làm mẫu gương cho tín 
hữu. Còn đức tin của bạn thì sao? 
Chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm đức tin của bạn về tình yêu 
Thiên Chúa. 
Sống Lời Chúa: Đọc một đoạn Tin Mừng và suy niệm để nhận 
ra điều Thiên Chúa muốn nói với bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho đôi mắt con được ngời 
sáng để nhận ra những điều Chúa muốn nói với con qua những 
biến cố cuộc đời, qua Lời Chúa chúng con đọc, qua các cử hành 
phụng vụ con tham dự và qua việc rước Chúa hằng ngày. 
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09/08/18 THỨ NĂM TUẦN 28 TN (Mt 16,13-23) 
Thánh Tê-rê-sa Bê-nê-đi-ta Thánh Giá, nữ tu 

ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA 
 Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải 
đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các 
thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ 
sống lại. (Mt 16,21) 
Suy niệm: Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con 
Thiên Chúa hằng sống và được Ngài khen là người có phúc. Tuy 
nhiên, ông không thể chấp nhận Đấng Ki-tô phải chịu đau khổ và 
chịu chết như thế được. Cũng như bao người Do-thái khác, Phê-
rô mong đợi một Đấng Ki-tô như là một vị vua trần thế nắm 
quyền lực chính trị, giải phóng Ít-ra-en khỏi ách thống trị Rô-ma 
làm bá chủ thế giới. Nhưng đường lối của Chúa thì khác, con 
đường hiến thân phục vụ: “Con người đến không phải để được 
phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá 
chuộc muôn người” (Mc 10,45). 
Mời Bạn: Cuộc sống luôn có những thách đố mời gọi bạn vượt 
qua để khẳng định chính mình, để biết rõ mình và để lớn lên hơn 
mỗi ngày. Chúa Giê-su biết Ngài phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu 
nhiều đau khổ và bị giết chết nhưng Ngài không chùn bước. 
Chúa cũng mời gọi bạn bước theo Chúa trên con đường khổ giá 
để cùng chết và cùng Phục sinh như Ngài. 
Chia sẻ: Bạn cảm nghiệm Thập giá thật sự có ý nghĩa như thế nào? 
Sống Lời Chúa: Sẵn sàng đón nhận những điều trái ý trong cuộc 
sống khi phục vụ tha nhân vì đó đúng là con đường của Chúa Giê-su. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cũng như các thánh tử đạo Việt 
Nam và biết bao người theo Chúa trên đường thập giá. Xin cho 
con can đảm theo Chúa đến cùng trên con đường hiến thân phục 
vụ của Chúa. Amen. 
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10/08/18 THỨ SÁU TUẦN 19 TN (Ga 12,24-26) 
Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo 

HẠNH PHÚC NGƯỜI PHỤC VỤ 
 “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ 
Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng 
người ấy.” (Ga 12,26) 
Suy niệm: Thi sĩ Tagore (Ấn Độ) có viết: “Nằm ngủ, tôi mơ thấy 
đời là hạnh phúc. Thức dậy tôi thấy sống là phục vụ. Tôi dấn thân 
phục vụ và tôi khám phá ra rằng phục vụ là hạnh phúc.” Những ai 
dấn thân vào một công việc phục vụ nào đó đều có thể trải nghiệm 
được điều thi sĩ Tagore vừa chia sẻ. Việc phục vụ càng đòi hỏi dấn 
thân quên mình nhiều thì hạnh phúc mang lại càng lớn. Thế nên 
người phục vụ Đức Ki-tô, “Con Chí Ái” của Chúa Cha, từ bỏ 
chính mình để theo Ngài trên đường thập giá là người được hạnh 
phúc lớn nhất bởi vì sẽ được “Chúa Cha quý trọng” được Chúa 
Cha yêu mến, và đến ở trong người ấy (x. Ga 14,23). 
Mời Bạn: Nếu như hạnh phúc của bản thân chính là biết quên 
mình để nghĩ đến hạnh phúc của người khác, thì ngược lại, mọi 
sự bất hạnh trên trần gian này đều bắt đầu từ chỗ muốn chiếm giữ 
cho riêng mình; đó cũng chính là lúc con người chối bỏ và loại 
trừ người khác. Phần bạn, bạn đặt hạnh phúc của bạn nơi điều gì? 
Phải chăng là của cải, danh vọng, địa vị, thú vui ích kỷ...? Hay 
bạn coi việc phục vụ anh em làm hạnh phúc của mình? 
Chia sẻ một niềm vui của bạn khi dấn thân phục vụ tha nhân 
cách vô vị lợi. 
Sống Lời Chúa: Tập quan sát và nhạy bén nhận ra những nhu 
cầu của anh chị em hơn là nhìn vào chính mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đã tiếp nhận cuộc sống từ bao 
người khác; xin cho con biết hân hoan đón nhận cuộc sống và 
đến lượt con cũng biết hiến trao cho anh em trong bài học cho đi 
như chính Chúa. 
(Hosanna) 
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11/08/18 THỨ BẢY TUẦN 18 TN (Mt 17,14-20) 
Thánh Cla-ra, trinh nữ 
SỨC MẠNH ĐỨC TIN 

 “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có 
lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: 
‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ nghe.” (Mt 17,20) 
Suy niệm: Một người cha mang con của mình đến xin các môn 
đệ chữa bệnh cho, nhưng các ông không chữa được. Các môn 
đệ thành thật hỏi Chúa lý do và Chúa đã trả lời: “Tại anh em 
kém tin.”Chỉ cần có đức tin lớn bằng hạt cải thôi mà đã có thể 
chuyển núi dời non. Thế mà đức tin của các môn đệ lúc này lại 
còn kém hơn cả hạt cải thì đức tin đó cũng kể bằng không. 
Mà “không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên 
Chúa” (Dt 11,6). Thế nên, đức tin thật quan trọng và cần thiết 
cho đời Ki-tô hữu biết bao. Chúa mời gọi chúng ta đặt niềm tin 
vào Chúa, dù đức tin ấy chỉ bằng hạt cải thôi, thì Ngài sẽ thực 
hiện những gì còn lại cho bạn. 
Mời Bạn: Đức tin có vị trí nào và tầm quan trọng nào trong đời 
sống của bạn? Bạn có thể vượt qua những thử thách hằng ngày 
nếu thiếu kém đức tin không? Danh xưng Ki-tô hữu của bạn có ý 
nghĩa gì nếu bạn không còn đức tin? 
Sống Lời Chúa: Thánh Phao-lô quả quyết: “Có đức tin là nhờ 
nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô” (Rm 
10,17). Mỗi tuần bạn dành thêm thời giờ học hỏi lời Chúa để 
được tăng cường đức tin. 
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, 
để con làm bật khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho 
con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, 
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin ban cho con 
đức tin sáng suốt, để con thấy được Đấng Vô Hình, nhưng rất 
gần gũi, thân thương. 
(Rabbouni) 
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12/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B (Ga 6,41-51) 
“THẦY BAN TRÓT THÂN MÌNH” 

 “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian 
được sống.” (Ga 6,51) 
Suy niệm: Trong trọn bản văn Thánh Lễ của Sách Lễ Rôma, 
những chữ được in đậm và to nhất chính là ‘lời truyền phép’: 
“TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN, VÌ NÀY 
LÀ MÌNH THẦY, SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON... TẤT CẢ 
CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG, VÌ NÀY LÀ 
CHÉN MÁU THẦY, MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH 
CỬU, SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON VÀ NHIỀU NGƯỜI 
ĐƯỢC THA TỘI...” In đậm và to nhất, bởi vì đây là những lời 
quan trọng nhất, đây là khoảnh khắc đậm đặc ý nghĩa YÊU 
THƯƠNG nhất của Thánh Lễ. Trong khoảnh khắc này, Chúa 
Giêsu dứt khoát trao hiến chính sự sống của Ngài cho chúng ta. 
Và đây không phải là một quyết định bốc đồng kiểu ‘anh hùng 
rơm’; đây là cả một chương trình hiến thân được vạch ra từ 
trước, như bản văn Tin Mừng hôm nay xác nhận. 
Mời Bạn: Hãy nghe với cả tâm hồn mình, hãy nghe như lần đầu 
tiên được nghe những lời tha thiết của Chúa: “Này là Mình Thầy 
sẽ bị nộp vì các con; này là Máu Thầy sẽ đổ ra cho các 
con...” Và bạn hãy cảm nhận niềm hạnh phúc được Chúa yêu 
thương đến mức đó. 
Chia sẻ: Hẳn bạn từng trao tặng điều gì thật quí cho bạn hữu, 
người thân? Hãy mô tả kinh nghiệm ấy. Rồi bạn nhìn lại hành 
động của Chúa: Ngài yêu thương ta đến mức trao chính bản thân, 
chính sự sống của Ngài chứ không phải chỉ là một cái gì đó ở 
ngoài Ngài! 
Sống Lời Chúa: Bạn sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước lễ với 
cả tâm tình. 
Cầu nguyện: Hát “Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng... 
Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con 
ngày lưu ký trần gian...” 
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13/08/18 THỨ HAI TUẦN 19 TN (Mt 17,22-27) 
Thánh Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo 

TỰ NGUYỆN NỘP 
 “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời... Anh lấy đồng quan ấy, 
nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”(Mt 17,22.27) 
Suy niệm: “Bị nộp” và “nộp thuế” gợi lên những hành động bị 
bắt buộc. Đức Giê-su “bị nộp” vào tay người đời và “nộp thuế” 
cho đền thờ Giê-ru-sa-lem. Những cái nộp này bên ngoài có vẻ là 
bị bắt buộc, nhưng thực ra là một sự tự nguyện từ bên trong. Đức 
Giê-su bị bắt, bị giết không phải vì Người là một tội nhân đáng bị 
như thế, nhưng đó là điều Người tự nguyện đón nhận để thực 
hiện trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha. Đức Giê-su chịu nộp thuế 
không do tư cách Người là một công dân Do Thái có trách nhiệm 
làm nghĩa vụ đối với đền thờ, bởi vì đền thờ là nhà Thiên Chúa 
mà Người là Con Thiên Chúa, nhưng Đức Giê-su tự nguyện nộp 
thuế để “khỏi làm cớ cho người ta sa ngã.” 
Mời Bạn: Không ai tránh khỏi những điều mình không mong 
chờ mà nó vẫn đến. Tính tự nhiên chúng ta dễ vùng vằng xua 
đuổi chúng. Nếu nhìn lên Đức Giê-su chúng ta thấy vì đại cuộc 
mà Người tự nguyện chấp nhận chúng. Vì thế, nếu chúng ta 
muốn cộng tác với Đức Giê-su trong công trình của Thiên Chúa, 
thì Người là mẫu gương tự nguyện tuyệt vời cho chúng ta. 
Sống Lời Chúa: Nhìn những gì trái với ý muốn của minh như yếu 
tố rèn luyện bản thân để có thể đón nhận chúng một cách vui lòng. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chấp nhận nộp thuế và 
cái chết với tinh thần tự nguyện để chúng con được ơn cứu rỗi. 
Xin ban thêm nghị lực để chúng con đón nhận những trái ý 
nghịch lòng hầu trở nên giống Chúa hơn. 
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14/08/18 THỨ BA TUẦN 19 TN (Mt 18,1-5.10.12-14) 
Thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo 

LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI 
 “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn 
nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,4) 
Suy niệm: Các môn đệ xem ra bị ám ảnh bởi quan niệm lớn-bé, 
nhất-nhì, đến nỗi nhiều lần tranh cạnh nhau ra mặt và không úp 
mở đặt thẳng vấn đề với Chúa. Để trả lời, Chúa gọi một em bé 
đến đứng trước mặt các ông. Ta tưởng tượng các ông chưng hửng 
như thế nào! Trật tự trong Nước Trời khác hẳn trật tự trong trần 
thế. Chúa muốn các môn đệ của Ngài có tinh thần khiêm tốn nên 
đã cho các ông một bài học thiết thực. Chính sự tự hạ sẽ làm cho 
một người bé mọn nhất ở trần gian thành người lớn nhất trong 
Nước Trời. 
Mời Bạn: Phải chăng bài học của Chúa không còn thích hợp với 
người thời nay nữa, bởi với nền kinh tế thị trường, đâu cũng chỉ 
thấy sự cạnh tranh ráo riết, hơn thua, đến nỗi người ta không chịu 
lép vế, ai cũng muốn mình phải hơn, phải thắng? Điều khó khăn 
nhất không phải là thắng người, mà là thắng chính mình, thắng 
được tính ích kỷ, kiêu căng của mình. Người như thế mới thật là 
người “vĩ đại”. Tục ngữ xưa dạy tinh thần nhún nhường: “Ai nhất 
thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa, tôi thì thứ ba”. 
Chia sẻ: Có khi nào bạn cảm nghiệm điều này: Khi muốn hơn 
người, tôi thấy lòng mất bình an. Ngược lại bạn có cảm nhận 
được khi nhún nhường, có một sự bình an sâu thẳm tuôn trào 
trong lòng bạn không? 
Sống Lời Chúa: Thực hành Lời Chúa dạy: “Hãy học với tôi, vì 
tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được 
nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con luôn sống khiêm tốn, nhỏ bé 
như Chúa đã sống và đã dạy chúng con. Amen. 
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15/08/18 THỨ TƯ TUẦN 19 TN (Lc 1,39-56) 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

LINH HỒN TOI NGỢI KHEN CHUA 
 “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa… Phận nữ tỳ hèn mọn, 
người đoái thương nhìn tới.” (Lc 1,46-48) 
Suy niệm: Nơi Đức Ma-ri-a kết hợp những thực tại xem ra rất 
khác biệt không thể dung hoà: nữ tỳ khiêm tốn trở thành “đối 
tác” với Thiên Chúa chí tôn; trinh nữ “không biết đến người 
nam” lại cưu mang Con Thiên Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh 
Thần; và nơi cung lòng của Mẹ, bản tính Thiên Chúa kết hợp với 
bản tính con người trong con người Giê-su. Những sự kết hợp 
tuyệt vời ấy được diễn tả cách tuyệt vời qua lời ca tụng 
Magnificat. Mẹ cất tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, với niềm vui 
và sự rung động sâu xa tận tâm hồn: vì Mẹ nhận ra tình thương 
Chúa đang cúi xuống trên những con người nghèo hèn bé nhỏ; vì 
Mẹ nhận ra  rằng “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm 
phúc,” không phải vì mình có công trạng khả năng gì, nhưng 
vì “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. 
Mời Bạn: Vâng, lời ca tụng Magnificat không chỉ diễn tả tâm 
tình của Mẹ “hớn hở vui mừng” lúc bình minh ơn cứu độ, mà 
còn cảm nghiệm lòng thương xót Chúa khi đứng dưới chân thập 
giá và tôn vinh cánh tay Ngài biểu dương sức mạnh trong ngày 
Chúa Ki-tô phục sinh. Điều đó cho bạn và tôi thấy được tính chất 
ngôn sứ của Đức Ma-ri-a và của những ai dám theo Chúa đi vào 
đời với một niềm tin yêu hy vọng. 
Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ Ma-ri-a, chúng ta hãy thể hiện 
niềm tin trong cuộc sống qua việc sống khiêm nhu và phục vụ để 
nâng cao phẩm giá những ai bé nhỏ, đói nghèo, bị khinh chê, bỏ rơi. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tâm tình 
sống như Mẹ để cuộc sống hôm nay là con đường đưa chúng con 
đến hạnh phúc thiên đàng. 
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16/08/18 THỨ NĂM TUẦN 19 TN (Mt 18,21-19,1) 
Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri 
NHÂN LÊN ƠN THA THỨ 

 “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần 
bảy.” (Mt 18,22) 
Suy niệm: Trong suốt ba mươi năm, mỗi ngày cha quản xứ họ 
Ars ngồi tòa giải tội mười sáu, mười bảy tiếng, tính ra cha đã 
dùng 172.000 giờ để ban ơn tha tội cho khoảng hơn 100.000 
người từ khắp nơi tuôn đến với cha xin ơn hòa giải với Thiên 
Chúa. Bản thân cha cũng luôn tha thứ cho những người xúc 
phạm đến cha. Cha bị vu khống chê bai đủ điều: nào là ‘giả vờ 
đạo đức’ để che miệng thế gian, ‘dốt nát mà cũng giải tội,’ nào là 
chửi bới, thư nặc danh, bêu xấu công khai trên tòa giảng. Với 
những linh mục đồng sự xúc phạm đến mình, cha không buồn 
giận kêu trách nhưng nói cách thành thực: “Các vị ấy chưa biết 
tôi rõ ràng, chớ nếu biết tỏ tường các ngài còn chê trách tôi nhiều 
điều khác nữa.” Vị linh mục bổn mạng các cha xứ đã hiến dâng 
cuộc đời mình để sống cho lòng khoan dung của Thiên Chúa. 
Mời Bạn: Dụ ngôn hôm nay chỉ cho ta cách sống bí tích hòa giải: 
Chúa đã tha thứ cho khối lượng tội lỗi to lớn của ta, đến lượt ta, ta 
cũng phải tha thứ cho những lỗi lầm bé tí của anh em. ‘Có qua 
phải có lại.’ Có lại ở đây là nếu Chúa đã mở rộng vòng tay đón 
tiếp ta trở về sống trong nhà Ngài, chúng ta cũng mở tung cửa 
lòng để cho người anh em được sống trong tình yêu với ta. 
Chia sẻ: Trong cộng đoàn chúng ta còn có những chuyện ‘bằng 
mặt không bằng lòng không’? Đây chính là những quả bom nổ 
chậm. Nếu không được tháo gỡ, chúng sẽ có lúc phát nổ và gây 
đổ vỡ cho đời sống chung. 
Sống Lời Chúa: ‘Lầm lỗi là của con người.’ Sẵn sàng bỏ qua, 
không nhắc lại những điều sai lỗi của người khác. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 
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17/08/18 THỨ SÁU TUẦN 19 TN (Mt 19,3-12) 
SỐNG TÍN TRUNG 

 “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân 
ly.” (Mt 19,6) 
Suy niệm: Lời bài hát “Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian 
bao năm đổi thay, dù tình ta nghi nan hững hờ, thì muôn ngàn 
đời, Chúa vẫn trọn tình thương” nhắc nhở ta điều vẫn diễn ra 
trong lịch sử cứu độ đầy yêu thương của Chúa: con người dù có 
luôn bất tín và phản bội, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tín trung 
thực hiện giao ước của Ngài đã ký kết để cứu độ dân Ngài. Sự 
trung tín của đôi vợ chồng trong giao ước hôn nhân được đặt nền 
tảng trên lòng trung tín của Thiên Chúa như mẫu mực. Đến lượt 
họ, qua việc sống chung thuỷ yêu thương nhau trong đời sống vợ 
chồng, họ lại trở thành chứng nhân loan báo sự trung thành của 
Thiên Chúa Tình Yêu. 
Mời Bạn: Ngày nay trên thế giới, tỷ số các cặp vợ chồng ly dị 
liên tục tăng cao, đặc biệt nơi các đôi vợ chồng trẻ. Vợ chồng ly 
dị, gia đình tan nát, gây ra không những cho nhau mà còn cho 
con cái những vết thương tâm lý khó lành trong suốt cuộc đời. 
Người ta đưa ra những lý lẽ giải thích hoặc tìm kiếm những giải 
pháp chữa trị tình trạng này trên bình diện tâm lý hoặc xã hội. 
Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là tương đối nếu sự bền vững 
của giao ước hôn nhân không dựa trên nền tảng sâu xa là sống tín 
trung như Thiên Chúa là Đấng trung tín. 
Chia sẻ: Khi vợ chồng trong gia đình bạn hay các thành viên 
trong nhóm của bạn gặp sự cố, mâu thuẫn, bạn giải quyết bằng 
cách nào? 
Sống Lời Chúa: Duy trì giờ cầu nguyện chung trong gia 
đình.cộng đoàn của bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng luôn trung tín và đầy yêu 
thương, xin giúp chúng con sống trung tín và quảng đại để cùng 
nhau phụng sự Chúa. 
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18/08/18 THỨ BẢY TUẦN 19 TN (Mt 19,13-15) 
DẪN TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA 

 Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm 
chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 
19,14) 
Suy niệm: Mỗi khi phải đón tiếp những nhân vật quan trọng, 
người ta thiết lập những hàng rào an ninh nghiêm mật nhằm bảo 
vệ an toàn tuyệt đối cho các VIP đó. Những việc lớn lao như thế 
đương nhiên là việc “người lớn”, còn “con nít thì đi chỗ khác 
chơi”! Các môn đệ Chúa cũng dễ sa vào cơn cám dỗ “kẻ cả” đó: 
biến Thầy mình thành VIP để vai trò của mình được quan trọng 
hoá lên. Và họ cho rằng việc đầu tiên phải làm ngay là cấm chỉ 
không cho lũ trẻ nít bén mảng đến gần Thầy mình. Kể ra cũng 
các môn đệ cũng “hơi bị quê độ” khi Đức Giê-su sửa lưng các 
ngài ngay tức khắc: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng xua đuổi 
chúng.” 
Mời Bạn chiêm ngắm Thầy Giê-su. Thầy của chúng ta thật bình 
dị và dễ mến, phải không bạn? Dù bạn là ai, có nhỏ bé nghèo hèn 
cỡ nào đi nữa, bạn cứ chắc một điều là bạn có một chỗ bên cạnh 
lòng Thầy Giê-su đó. Và là một chỗ ưu tiên nữa cơ, nếu bạn có 
một tâm hồn của trẻ thơ “vì Nước Trời thuộc về ai giống như 
chúng”. Và bạn cũng phải tự hỏi lòng mình: Có khi nào tôi đã vô 
tình hay cố ý xua đuổi, ngăn cản người khác, nhất là các bạn trẻ, 
không cho họ đến với Thầy Giê-su hay không? 
Sống Lời Chúa: - dành cho người lớn: bớt chút thì giờ mỗi ngày 
để chăm sóc cho con em về mặt tinh thần; - cách riêng cho các 
bạn trẻ: dành riêng 5 phút.ngày để tâm sự với Chúa vì Chúa yêu 
các bạn lắm đấy. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con giữ gìn trong con một tâm 
hồn trong trắng đơn sơ và luôn phó thác như một trẻ thơ để con 
được gần Chúa luôn mãi. 
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19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – B (Ga 6,51-58) 
LƯƠNG THỰC MỚI, SỰ SỐNG MỚI 

 “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ 
Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 
như vậy.” (Ga 6,57) 
Suy niệm: Trong bí tích Rửa Tội, Ki-tô hữu trở nên tạo vật mới, 
nhận được sự sống mới nhờ lòng Chúa xót thương, được nên một 
với Chúa Giê-su Ki-tô trong Thân Thể của Ngài là Hội Thánh. 
Sự sống mới đó cũng cần có lương thực để nuôi sống, nhưng 
không phải là lương thực tự nhiên của trần thế, mà là lương thực 
thần linh cho sự sống mới. Sự sống mới cần lương thực mới. 
Lương thực đó chính là Thân Mình Chúa Giê-su Ki-tô rộng ban 
cho những ai đã được tái sinh nhờ đó họ trở nên con người mới. 
Sự biến đổi đó sống động trong lời cam kết của Ki-tô hữu trước 
Thánh Thể: “Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên 
xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến,” nghĩa là khi 
lãnh nhận Thánh Thể, Ki-tô hữu cam kết thay đổi cuộc sống phù 
hợp với Thánh Thể Chúa. 
Mời Bạn: Không hẳn bao lần bạn rước Mình Thánh Chúa là bấy 
nhiêu lần bạn vui mừng đón nhận sự sống mới và trở nên con 
người mới, vì lắm khi bạn không nhận ra Chúa trong tấm bánh 
đơn sơ nên không thờ kính Ngài và biến đổi đời sống của bạn 
cho phù hợp với lời bạn cam kết trước Thánh Thể. Bạn thay đổi 
thế nào nhờ lời Chúa hôm nay? 
Sống Lời Chúa: Dọn tâm hồn rước Chúa cho xứng đáng và 
quyết tâm sống đời sống mới. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con xin cảm tạ Chúa 
đã ban cho con Mình Thánh Chúa là sự sống mới. Xin cho con 
năng đến lãnh nhận lương thực thần linh này. 
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20/08/18 THỨ HAI TUẦN 20 TN (Mt 19,16-22) 
Thánh Bê-na-đô, viện phụ 

MUỐN NÊN HOÀN THIỆN 
 “Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống 
đời đời?” (Mt 19,16) 
Suy niệm: Qua câu chuyện giữa anh thanh niên với Chúa, ta thấy 
con đường nên hoàn thiện phải gồm hai điều, trước hết là phải 
ước muốn: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện…”. Không thể đạt 
được một điều gì nếu chính đương sự không muốn, không tha 
thiết. Hễ muốn là có thể đạt được, như câu ngạn ngữ Pháp: 
“Muốn là có thể”; thứ đến, sự hoàn thiện không hệ tại những việc 
lành làm được, mà ở tại việc đi theo Chúa, gắn bó với Chúa: “hãy 
đến theo tôi”. Những việc tốt lành làm được chỉ mới là một phần 
thiện, còn phải trở nên một với Đấng là “Chân, Thiện, Mỹ” nữa 
thì mới gọi được là hoàn thiện. 
Mời Bạn: Người thanh niên đã giữ các giới răn, đã làm những 
việc tốt, nhưng điều anh thiếu là chính Chúa. Vì thế phải cảnh 
giác với thái độ tự mãn rằng khi giữ những giới răn của Chúa và 
Giáo Hội là tôi đã hoàn thiện rồi, trong khi thực ra “không có 
Thầy, các con không thể làm được gì”. Một đời sống không gắn 
bó với chính Đấng là nguồn mạch sự thiện, thì chưa phải là hoàn 
thiện. 
Chia sẻ: Tự hỏi mình về khát vọng nên thánh. Một nghịch lý 
thường gặp là trong mọi lãnh vực, tôi luôn muốn vị trí hàng đầu, 
thế mà khát vọng nên thánh thì lại chẳng quan tâm đến. Thánh 
Au-gút-ti-nô nói: “Ông kia bà nọ nên thánh được, mà tại sao tôi 
lại không?” 
Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi cố gắng làm mọi việc cách hoàn 
hảo nhất, dù đó là một việc nhỏ nhặt nhất. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con nên hoàn thiện 
như Chúa là Đấng toàn thiện. Xin giúp chúng con làm những 
việc tầm thường cách không tầm thường, trong sự hiệp nhất với 
Chúa. 
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21/08/18 THỨ BA TUẦN 20 TN (Mt 19,23-30) 
Thánh Piô X, giáo hoàng 

“THẾ THÌ AI CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU?” 
 “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời… 
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước 
Chúa.” (Mt 19,23) 
Suy niệm: Được cứu rỗi là ưu tư hàng đầu và chính đáng của bất 
cứ ai quan tâm đến số phận đời mình, đặc biệt là các môn đệ 
Chúa Giê-su. Thế nhưng,  một cản trở rất lớn cho ơn cứu rỗi ấy là 
lòng ham muốn của cải trần thế quá mức khiến ta quay lưng với 
các đòi hỏi của Tin Mừng: lòng nhân nghĩa, sự công bằng và tinh 
thần phó thác. Không phải hễ giàu là xuống hỏa ngục, nhưng chỉ 
những người giàu ích kỷ như ông phú hộ đối với anh La-da-rô 
trong Lc 16,19-31 mới bị trừng phạt. Còn giàu có như thánh nữ 
Ê-li-sa-bét nước Hungari, dùng của cải giúp người nghèo, sống 
như người nghèo, lại có cơ hội không thể tốt hơn để được vào 
Nước Thiên Chúa. 
Mời Bạn: Mấu chốt của vấn đề là bạn có muốn rỗi linh hồn, 
muốn vào Nước Trời không? Nếu có, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng 
hơn cho bạn, dù bạn có thể đang sở hữu một khối tài sản lớn hay 
chỉ là một người nghèo. Bạn đã có lòng muốn ấy chưa? 
Sống Lời Chúa: Khao khát được cứu độ cho chính mình và cho 
tha nhân là khát vọng siêu nhiên. Siêu nhiên hoá những gì là đời 
thường của cuộc sống này là lộ trình để “được cứu”. Lộ trình đó là 
con đường hẹp mà Chúa đã giới thiệu trong Tin Mừng và đòi hỏi 
chính chúng ta phải khổ luyện. Hãy bước đi trên con đường ấy. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gọi con làm môn đệ 
Chúa. Xin cho con ngày càng thấm nhuần lời Chúa dạy: “Đối 
với loài người thì điều đó không thể được, nhưng với Thiên 
Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Amen. 
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22/08/18 THỨ TƯ TUẦN 20 TN (Lc 1,26-38) 
Đức Ma-ri-a Nữ Vương 

LÀ MẸ VÀ LÀ NỮ VƯƠNG 
 “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 
như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38) 
Suy niệm: Trong một lần thị kiến, Đức Mẹ bảo thánh 
Faustina:“Ta không chỉ là Nữ Vương Thiên Đàng, nhưng còn là 
Người Mẹ của lòng thương xót.” Bát nhật sau lễ Đức Mẹ hồn xác 
lên trời, Giáo hội mừng lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương. Đức Mẹ được 
lên trời và được tôn vinh là Nữ Vương, Nữ vương hoàn vũ. Tựa 
như người con yêu dấu của mình, Đức Giê-su, tỏ rõ địa vị Ki-tô 
Vua khi bị treo trên thập giá, Đức Ma-ri-a cũng vậy, hình ảnh Mẹ 
đứng dưới chân thập giá của Con mình, là hình ảnh đẹp nhất nói 
lên Mẹ chính là Nữ Vương nhân loại. Ngày hôm nay, Mẹ tiếp tục 
sứ vụ Nữ Vương ấy qua danh hiệu “Mẹ của lòng thương xót.” 
Mẹ nhắc nhở đoàn con, khuyên nhủ, hướng dẫn, hộ phù, cầu 
Chúa ban ơn nâng đỡ, vì không muốn một người con nào hư mất. 
Mời Bạn: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng kêu lên: “Đức Ma-ri-a là 
Người Mẹ hơn là Nữ Vương.” Có lẽ bạn cũng vậy, bạn cảm 
nhận, cảm thấy gần gũi với Đức Ma-ri-a trong tư thế Người Mẹ 
yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ bạn, đồng thời cũng là mẫu 
gương cho bạn noi theo. Mẹ là Nữ Vương theo nghĩa Mẹ có thể 
cầu thay nguyện giúp cùng Chúa cho bạn, là máng thông ơn 
Thiên Chúa cho bạn trong hành trình theo Chúa. 
Sống Lời Chúa: Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đọc ba kinh Kính 
Mừng để bày tỏ lòng tôn kính, yêu mến Đức Mẹ. Tôi cũng 
tập “ghi nhớ và suy niệm trong lòng” những gì Chúa đã thực 
hiện trong cuộc đời mình, như Đức Mẹ. 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, con chúc tụng Mẹ là Nữ Vương 
vũ hoàn, và cũng là Người Mẹ yêu dấu của con. Xin Mẹ cầu bầu 
cùng Chúa cho con mỗi ngày. 
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23/08/18 THỨ NĂM TUẦN 20 TN (Mt 22,1-14) 
MẶC CHIẾC ÁO CƯỚI 

 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới 
cho con mình.” (Mt 22,2) 
Suy niệm: Trong các loại tiệc tùng, có lẽ không có tiệc nào vui 
bằng tiệc cưới. Ta dự một bữa tiệc cưới không phải chỉ để ăn, để 
uống, nhưng còn để chia sẻ những tâm tình vui tươi, hiệp thông, 
thân ái, chúc mừng với đôi tân hôn và gia đình hai họ. Không lạ 
gì Chúa Giê-su đã mượn hình ảnh tiệc cưới để nói lên những thực 
tại cao quý của Nước Trời, niềm vui của Nước Trời. Chúa mời 
gọi mọi người trên thế giới, không trừ một ai, gia nhập Nước 
Trời cao quý, vui tươi ấy. Thế nhưng, để xứng đáng là công dân 
Nước Trời, ta phải mặc chiếc áo cưới phù hợp. Đây không phải 
là chuyện ăn mặc khi dâng lễ, nhưng là tâm tình tôn giáo của ta: 
trân trọng được Chúa mời gọi, vui tươi hân hoan vì ân huệ lớn 
lao Chúa ban, thờ phượng Chúa với cả con người, yêu thương 
Chúa và tha nhân với trọn con tim. 
Mời Bạn:  Tiệc cưới Nước Trời ấy được tái hiện mỗi ngày, mỗi 
tuần qua bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Bạn đừng bỏ qua bữa 
tiệc, cũng như khi đi dự tiệc, bạn phải mặc y phục lễ cưới mà 
Đức Giêsu đòi hỏi: y phục của lòng tin, cậy, mến; y phục của 
lòng ăn năn sám hối; y phục của tình yêu thương, liên đới và chia 
sẻ với người nghèo, bạn nhé! 
Sống Lời Chúa: Mỗi khi dâng lễ, hãy dọn lòng thanh sạch, trân 
trọng giây phút thánh thiêng đón rước Chúa, liên đới cầu nguyện 
cho tha thân, noi gương Đức Giê-su yêu thương hết mọi người. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con khi được tham dự 
bàn tiệc Thánh Thể và Lời Chúa, thì cũng được biến đổi, để ngày 
càng trở nên giống Chúa hơn, xứng đáng một ngày kia được 
tham dự vào bàn tiệc Thiên quốc. Amen. 
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24/08/18 THỨ SAU TUẦN 20 TN (Ga 1,45-51) 
Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ 

MỤC DICH LOAN BAO TIN MỪNG: GẶP GỠ DỨC KI-TO 
Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay 
được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” (Ga 1,46) 
Suy niệm: Công việc giới thiệu Đức Giê-su cho ông Na-tha-na-
en, người mà truyền thống vẫn xem là Ba-tô-lô-mê-ô thật không 
dễ dàng. Ông Phi-líp-phê giới thiệu về một Đấng mà sách Luật 
đã nói và các ngôn sứ đã loan báo, nhưng Ba-tô-lô-mê-ô cũng 
trưng dẫn truyền thống để phản biện: “Từ Na-da-rét, làm sao có 
cái gì hay được?” Thế nhưng “trăm nghe không bằng mắt thấy”, 
Phi-líp-phê đã dùng một cách giới thiệu thật thuyết phục: “Cứ 
đến mà xem.” Ba-tô-lô-mê-ô tuy mang định kiến, nhưng lại giàu 
thiện chí. Ông đã đến gặp Chúa Giê-su như bạn mình đề nghị và 
khi gặp được rồi, ông đã nhận ra Ngài là Đấng bấy lâu ông hằng 
mong đợi. Điều này cho thấy, sứ mệnh của người loan báo Tin 
Mừng chỉ đạt mục tiêu khi đưa dẫn người khác đến gặp Chúa. 
Mời Bạn: Bạn từng nói về Chúa cho người khác và an tâm vì đã 
sống sứ mệnh truyền giáo. Sứ mệnh đang còn dang dở: mời bạn 
tiếp tục đưa họ đến gặp Chúa và sống thân mật với Chúa. 
Chia sẻ: Mục đích của sứ mệnh loan báo Tin Mừng là gì? 
Sống Lời Chúa: Chia sẻ niềm tin với một người bạn lương dân 
và mời người tham dự Thánh Lễ hoặc một sinh hoạt của cộng 
đoàn tín hữu. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến và sống giữa nhân 
loại để loan báo Tin Mừng là chính Chúa, Đấng được Chúa Cha 
sai đến để cứu độ. Xin cho con biết hăng say bền chí loan báo 
Tin Mừng này cho anh chị em con, để họ được hạnh phúc như 
thánh Ba-tô-lô-mê-ô đã nhận. 
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25/08/18 THỨ BẢY TUẦN 30 TN (Mt 23,1-12) 
Thánh Giu-se Ca-la-san, linh mục 
QUYỀN BÍNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ 

 Đức Giê-su nói: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải 
làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11) 
Suy niệm: Chẳng ai mang nơi mình một chức vụ nào khi sinh ra. 
Trái lại, mọi quyền bính là do Thiên Chúa (x. Rm 13,1). Mà đối với 
Đức Ki-tô, quyền bính được trao ban không phải là để được ăn trên 
ngồi trốc, không phải để được “ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, 
chiếm hàng ghế đầu trong hội đường...”, mà là để phục vụ. Ngay cả 
Chúa Giê-su, mặc dù là Thiên Chúa, khi nhập thể làm người, đã 
không đòi cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã trút 
bỏ vinh quang để trở nên người phục vụ (x. Pl 2,1-11). Càng phục 
vụ, Đức Giê-su càng chứng tỏ Ngài đích thực là Con Thiên Chúa. 
Quyền làm con Thiên Chúa đó, Ngài chia sẻ với chúng ta: “Thầy đã 
được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm 
cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,18-19). 
Mời Bạn: Để làm cho chúng ta từ những “người ở xa” trở thành 
những “người nhà của Thiên Chúa,” Chúa Ki-tô đã hy sinh 
chính thân mình trên thập giá, nhờ đó “phá đổ bức tường ngăn 
cách là sự thù ghét” và quy tụ muôn dân thành một trong Ngài 
(x. Ep 2,11-22). Đó cũng là điều Chúa muốn hiện thực nơi chúng 
ta: “Hãy làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15). 
Sống Lời Chúa: Hãy quan tâm đến một người anh em đang gặp 
phải bế tắc và đề nghị giúp đỡ họ. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã làm cho chúng con nên 
con cái Thiên Chúa và được quyền gọi Thiên Chúa là Cha. Xin 
cho chúng con không chỉ kêu “lạy Chúa, lạy Chúa,” mà còn thực 
thi quyền ấy qua cung cách phục vụ, để cũng được thừa kế gia 
nghiệp Chúa. 
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26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B (Ga 6,54a.60-69) 
Ở LẠI VỚI CHÚA 

 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. 
Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh 
em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,66-67) 
Suy niệm: Sau diễn từ của Chúa Giê-su về Bánh Hằng Sống, 
“nhiều môn đệ rút lui”! Chúa muốn hiến thân để ở lại với con 
người nhưng nhiều người kể cả các môn đệ đã chối từ, “rút lui, 
không còn đi với Người nữa.” Ngày hôm nay, Chúa Giê-su vẫn 
muốn ở lại với chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế,” cách đặc 
biệt, bằng sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Tuy 
nhiên, nếu chân thành nghe lắng nghe, ta sẽ nhận ra rằng Thầy 
Giê-su vẫn đang hỏi chúng ta với cùng một câu hỏi ấy: “Cả anh 
em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Bỏ đi vì vô tình, vô 
tâm. Bỏ đi vì cầu an, ngại khó, ngại bị phiền toái, bị rắc rối, bị 
quấy rầy. Bỏ đi vì vỡ mộng, vì bất đắc chí, vì so đo hơn thiệt. Bỏ 
đi vì nhút nhát hay hèn nhát. Có cả ngàn lẻ một thứ cám dỗ để tôi 
bỏ đi. Nói chung, bất cứ khi nào tôi chọn lựa một thứ gì đó như 
là giá trị cao hơn Đức Giê-su và Tin Mừng của Người, thì đấy là 
lúc tôi đang đành… bỏ Người mà đi! 
Mời Bạn dừng chân ở lại với Chúa, là Bánh Hằng Sống bằng 
việc chầu Thánh Thể nơi Nhà Tạm; ở lại với Chúa bằng việc lắng 
nghe Lời Ngài nơi Sách Thánh, trong Phụng Vụ; ở lại với Chúa 
nơi tha nhân, và cách riêng nơi những mảnh đời nghèo hèn bất 
hạnh ở xung quanh mình. 
Chia sẻ về một lần bạn bỏ Chúa mà đi và bạn rút ra được những 
kinh nghiệm nào từ đó. 
Sống Lời Chúa: Trong từng ngày, từng việc, bạn lại chọn: ở lại 
với Chúa. 
Cầu nguyện: Hát “Bỏ Thầy con biết theo ai…” 
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27/08/18 THỨ HAI TUẦN 21 TN (Mt 23,13.15-22) 
Thánh Mô-ni-ca 

KHIỂN TRÁCH THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ HIỆU 
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và Pha-ri-sêu đạo đức 
giả.” (Mt 23,13) 
Suy niệm: Ta có thể nhận thấy Chúa Giê-su lên án năm cung 
cách đạo đức giả nơi người Pha-ri-sêu như sau: một là không 
muốn ai tiếp cận chân lý (c. 13); hai là biến các tân tòng thành 
con cái hỏa ngục, quy về mình hơn là về Chúa (c. 15); ba là an 
tâm tự tại với một số đồ dâng cúng mà bỏ qua những điều cần 
phải tuân giữ cho đẹp lòng Thiên Chúa (cc. 16-19); bốn là nộp 
mọi thứ thuế, nhưng lại bỏ qua những điều quan trọng hơn là 
công lý, lòng nhân và thành tín (cc. 23-24); năm là chú trọng 
nghi thức thanh tẩy bên ngoài, mà bên trọng đầy chuyện cướp 
bóc và ăn chơi vô độ (cc. 25-26). Sở dĩ các kinh sư có những 
cung cách đạo đức giả đáng ghét này vì họ muốn trục lợi vật 
chất, thích phô trương thanh thế, tôn thờ mình thay vì thật sự thờ 
phượng Chúa. Họ biết thế, nhưng họ không muốn làm theo điều 
mình lẽ ra phải làm, mà vẫn khư khư ôm chặt cái lợi về mình nên 
bị Chúa quở trách là giả hình, giả hiệu. 
Mời Bạn: Xã hội ta đang sống không thiếu những biểu hiện giả 
đạo đức “ngoài miệng thì niệm nam mô, trong lòng lại đựng một 
bồ dao găm” làm ta phát sợ, khiến ta bi quan cho thế thái nhân 
tình. Một đàng, ta được Lời Chúa răn dạy tránh xa cung cách đạo 
đức giả ấy; đàng khác, ta nỗ lực sống trung thực như Lời Chúa 
mời gọi. 
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ coi chừng và phân định năm biểu hiện 
đạo đức giả trên đây nơi tôi, nơi cộng đoàn để sửa đổi kịp thời. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết thành thật với chính 
mình để có thể cư xử thành thật với Chúa và với tha nhân. Amen. 
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28/08/18 THỨ BA TUẦN 21 TN (Mt 23,23-26) 
Thánh Au-gút-ti-nô, giám mục, tiến sĩ HT 

BẠN ÁP DỤNG “LUẬT” GÌ? 
 “Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia.” (Mt 23,23c) 
Suy niệm: Thuế thập phân là loại thuế trích từ một phần mười 
lợi tức của vụ mùa hằng năm dâng cho Thiên Chúa (Đnl 14,22-
24), dành cho việc thờ phượng Đức Chúa ở Đền thờ, và chu cấp 
cho những người làm việc tại đó. Thuế này mang ý nghĩa: Thiên 
Chúa được nhìn nhận như là chủ sở hữu của mọi sự, đặc biệt Dân 
Chúa bày tỏ lòng biết ơn với của cải Thiên Chúa ban cho. Ngoài 
khoản thuế thập phân trên đây, người Pha-ri-sêu còn nộp thêm 
một phần mười hoa màu của bạc hà, thì là, rau húng, là những 
thứ hoa màu phụ không bắt buộc. Chúa Giê-su trách họ chú trọng 
đến chuyện nộp thuế phụ này, đang khi xao lãng những điều 
quan trọng, căn bản nhất trong Lề luật là sự công bằng, lòng 
nhân và thành tín, là những điều phải được đặt lên hàng đầu. 
Mời Bạn: Dầu bạn là ai, ở bậc sống nào, những lời sau đây mở 
ra hướng đi mới, thúc đẩy bạn dấn thân hơn: “Tất cả hoạt động 
mục vụ của Giáo hội phải in dấu sự dịu hiền mà Giáo hội diễn tả 
cho các tín hữu… Quả thực có những lúc chúng ta hành động 
như những chủ nhân ông của ơn sủng hơn là như những người 
hỗ trợ nó. Nhưng Giáo Hội không phải là một trạm thu thuế; 
Giáo Hội là nhà của Chúa Cha, nơi có đủ chỗ cho mọi người, 
với tất cả những vấn đề của họ” (x. Niềm Vui Yêu Thương, 310). 
Sống Lời Chúa: Tập chú tâm đến công bình, lòng nhân và thành 
tín khi thi hành bổn phận với tha nhân; và cầu nguyện nhiều cho 
các nhà lãnh đạo. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con còn quá chú trọng hình thức bên 
ngoài và giữ luật cách cứng nhắc. Xin cho con một lương tâm ngay 
thẳng, yêu mến để luật lệ nên ách êm ái cho con và mọi người. 
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29/08/18 THỨ TƯ TUẦN 21 TN (Mc 6,17-29) 
Thánh Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết 

DÁM SỐNG – CHẾT CHO SỰ THẬT 
Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, 
lý do vì ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy vợ của 
anh mình. (Mc 6,17-18) 
Suy niệm: Đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống, cha ông ta rút 
ra bài học sau đây: “sự thật thì mất lòng.” Nhưng trong trường 
hợp của Gio-an Tẩy Giả, chẳng những đã làm vua Hê-rô-đê phật 
lòng, mà còn làm mất cả mạng sống mình nữa. Trong thực tế 
không dễ có mấy người dám can đảm thà mất lòng người khác để 
sống đúng sự thật, phương chi là dám liều mạng mình để bảo vệ 
sự thật ấy. Như vậy xem ra, để bảo vệ sự thật theo tinh thần của 
Ki-tô giáo, ta phải trả giá nhiều lắm. Có như thế mới thấy hết giá 
trị của vị Tiền hô của Đức Giê-su. Lịch sử Hội Thánh đã có biết 
bao chứng nhân, được sử sách ghi lại, được Hội thánh tuyên 
phong, vì các ngài đã dám sống theo tinh thần của Gio-an Tẩy 
giả và của Thầy Giê-su. 
Mời Bạn: Trong thời đại nào, dưới thể chế nào, dường như con 
người luôn muốn sống yên phận, xin được hai chữ “bình an,” để 
rồi suy nghĩ ấy dễ dàng dẫn đến tình trạng thỏa hiệp với sự dữ. 
Bạn và tôi được mời gọi phải dứt khoát dám sống và dám chết 
cho sự thật, nhất là sự thật đức tin, để sự dữ không còn đất sống. 
Chúng ta hãy quyết tâm làm điều này, bạn nhé! 
Chia sẻ: Khi sống đúng sự thật, bạn phải đối diện với những thử 
thách, nhưng chắc chắn bạn thấy lòng mình bình an. Hãy chia sẻ 
kinh nghiệm ấy. 
Sống Lời Chúa: Tâm niệm “sự thật sẽ giải phóng anh em” để 
giúp chúng mình luôn là người tự do trong Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con được Chúa cứu vớt qua cái 
chết của Chúa. Xin thêm sức để chúng con sống xứng đáng với 
ơn Chúa đã ban. Amen. 
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30/08/18 THỨ NĂM TUẦN 21 TN (Mt 24,42-51) 
TỈNH THỨC LÀ CHU TOÀN BỔN PHẬN 

“Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ 
đến.”(Mt 24,44) 
Suy niệm: Những tai họa xảy ra liên tiếp gần đây khiến người ta 
phải bàng hoàng bởi sự tàn khốc và bất ngờ. Trận lũ lụt và sạt lở 
đất vào ngày 08.07 tại miền tây Nhật Bản làm hơn 200 người 
chết; hay sự cố vỡ đập thủy điện Attapeu ở Lào vào ngày 23.07, 
với hơn 5 tỷ mét khối nước nhấn chìm hạ lưu Sanamsay, làm 
hàng trăm người chết và mất tích, hàng ngàn người lâm cảnh 
màn trời chiếu đất. Những biến cố này khiến chúng ta liên tưởng 
đến câu chuyện nạn lụt đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Đó là 
lời nhắc nhở về ngày Chúa đến luôn bất ngờ, và mỗi người phải 
luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đón, như người đầy tớ thức 
tỉnh làm việc và đợi chủ về. Tỉnh thức là luôn sống trong ân 
sủng, tránh xa những đam mê tội lỗi, luôn tìm kiếm và thực thi ý 
Chúa trên cuộc đời mình. 
Mời Bạn: Biết “tỉnh thức và sẵn sàng” chính là biết chu toàn các 
bổn phận hằng ngày; những bổn phận gắn liền với ơn gọi và 
trách nhiệm được trao cho mỗi người và được lựa chọn ưu tiên 
để mình càng được thuộc về Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Bạn được 
mời gọi chu toàn các bổn phận ấy với lòng yêu mến. 
Chia sẻ: Bạn đánh giá thế nào về thái độ “tỉnh thức và sẵn sàng” 
hiện nay của mình? 
Sống Lời Chúa: Chu toàn từng việc nhỏ với ước muốn “Ai trung 
tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban sức mạnh để chúng con 
biết can đảm tránh xa tội lỗi, biết yêu mến sự đơn sơ và bé mọn, 
biết hành động để được thuộc về Chúa mỗi ngày. Amen. 
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31/08/18 THỨ SÁU TUẦN 21 TN (Mt 25,1-13) 
GHI NHỚ CÙNG ĐÍCH ĐỜI NGƯỜI 

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, 
giờ nào.” (Mt 25,13) 
Suy niệm: “Quên mục đích của mình là hình thức phổ biến nhất 
của sự khờ dại” (Triết gia F. Nietzsche). Tại sao các cô phù dâu 
khờ dại lại có thể quên mang theo dầu dự trữ? – Có lẽ các cô 
cũng đã nghĩ đến quãng đường dài đi đón chàng rể, nhưng lòng 
trí còn mãi mê với áo quần, giày dép, đồ trang điểm, nên rốt cuộc 
quên mất chuyện quan trọng hơn là mang thêm dầu, mục đích 
của việc phù dâu. Cũng vậy, cuộc sống hôm nay với những tiện 
nghi vật chất, hưởng thụ lạc thú, lắng lo công ăn việc làm… có 
thể chi phối tâm trí ta, làm cho ta xao lãng, quên mất cùng đích 
tối hậu của đời người: phụng thờ Chúa, đạt được ơn cứu độ cho 
mình và cho người khác. Khi nào quên cùng đích tối hậu của đời 
mình, ta gia nhập nhóm người khờ dại của thế giới. 
Mời Bạn: Nhớ đến mục đích soi đèn đón chàng rể, các cô phù 
dâu sẽ chuẩn bị dầu dự trữ. Tương tự, nhớ đến cùng đích tối hậu 
sẽ giúp bạn có những chuẩn bị cho cùng đích ấy. Cùng đích tối 
hậu ấy chi phối, ảnh hưởng đến mọi lựa chọn lớn nhỏ trong đời 
bạn. Bạn có ý thức mình đang đi về đâu và hướng đi ấy có đưa 
bạn đến vui hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa của mình 
không? 
Sống Lời Chúa: Tôi xét xem mục đích cuối cùng của tôi trong 
cuộc đời là gì: tiện nghi đời sống, hưởng thụ, kiếm tiền hay thờ 
phượng Chúa, mưu cầu phần rỗi cho mình và cho người khác? 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã chỉ cho con thấy 
rõ ý nghĩa, cùng đích cuộc đời của mình. Xin cho con xác tín 
phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân trong cuộc sống hôm nay để 
mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa là đích điểm 
đời con. Amen. 
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ĐIỂM TIN GIÁO HỘI 
A. TIN GIÁO HỘI HOÀN CẦU 
1. Không dửng dưng trước tiếng kêu đói của dân chúng 
Chúa Giêsu làm cho 
đám đông đang ở dọc 
theo hồ Tiberia được 
no nê: đây là bài 
tường thuật phép lạ 
hóa bánh và cá ra 
nhiều được tường 
thuật theo Tin Mừng 
của thánh Gioan, 
Chúa Nhật tuần XVII Mùa Thường Niên.  
Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với dân chúng 
Tin Mừng hôm nay (Ga, 6 1-15) thuật lại câu chuyện hóa bánh 
và cá ra nhiều. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất 
đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Chúng 
ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" (c.5). Thực 
vậy, số tiền mà Chúa và các tông đồ có không đủ để nuôi đám 
đông đó. Và rồi thánh Anrê, một người trong số Mười hai dẫn 
đến với Chúa Giêsu một cậu bé với tất cả những gì mà cậu có, 
đó là năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá; nhưng ông Anrê 
chắc chắn rằng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người 
(c.9). Tuy nhiên Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ bảo mọi 
người ngồi xuống, rồi Chúa Giêsu cầm lấy bánh và cá và khi 
đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn (c.11), và tất cả 
mọi người được ăn no thỏa. 



36  |  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình 

Với trang Tin Mừng này, phụng vụ dẫn chúng quay trở lại 
Chúa nhật tuần trước, Tin Mừng của thánh Marcô với ánh mắt 
của Chúa Giêsu, thấy dân chúng thật đông, Chúa Giêsu động 
lòng thương (Mc 6,34). 
Chúa Giêsu quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu nhất của 
con người 
Hôm nay một lần nữa thánh Gioan cho chúng ta thấy Chúa 
Giêsu quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu nhất của con 
người. Sự kiện xuất phát từ một thực tế cụ thể: dân chúng đang 
đói và Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải bận tâm đến vấn đề 
này của Ngài để cơn đói của dân chúng được thỏa mãn. Đối 
với đám đông, Chúa Giêsu trao ban một cách nhưng không, 
không có giới hạn. Ngài đã trao ban Lời của Ngài, sự au ủi, ơn 
cứu độ, và cuối cùng là sự sống của Ngài; nhưng một điều 
chắc chắn là Ngài quan tâm đến lương thực của thân xác. Và 
chúng ta, các môn đệ của Ngài, chúng ta không thể dửng dưng, 
xem như không có gì xãy ra. Chỉ cần lắng nghe những nhu cầu 
đơn giản nhất của dân chúng và ở gần bên những hoàn cảnh cụ 
thể của họ chúng ta sẽ có thể được lắng nghe khi chúng ta nói 
về những giá trị cao cả 
Dấn thân quảng đại của tình liên đời hướng đến người 
nghèo 

Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đang đói bánh 
ăn, đói tự do, công bằng, hòa bình, và trên hết đói ân sủng 
Thiên Chúa, không bao giờ dừng lại. Ngày hôm nay Chúa 
Giêsu tiếp tục nuôi dân người, hiện diện sống động và an ủi 
dân chúng. Ngài thực hiện điều này qua chúng ta. Bởi vậy Tin 
Mừng mời gọi chúng ta sẵn sàng và nhiệt thành. Đứng trước 
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mọi hình thức của tiếng kêu đói, của biết bao nhiêu anh chị em 
ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta không thể là những khán giả 
xa cách và thản nhiên. Lời công bố của Chúa Kitô, bánh của 
sự sống đời đời, đòi hỏi một sụ dấn thân quảng đại của tình 
liên đời hướng đến người nghèo, người yếu đuối, người rốt 
hết, người không có khả năng tự vệ. Hành động gần gũi và bác 
ái này là sự minh xác tốt nhất về phẩm chất đức tin của chúng 
ta, ở tầm mức cá nhân và cộng đoàn. 
Tài nguyên của nhân loại không được bỏ phí 
Vào cuối bài tường thuật, Thánh Sử cho biết khi tất cả đã no 
nê, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Hãy thu lấy những miếng 
còn lại, kẻo phí đi" (c.12). Những lời này chỉ cho thấy Chúa 
Giêsu quan tâm đến những người đang bị đói, Ngài lo lắng 
chăm sóc cả đến những mẫu bánh nhỏ không bị mất đi, bị bỏ 
phí, bởi vì chính những mẫu bánh này Ngài đã nuôi dân chúng. 
Noi gương Chúa Giêsu, toàn thể nhân loại được mời gọi làm 
như Ngài, các tài nguyên có trên thế giới không bị bỏ phí, 
chúng không thể được dành riêng cho những mục đích tự hủy 
diệt của con người, nhưng để phục vụ cho mục đích chính 
đáng và sự phát triển hợp pháp của nó. 
Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh nữ Maria để các chương 
trình dành cho sự phát triển, lương thực, tình liên đới được 
chiếm ưu thế chứ không phải là các chương trình của hận thù, 
vũ trang và chiến tranh thắng thế 

Ngọc Yến - Vatican 
Nguồn: vi.radiovaticana 
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2. Nhà truyền giáo đặt trung tâm sứ điệp vào Đức Giêsu và 
ra đi với một phương tiện khó nghèo 

Tin Mừng hôm nay 
(Mc 6: 7-13) tường 
thuật lại khoảnh 
khắc Chúa Giêsu sai 
Mười Hai Tông đồ 
ra đi thi hành sứ 
mạng. Sau khi gọi 
các ông từng người 
một, "để họ ở với 
Ngài" (Mc 3:14), lắng nghe Lời Ngài và quan sát cử chỉ chữa 
bệnh của Ngài, và bây giờ Ngài gọi các ông một lần nữa để 
"sai họ đi từng hai người," (6, 7) đến những ngôi làng mà 
Ngài sẽ đến. Đây là một cách "thực tập" cho những gì các ông 
sẽ được kêu gọi thi hành với quyền năng của Chúa Thánh 
Thần sau khi Chúa phục sinh. 
ĐTC giải thích: Đoạn Tin Mừng tập trung vào phong cách của 
người truyền giáo, chúng ta có thể tóm tắt trong hai điểm: 
Truyền giáo có một trung tâm; truyền giáo có một khuôn mặt. 
Người môn đệ được sai đi thi hành sứ vụ trước hết có một 
trung tâm để qui chiếu, đó là con người của Chúa Giêsu. 
 Đoạn Tin Mừng chỉ cho thấy chính Chúa Giêsu là nhân vật 
chính trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng qua cách sử dụng 
một loạt các động từ: "Ngài gọi các ông", "sai đi", "trao 
quyền","truyền lệnh" “nói với họ"(câu 7.8.10). Tất cả những 
điều này CGS thực hiện để các ông ra đi và thi hành việc của 
nhóm Mười Hai; và điều này chỉ cho thấy các việc làm của 
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nhóm Mười Hai bắt nguồn từ một trung tâm. Chính các ông 
đảm nhận sự hiện diện và công trình của Chúa Giêsu trong 
hành động truyền giáo của các ông. Các Tông Đồ không có gì 
để loan báo, cũng như khả năng để biểu lộ, nhưng các ông nói 
và hành động như là "những người được sai đi", là những sứ 
giả của Chúa Giêsu. 
ĐTC nhận xét rằng: Đoạn Tin Mừng này cũng liên quan đến 
chúng ta, không chỉ các linh mục, mà là tất cả những ai đã 
lãnh nhận Bí tích Rửa tôi, chúng ta được kêu gọi làm chứng 
trong các môi trường khác nhau của cuộc sống, Tin Mừng 
của Chúa Kitô. Đối với chúng ta sứ mệnh này chỉ được xác 
thực khi nó được bắt đầu từ trung tâm không thay đổi đó là 
Chúa Giêsu. Loan báo Tin Mừng không phải là một sáng kiến 
của các tín hữu, của các nhóm hay thậm chí là một tập hợp 
lớn, nhưng đó là sứ mệnh của Giáo Hội và sứ mệnh này 
không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với Chúa. Không một 
Kitô hữu nào có thể loan báo Tin Mừng "một mình", nhưng 
chỉ được sai đi từ Giáo Hội, một Giáo Hội đã nhận được sự 
ủy thác từ chính Chúa Kitô. 
Và ĐTC tiếp tục: Đặc điểm thứ hai của phong cách của người 
truyền giáo có thể nói đó là một khuôn mặt, trong đó bao gồm 
sự khó nghèo của phương tiện. Sự trang bị cho hành trình 
truyền giáo đáp ứng một tiêu chuẩn tiết kiệm. Thực tế, Nhóm 
Mười Hai có mệnh lệnh "không mang gì ngoài một cây gậy 
cho cuộc hành trình: không bánh mì hay túi xách, cũng không 
phải tiền trong thắt lưng" (c. 8). Vị Tôn sư muốn họ tự do và 
nhẹ nhàng, không có sự trợ giúp và đặc ân, chắc chắn chỉ có 
tình yêu của Ngài dành cho họ, và sức mạnh từ Lời mà họ 
nhận được từ Ngài và loan báo. Cây gậy và đôi dép, những gì 
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dành cho những người hành hương, bởi vì các ông là sứ giả 
của vương quốc Thiên Chúa, không phải là những người 
quản lý toàn năng, không phải là các viên chức bất động, 
không phải đang thực hiện chuyến lưu diễn. 
Và với "khuôn mặt" này cũng cho thấy sứ điệp mà các ông 
loan báo sẽ được đón nhận như thế nào. Thực tế điều có thể 
xảy ra: sứ điệp không được hoan nghênh hoặc lắng nghe (c. 
11). Đó cũng là sự nghèo đói: kinh nghiệm thất bại. Câu 
chuyện của Chúa Giêsu, người đã bị từ chối và đóng đinh, 
cho thấy trước số phận của những người mang sứ điệp của 
Ngài. Và chỉ khi chúng ta hợp nhất với Ngài, Người đã chết 
và sống lại, chúng ta có thể tìm thấy lòng can đảm trong sứ 
vụ truyền giáo. 
Đức Thánh Cha kết luận: Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ 
Maria, người Tông đồ đầu tiên và là nhà thừa sai của Lời 
Chúa, giúp chúng ta mang sứ điệp Tin Mừng đến với thế giới 
với niềm hân hoan khiêm tốn và rạng ngời, vượt lên trên bất 
kỳ sự từ chối, hiểu lầm hay bách hại nào.  

Ngọc Yến 
Nguồn: vi.radiovaticana 
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B. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 
Bài đúc kết khóa thường huấn lần thứ VI dành cho các 
nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại Việt Nam 
Dưới sự hướng dẫn của 
Tông huấn Pastores Dabo 
Vobis[1] và bước theo định 
hướng Đào Tạo Linh Mục 
dành cho các chủng viện tại 
Việt Nam[2], những ngày thường huấn lần thứ VI dành cho 
các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại Việt Nam tập 
trung vào chủ đề: Học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo 
như “cuộc đối thoại cứu độ” trong việc đào tạo linh mục tại 
việt nam hôm nay. 
Khoá thường huấn được tổ chức do Đức cha Chủ tịch Antôn 
Vũ Huy Chương và Đức cha Phó Chủ tịch Giuse Đỗ Mạnh 
Hùng của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, trực thuộc Hội đồng 
Giám mục Việt Nam. Các tham dự viên gồm 126 người đến từ 
10 Đại chủng viện, các ban mục vụ ơn gọi của 26 giáo phận và 
14 dòng tu. Được sự tài trợ của Hội Thừa Sai Paris cùng với sự 
trợ giúp của Đại học Công Giáo Paris xuyên qua các chuyên 
viên, chúng tôi quy tụ tại Toà giám mục Xuân lộc từ ngày 01 
đến 14 tháng Bảy, năm 2018. Ngoài ra còn có sự cộng tác của 
giáo sư Antonio Maria Baggio đến từ Ý, linh mục Phêrô Tạ 
Anh Vũ đến từ Đức, linh mục Giuse Bùi Công Trác hiện là 
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, linh mục 
Ernest Nguyễn Văn Hưởng hiện là Đại diện giám mục đặc 
trách giáo dân của Tổng giáo phận Sài Gòn, cùng với một số 
anh chị em giáo dân hoạt động trong lãnh vực xã hội của Tổng 
giáo phận Sài Gòn. Tất cả làm cho những ngày học hỏi, chia 
sẻ, suy tư và cầu nguyện thêm phong phú. 
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A. Tổng quát về khóa thường huấn 
Chương trình của khoá thường huấn khởi sự từ 5:30 với Kinh 
Sáng, hồi tâm và Thánh lễ cho tới 19:30 với Kinh tối. Mọi 
người đều tham gia tích cực và làm cho bốn chiều kích nhân 
bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ được lưu tâm trong Ratio 
về đào tạo linh mục trở nên sống động và thiết thực.  
Dẫu khác biệt nhiều vể tuổi tác, văn hoá, giáo dục và xã hội, 
chúng tôi cùng nhất tâm làm nên một cộng đoàn của những 
môn đệ Chúa Kitô. Quanh Ngài, tình huynh đệ triển nở thật tự 
nhiên vì chỉ có một đức tin, một lòng mến và một niềm hy 
vọng. Chúng tôi chia sẻ những ưu tư thao thức trong việc đào 
tạo, cùng thảo luận học hỏi và đặt vấn nạn để đào sâu hiểu 
biết, cùng chia sẻ những bữa ăn cũng như những giờ giải trí, 
thể thao và đến cả những tiếng hò la dõi theo World Cup 2018. 
Tất cả tạo nên một bầu khí vui tươi, thân ái và thanh thản.  
Vào Chúa nhật, ngày 08 tháng 07, chúng tôi đến dâng lễ tại 
trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi của Giáo phận Xuân Lộc. Chúng 
tôi cùng tri ân Mẹ Maria, người Mẹ của Đất Việt yêu dấu cũng 
như có thể trải nghiệm tận mắt lòng đạo đức của các tín hữu 
địa phương. 
Hẳn nhiên, phần lớn thời gian được dùng cho việc đào sâu kiến 
thức về những hướng dẫn của Giáo hội. Các thuyết trình viên 
như dụng cụ của Thiên Chúa đã khai sáng chúng tôi nhiều điều. 
Nhờ đó, một khi xác tín được những chân lý Giáo hội sống, 
chúng tôi có thể góp phần mình vào việc khắc sâu cho các ứng 
sinh linh mục lòng mộ mến học thuyết xã hội của Giáo hội.  
Nhân dịp này, Đức cha Chủ tịch bổ nhiệm cha Giuse Phạm 
Văn Trọng, linh mục Tổng giáo phận Sài Gòn, làm Tổng thư 
ký của Ủy ban này. 
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B. Nội dung khóa thường huấn 
1. Jacques Arènes: "Vấn đề 
truyền thụ ngày nay". Sau 
khi cha Berceville trình bày 
tổng quát mang tính giới 
thiệu các đề tài học hỏi, giáo 
sư Jacques Arènes khai triển 
đề tài về sự truyền thụ các 
giá trị chân chính cho thế hệ tương lai. Giáo sư tập trung nhiều 
vào sự truyền thụ của gia đình. Dẫu gia đình đang gặp những 
khó khăn, dẫu cho những thế hệ trước nhiều khi lúng túng và 
hoài nghi về những giá trị mình truyền đạt, thì gia đình vẫn là tế 
bào cơ bản của xã hội. Sự đổi mới xã hội bắt đầu từ gia đình. 
Gia đình được mời gọi để trình bày một gia đình-chứng nhân 
trong việc truyền thụ những giá trị cao đẹp cho thế hệ tương lai. 
Các gia đình phải truyền thụ những giá trị không phải như một 
sự sao chép, nhưng như một sự trung thành đầy sáng tạo. 
2. Nữ tu Sophie Ramond: "Những nền tảng Kinh Thánh 
giúp suy tư về công bằng xã hội". Thuyết trình viên dựa vào 
ngôn sứ Amốt đề cho thấy một Thiên Chúa luôn yêu thương 
những con người nghèo khổ, khiêm hạ và bị thương tổn. Thiên 
Chúa luôn đứng về phía họ bởi vì họ chỉ đặt tin tưởng vào 
Ngài mà thôi. Thiên Chúa đã dành cho họ một chỗ trong 
Vương quốc của Ngài. Và khi phục vụ họ, chúng ta dâng lên 
Ngài lễ vật cuộc sống. Nó vượt xa những lễ vật chiên bò. 
Thuyết trình viên mời gọi các tín hữu luôn dựa trên Lời Chúa 
khi dấn thân cho công bằng xã hội với tình thương. Dẫu thế, 
chúng ta cần phải đọc Lời Chúa với một ánh mắt có phê phán, 
nghĩa là, với tâm hồn được hoán cải, được canh tân.  
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3. Dominique Greiner: "Xây dựng khoa luân lý tình huynh 
đệ". Tác giả khảo sát Rerum Novarum, Populorum 
Progressio và Laudato Sí. Đối diện với những tham lam, ganh 
đua không thương xót, ích kỷ và quyền lực, tác giả cho thấy cả 
ba văn kiện đều muốn xây dựng một tình huynh đệ chân thành. 
Tình huynh đệ của Tin mừng phải thay cho một thứ tình huynh 
đệ cổ xuý hận thù, chia rẽ như chủ - thợ, hay một thứ tình 
huynh đệ bị thương tổn vì không để ý đến phẩm giá toàn diện 
của con người, hoặc một tình huynh đệ bị lãng quên vì chỉ lo 
đến lợi nhuận của riêng mình. Tình huynh đệ Tin mừng nói 
đến luôn dựa trên nguyên tắc "mọi sự đều liên đới", bởi vì tính 
toàn diện của ngôi vị con người. Con người được tạo dựng để 
sống sung mãn. 

4. Thierry - Marie Courau: "Đối thoại cứu độ nhắm đến 
nền luân lý tình huynh đệ". Dựa trên văn kiện Ecclesiam 
Suam của Đức Phaolô VI, tác giả khai triển "đối thoại cứu độ". 
Thiên Chúa đã cứu con người và lịch sử bằng cách đối thoại. 
Các trường hợp như Môsê, các Thẩm phán, Êlia, v.v. đều minh 
chứng chân lý này. Vì thế, để mang ơn cứu độ cho thế giới 
hôm nay, Giáo Hội cũng buộc phải đối thoại: đối thoại với các 
nền văn hoá, đối thoại với các tôn giáo và đối thoại với những 
người nghèo. Khi đối thoại với con người trong chính trạng 
huống hiện sinh của họ, Giáo hội thoát ra khỏi chính mình để 
mặc lấy Đức Kitô và Thần Khí hầu canh tân đổi mới chính 
mình. Đối thoại phải đi vào trong đường lối mục vụ của Giáo 
hội, vì nhờ đó Giáo Hội có thể cởi bỏ được chiếc áo hoàng 
vương để trở thành bạn đồng hành với con người thời đại vốn 
khao khát sự sống của Thiên Chúa.  
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5. Nhóm CT2: "Docat: Học thuyết xã hội của Giáo hội 
dành cho người trẻ". Bầu khí học tập chuyển sang một mầu 
sắc khác. Cộng đoàn lắng nghe được những tín hữu đã cùng 
nhau qui tụ, học hỏi, chia sẻ và làm học thuyết xã hội của 
Giáo hội trong chính những nơi mình sống như y tế, trường 
học ... Họ đã trình bày cách họ hấp thụ DOCAT. Họ thâm tín 
về chân lý và vẻ đẹp của giáo huấn này; đồng thời họ tin rằng 
nó có thể biến đổi Việt nam ở bình diện sâu xa nhất. Họ cũng 
tìm cách truyền bá DOCAT giữa các bạn trẻ một cách rất 
thâm tín. Có thể nói, họ đã sống và là Giáo hội một cách rất 
mới mẻ qua việc cùng nhau tạo nên những cộng đoàn Giáo 
hội nhỏ và cơ bản. 
6. Ernest Nguyễn Văn Hưởng: "Ứng dụng học thuyết xã 
hội". Bài được chia làm hai phần. Phần một, tác giả trình bày 
về việc huấn luyện lương tâm trong bối cảnh Việt Nam hôm 
nay có nhiều điều nhức nhối. Tác giả cho thấy những tác động 
của xã hội trên lương tâm con người, và cả người tín hữu. Tiếp 
đến, tác giả nói đến những điểm lưu ý khi trình bày học thuyết 
xã hội của Giáo hội: sự liên kết chặt chẽ giữa học thuyết này 
và việc rao giảng Tin mừng, vẻ đẹp của ơn gọi tín hữu và luật 
tự nhiên như chuẩn mực để đối thoại với mọi người. Cách 
riêng với các Kitô hữu, chúng ta có được một gia sản cao quý 
là Mười Điều Răn. Đó là tặng phẩm Thiên Chúa ban tặng để 
chúng ta sống nhân tính một cách vững chắc và tốt đẹp. Tác 
giả cũng mời gọi chúng ta đừng bỏ qua đóng góp của toàn 
nhân loại trong Hiến chương Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. 
Những điều đó rất bổ ích cho chúng ta trong khi đối thoại với 
mọi người về phẩm giá con người cũng như nhân quyền. Sang 
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phần thứ hai, một số bạn trẻ trình bày thực tại xã hội Việt nam 
hôm nay với hai hiện trạng bao gồm bạo lực và môi trường. 

7. Antonio Maria Baggio: "Nguyên tắc tình huynh đệ được 
hiểu trong biểu hiện xã hội và công cộng". Tác giả khảo sát 
tiến trình lịch sử của tình huynh đệ qua cuộc cách mạng của 
các thuộc địa Anh, cách mạng Pháp, và cách mạng tại St. 
Domingue (hiện nay là Haiti). Tất cả nêu cao khẩu hiệu "tình 
huynh đệ". Thế nhưng tình huynh đệ này không đến từ trên 
cao song đến từ dưới thấp, tức là từ những con người bình 
đẳng. Đến thời Ánh sáng, con người chỉ chấp nhận uy quyền 
của lý trí mà thôi. Mọi thứ khác đều bị loại trừ. Từ đây, tác giả 
cho thấy Giáo hội buộc phải khởi sự một cuộc đối thoại với thế 
giới với nhiều xung đột khác nhau. Đây không phải là chuyện 
muốn làm hay không, mà là một mệnh lệnh hay một đòi buộc, 
vì Giáo hội  không thể đứng ngoài và xa lạ với thế giới. Giáo 
hội được dựng lên để ở trong thế giới, dù không thuộc về thế 
giới. Từ đó, Giáo hội phải đón chào những gì mà thế giới đã 
nhận ra về tình huynh đệ, sự bình đẳng và tự do. Rồi Giáo hội 
làm hoàn hảo chúng bằng Tin mừng Đức Giêsu. Để làm việc 
này, Giáo hội buộc phải trả một giá rất mắc đó là chấp nhận 
như hạt giống mục nát để sinh ra nhiều bông hạt. Máu của các 
chứng nhân luôn sản sinh ra nhiều hạt giống tốt tươi trong mùa 
màng của Thiên Chúa. 

8. Giuse Bùi Công Trác: "Đức Phaolô VI và những đóng 
góp cho nền hoà bình tại Việt Nam". Trong học thuyết xã hội 
của Giáo hội, hoà bình luôn được nói đến. Đó là nỗi khát khao 
muôn thuở của con người. Ở đây, không đặt quá nặng đến việc 
diễn giải giáo thuyết của Đức Phaolô VI về hoà bình, tác giá 
chỉ nỗ lực trình bày về một mục tử luôn lo lắng đến sự tự do, 
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bình an và thịnh vượng của con cái mình, cách riêng tại Việt 
Nam. Ngài làm mọi sự có thể để làm sao cho con dân Nước 
Việt được hưởng hoà bình trong sự thật, kính trọng nhau và 
phát triển. Do lòng yêu mến Việt Nam, Đức Phaolô VI đã viết 
các lá thư nhằm chuyển tải những lời kêu gọi đến các vị lãnh 
tụ như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, đến Tổng Thống L. 
Johnson, đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc U Than, để cho dân 
Việt có thể, ít là, hưởng được sự ngưng bắn, dẫu chỉ là ngắn 
ngủi. Chúng ta đều cảm phục tấm lòng hiền phụ của ngài. 
9. Tạ Anh Vũ: "Truyền thông Kitô giáo trong việc quảng bá 
và thực hành học thuyết xã hội Công giáo". Tác giả cho thấy 
truyền thông như một tiến trình năng động để chia sẻ những 
giá trị và ý nghĩa đời sống xuyên qua các biểu tượng và hình 
ảnh. Điều này buộc tác giả phải tìm về nguồn cội của truyền 
thông trong chính nền tảng Ba Ngôi; theo đó, các ngôi vị 
thông truyền cho nhau để hiệp thông và các ngôi vị hiệp thông 
để thông truyền cho nhau. Như thế, truyền thông luôn gắn liền 
với sự thật, với việc xây dựng tình liên đới, và với sự tôn trọng 
nhân phẩm. Trong ánh sáng đó, Giáo hội nói đến truyền thông 
xã hội, tức là trong và của xã hội con người. Giáo hội  không 
đặt nặng nhiều về các phương tiện, song về những con người, 
nghĩa là, nhấn mạnh đến con người làm truyền thông. Chân lý 
này dựa trên chính Thiên Chúa, đấng không chỉ thông truyền 
một sứ điệp, song lấy chính mình làm sứ điệp. Vì vậy, truyền 
thông xã hội mà Giáo hội thực thi luôn đi liền với sự nâng cao 
phẩm giá con người. Như thế, truyền thông xã hội không còn 
là một hoạt động, nhưng chính là sứ vụ. Sứ vụ ấy mở ra rất 
nhiều sáng kiến bởi vì lẽ, tận sâu thẳm, người làm truyền 
thông được sinh động bởi một khoa linh đạo phong phú. 
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C. Kết luận 
Nhiều lúc chúng ta dễ bi quan vì xem ra chúng ta chưa làm 
được gì. Chúng ta thật bức xúc khi thấy những anh chị em 
chúng ta sống trong những điều kiện phi nhân bản và không 
xứng với phẩm giá con người. Điều ấy thật chính đáng. Nhưng 
cũng chính từ đó, chúng ta càng thâm tín hơn con đường Đức 
Giêsu đã đi. Ngài làm cho Nước Thiên Chúa đến bằng cách 
biến đổi từng đơn vị nhỏ bé. Hãy biến đổi chúng ta nên những 
người làm công bằng và chân lý. Hãy làm cho các gia đình 
chúng ta thành những người thực thi lòng xót thương và tha 
thứ. Hãy làm cho từng hội đoàn chúng ta nên dễ mến và biết 
đối thoại trong yêu thương và an hoà. Những điều đó nằm 
trong tầm tay chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ thấy bộ mặt trái đất 
biến đổi, bởi lẽ chính Thánh Thần mới canh tân bộ mặt trái 
đất. Nước Thiên Chúa không hiển thị viên mãn ngay lập tức. 
Nước Thiên Chúa như hạt mầm lớn lên thành cây. Nước Thiên 
Chúa đi liền với sự kiên nhẫn. Và đó chính là con đường hành 
động của Thiên Chúa. Thực hành học thuyết xã hội của Giáo 
hội cũng chính là học để kiên nhẫn, tỉnh thức và cầu nguyện. 
Điều ấy Đức cha Chủ tịch nhắc nhớ chúng tôi khi mời gọi 
chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa khi chân thành cám ơn mọi người 
đã cộng tác với nhau để sống tình huynh đệ Tin mừng, ít nhất 
là trong hai tuần qua. Thật đúng là những ngày hồng ân. Thiên 
Chúa muốn nhờ đó để tăng sức cho chúng tôi trong sứ vụ đào 
tạo những môn đệ của Chúa và hăng say sống học thuyết xã 
hội của Giáo hội ngay tại đây và lúc này. 

Xuân Lộc, ngày 14 tháng 7 năm 2018 
                                         Ban thư ký khóa thường huấn 
                                        Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh
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C. TIN GIÁO PHẬN 
1. Bế giảng Khóa nội trú hè 2018 
Khóa nội trú hè sau 43 
ngày diễn ra tại Nhà 
chung Giáo phận Thái 
Bình đã khép lại sau lễ 
bế giảng tại sân giếng 
trời nhà chung giáo 
phận trong buổi sáng 
ngày 29.07.2018. 
Lễ tổng kết hoạt động hè 2018 nhằm đánh giá những kết quả 
mà các em học sinh đã tham gia sinh hoạt, học tập và rèn 
luyện trong thời gian hè tại Nhà chung Giáo phận. Đây cũng là 
dịp để quý đấng bậc, quý vị phụ huynh và các em nội trú bày 
tỏ tâm tình tạ ơn vì những ơn lành đã lãnh nhận trong suốt 
khóa nội trú vừa qua. 
Chương trình sinh hoạt hè nội trú tại Nhà chung Giáo phận 
Thái Bình trong suốt những ngày qua (17.06 – 29.07.2018) đã 
quy tụ 260 em đến từ các giáo xứ trong và ngoài giáo phận với 
mục đíchmang lại cho các em có được khoảng thời gian từ 
sáng đến chiều tối những 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,… Được sự quan tâm của Đức Cha 
Phêrô - chủ chăn Giáo phận, quý cha và quý thầy trong Tòa 
Giám mục đã triển khai kế hoạch hoạt động hè với nhiều 
chương trình hoạt động sôi nổi, bổ ích và lý thú, đem lại cho 
các em một mùa hè đầy ý nghĩa. Qua gần hai tháng sinh hoạt, 
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các em thiếu nhi nội trú tại nhà chung tham dự lớp huấn luyện 
hè đã có những sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi giải trí 
hay Kinh nguyện và Thánh lễ hàng ngày trong một mái nhà 
chung, nơi đây đã trở nên ngôi nhà thứ hai dành cho các em. 
Và hôm nay trong ngày 29.07.2018, khóa nội trú đã được khép 
lại sau những cố gắng nỗ lực của quý cha, quý thầy, quý dì 
đồng hành tại Nhà Chung. Buổi lễ tổng kết được tổ chức long 
trọng trong sân giếng trời với sự hiện diện của Đức cha Phêrô, 
quý cha, quý thầy, quý dì, quý bậc 
phụ huynh và các em học sinh 
tham gia khóa nội trú.  
Sau khi được tiếp đón, phụ huynh 
các em được mời đi tham quan nhà 
chung cũng như nơi chốn các em 
học tập và nghỉ ngơi. Đúng 8h40 quý phụ huynh và các em nội 
trú đón chào Đức Cha, quý cha trong ban giảng huấn và quý 
thầy đồng hành đến với lễ tổng kết và giao lưu văn nghệ. Lễ 
tổng kết được mở màn với nghi thức diễu hành của 260 em 
thiếu nhi nội trú. Sau khi xin ơn thánh hoá, thầy MC đã giới 
thiệu các thành phần tham dự. Kế đó, thầy Phó tế Giuse Mai 
Trần Diện – GĐ Nội trú báo cáo về những sinh hoạt sau 43 
ngày các em sinh hoạt tại Tòa Giám mục. Trong buổi tổng kết, 
các em cũng có dịp nói lên những cảm nhận của các em trong 
thời gian được quy tụ sống nơi nhà chung. Một em đại diện cho 
cả lớp nói lên Bài cảm nhận của mình, đó cũng là tâm tình tri ân 
của các em. Đáp lại những tình cảm trân quý của Đức cha 
Phêrô, quý cha, quý thầy, quý dì đồng hành và các vị ân nhân, 
một vị đại diện cho phụ huynh của các em đã nói lên tâm tình 
tri ân quý đấng bậc và quý vị ân nhân đã luôn đồng hành, dạy 
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dỗ và giúp đỡ các em trong suốt những ngày các em tham gia 
khóa nội trú. Kế đến, Đức Cha đã ban lời huấn dụ cho các em 
và quý phụ huynh. Ngài đã nói lên mục đích và ý nghĩa của sinh 
hoạt hè cho các em, Đức cha Phêrô cũng đánh giá cao tinh thần 
học hỏi rèn luyện của các em trong những ngày qua. Cùng với 
đó, đức cha mong muốn các bạn thiếu nhi khi trở về nhà, đi đâu, 
làm gì đều phải mang theo những hành trang đã gặt hái được 
nơi mái nhà chung để có thể trở nên một người trưởng thành 
trong đức tin và là những người có ích cho xã hội.  
Nổi bật trong lễ tổng kết hôm nay là chương trình biểu diễn 
các tiết mục văn nghệ do chính các em nội trú luyện tập trong 
những ngày vừa qua. Cùng với tiếng đàn, tiếng sáo, các em 
thiếu nhi nội trú tại Nhà Chung đã tấu lên những bản nhạc, 
những lời ca tiếng hát chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa tình 
yêu, ca ngợi tình yêu thương, săn sóc dạy dỗ của Đức cha 
Phêrô, quý cha, quý thầy, quý dì 
và đặc biệt là các bậc phụ huynh. 
Các em cũng đã đóng góp cho 
chương trình lễ tổng kết hôm nay 
những bài hát, những đoạn hội 
thoại lý thú bằng Anh ngữ.  
Sau những tiết mục văn nghệ, quý thầy đã đánh giá, nhận xét 
các em theo các hạng mục khác nhau: về tinh thần rèn luyện, 
về sáng tạo, về luyện đức, nhân bản... Sau đó, Đức Cha và quý 
cha trao phần thưởng cho các em theo các giải được trao tặng 
trong dịp hè này. Sau chương trình văn nghệ, quý vị phụ 
huynh và các em nội trú đã tiến ra nhà thờ Chính tòa để cùng 
với Đức cha Phêrô, quý cha, quý thầy, quý dì dâng thánh lễ tạ 
ơn Chúa nhân dịp bế mạc khóa nội trú. 
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2. Thường Huấn Giáo Lý Viên GP. Thái Bình Năm 2018 
WGPTB - Như tin đã đưa, 
từ ngày 26 - 28/7/2018, 
tại Chủng viện Thánh 
Tâm Mỹ Đức, Ban Giáo 
lý Giáo phận đã tổ chức 
Khóa Thường huấn cấp 
Giáo phận. Gần 400 tham 
dự viên là những GLV 
đang đứng lớp tại các Giáo xứ, Giáo họ và những học viên đã 
hoàn thành chương trình của lớp Bồi dưỡng GLV diễn ra 
trong suốt một năm qua tại hai miền Thái Bình và Hưng Yên. 
Đây thực sự là một Khóa huấn luyện có quy mô và mang tính 
chuyên môn. Chiểu theo Đường hướng Mục vụ của Giáo phận 
Thái Bình và Thư Mục vụ của Đức cha Phê-rô, "Không học 
Giáo lý là không biết Chúa Ki-tô", "Nhiệm vụ chính yếu 
hàng đầu của toàn Giáo phận, cách riêng là của các cha xứ, 
là tổ chức dạy và học Giáo lý cho mọi thành phần dân 
Chúa", "Toàn Giáo phận quyết tâm thúc đẩy và đầu tư cho 
việc dạy và học Giáo lý, là một trong những nhiệm vụ 
chính của mục tử giáo phận". Bản Quyết nghị của Ủy ban 
Giáo lý Đức tin tại Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ V-2017 
cũng nêu rõ "Đào tạo GLV trở thành con người hiệp thông để 
loan báo Tin Mừng". Cùng với đó, nhu cầu làm mới chính 
mình, canh tân về phương pháp giảng dạy và cập nhật những 
kiến thức xã hội thực sự cần thiết đối với mỗi người GLV. 
Hơn thế nữa, công tác Giáo lý và phong trào TNTT là không 
thể tách rời. Vì vậy, đòi hỏi người GLV cũng phải là một 
Huynh trưởng đồng hành với các em thiếu nhi. Vì những lẽ đó, 
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Ban Giáo lý giáo phận đã dày công biên soạn chương trình đào 
tạo phong phú về nội dung và sắp xếp hợp lý để tổ chức một 
Khóa Thường huấn thu hút được đông đảo các GLV. Bên cạnh 
những Huynh trưởng nhiệt thành, năng động đang chập chững 
bước lên bục giảng là những bậc "lão làng" từng có mấy chục 
năm gắn bó hy sinh cho sứ vụ tông đồ, những giáo dân cùng 
với các tu sĩ đặc biệt là quý sơ của các Dòng tu: Đa minh, Mến 
Thánh giá, Phao lô… Bên những mái đầu xanh có không ít 
những mái tóc hoa râm….Tất cả, đều được mời gọi trở về làm 
những học viên, cùng nhau học hỏi, chia sẻ và bổ túc cho nhau 
những kinh nghiệm và kiến thức.  

 
Ban giảng huấn gồm các quý cha: cha Giám đốc Chủng viện 
Thánh Tâm, cha Giám đốc Nhà Chung. Cha Tuyên úy Liên 
đoàn TNTT Giuse Nguyễn Duy Khang, cha Phó ban Giáo lý 
và Trưởng Đắc. Các môn học: Lịch sử Cứu độ, Nhập môn 
Thánh Kinh, Sư phạm Giáo lý, cách Thiết kế một giờ Giáo 
lý, Kiến thức Phong trào TNTT được sắp xếp đan xen, hợp lý. 
Song song với các môn học đó, các học viên được học rất 
nhiều những bài hát, băng reo, cử điệu, sinh hoạt Giáo lý do 
quý thầy trợ tá hướng dẫn. Mỗi ngày, chương trình huấn luyện 
được bắt đầu từ 6 giờ 30 và kết thúc lúc 21 giờ. Cường độ học 
tập và rèn luyện tưởng chừng như căng thẳng, nhưng ai cũng 
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cảm thấy hăng say đầy nhiệt huyết. Điều đặc biệt, các học viên 
được cha Giám đốc Chủng viện chia sẻ để làm quen về Học 
thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và khái niệm Đối thoại 
Cứu độ - một trong những nội dung chính yếu của Khóa 
Thường huấn dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh 
mục tại Việt Nam vừa tổ chức tại Giáo phận Xuân Lộc. Vào 
buổi chiều ngày thứ ba, các học viên được thực hành một giờ 
dạy Giáo lý. Trước đó, các nhóm chỉ có thời gian soạn bài 
trong một buổi tối để thống nhất về nội dung và cách thức 
giảng dạy. Ban giảng huấn đã dự, chấm điểm và nhận xét 
những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục trong mỗi giờ dạy.  

Ba ngày huấn luyện với tinh thần tập trung khi học tập, tích 
cực trong rèn luyện, sôi nổi trong sinh hoạt và sâu lắng trong 
các giờ chầu Thánh Thể hay Lãnh nhận Lời Chúa, thực sự là 
những ngày "sa mạc" vô cùng bổ ích đối với các học viên. Mọi 
hoạt động huấn luyện tạm dừng lại vào cuối ngày thứ ba để 
tham dự Thánh lễ mừng Bổn mạng GLV- Chân Phước An-rê 
Phú Yên, do Đức cha Phê-rô chủ tế. Trong Thánh lễ, Bề trên 
Giáo phận đã đặc biệt ngợi khen và dâng lên Chúa những đóng 
góp, hy sinh, vất vả của những người làm công tác Giáo lý 
trong Giáo phận. Ngài đã nhấn mạnh về sứ mạng của các GLV 
không chỉ là loan báo Tin Mừng, loan báo về sự sống đời đời 
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cho nội bộ những người Ki tô hữu trong giáo xứ, giáo họ, 
nhưng còn là loan báo về danh Giê su cho tất cả mọi người 
xung quanh chúng ta.  
Cuối Thánh lễ, Ban 
Điều hành Giáo lý 
Giáo phận đã ra 
mắt trước cộng 
đoàn. Đức Giám 
mục GP đã trao 
Chứng chỉ GLV 
cho các học viên 
đủ tiêu chuẩn. Ngài 
bày tỏ niềm tin tưởng, lạc quan khi trở về các giáo xứ, giáo họ, 
những người GLV này sẽ mang đầy nhiệt huyết tràn ngập 
Chúa Thánh Thần đến với các em thiếu nhi và với hết mọi 
người, để họ sẽ trở nên muối, nên men trong cuộc sống giữa 
dòng đời hôm nay.   
Khóa Thường huấn 
Giáo lý viên Giáo 
phận khép lại. Và 
họ, những người 
Giáo lý viên - 
Huynh trưởng sẽ ra 
đi, mang theo Lửa 
để thắp sáng lên 
một Tình yêu Kitô.  

Maria Phạm Thị Chín -  Vinc Hoàng Quân 
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3. Đại hội thể thao olympic năm 2018 tại Nhà chung Giáo 
phận Thái Bình 

WGPTB - Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2018, tại Nhà chung 
Giáo phận Thái Bình, đã diễn ra chương trình Đại hội Thể 
thao olympic 2018 với sự góp mặt của các bạn thiếu nhi đến từ 
các giáo hạt trong giáo phận và các em thiếu nhi trong khóa 
nội trú tham gia thi đấu các bộ môn bóng đá, bóng bàn, cầu 
lông, TableTop Foosball (bi lắc). 
Với mong muốn tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, rèn 
luyện sức khỏe và các đức tính nhân bản dành cho các bạn 
thiếu nhi trong giáo phận, Ban thể thao của Giáo phận đã tổ 
chức chương trình giao lưu thể thao olympic năm 2018 với sự 
tham dự của 6 giáo hạt, các em trong khóa nội trú và các đội 
thể thao khách mời. Đây là dịp thuận tiện để các bạn thiếu nhi 
có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Tham dự buổi diễu hành 
và khai mạc có Đức cha Phêrô - chủ chăn giáo phận, cha Cha 
Giuse Trịnh Tiến Thành - Giám đốc Nhà Chung và cũng là 
trưởng ban tổ chức, quý cha quý thầy trong Nhà Chung, quý vị 
trọng tài và toàn thể các vận động viên. Phát biểu trong lễ khai 
mạc đại hội, thay lời cho ban tổ chức và Nhà Chung giáo phận, 
Đức cha Phêrô đã nói lên lời chào mừng và hoan nghênh tất cả 
các vận động viên đến tham dự đại hội thể thao ngày hôm nay. 
Đức cha đã mời gọi các bạn thiếu nhi nỗ lực hơn nữa trong 
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việc rèn luyện thể thao, phát triển toàn diện con người để vươn 
tới những đỉnh cao, để khỏe mạnh tiến bước và nhất là mở 
rộng trái tim quảng đại đến với mỗi người. Cùng với đó ngài 
cũng động viên và khích lệ các đội chơi hãy cống hiến hết 
mình nhưng không cố gắng ăn thua, thể hiện tính nhân bản 
trong thể thao.  

  
Kỳ bóng đá Worldcup 2018 diễn ra tại nước Nga đã trôi qua 
nhưng những dư âm vẫn còn vang dội bởi thể thao luôn là một 
nhịp cầu để kết nối mọi người đến gần nhau hơn, xây dựng 
tình đoàn kết và rèn luyện ý chí vươn lên không ngừng. Những 
dư âm đó đã có một sức lan tỏa sâu rộng đến với mọi người, 
cách riêng đối với các vận động viên tham gia Đại hội thể 
thao Olympic 2018 tại Nhà chung Giáo phận Thái Bình. Bầu 
khí sôi động hấp dẫn đã được nối tiếp trong các nội dung thi 
đấu thể thao với sự góp mặt của hàng trăm bạn thiếu nhi đến 
từ các giáo hạt trong giáo phận. Chương trình đại hội thể thao 
năm nay còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của của các bạn 
thiếu nhi trong các đội khách mời tham gia thi đấu 4 nội dung 
thể thao khác nhau bao gồm bóng đá, bóng bàn, cầu lông 
và TableTop Foosball. Cũng không thể không kể đến các cổ 
động viên đã có mặt rất đông đảo tại Nhà Chung Giáo phận 
Thái Bình để động viên khích lệ tinh thần cho các vận động 
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viên tham dự ngày đại hội. Mặc dù thời tiết trong  ngày hội thể 
thao hôm nay có phần không thuận lợi cho các bộ môn thi đấu 
ngoài trời tuy nhiên các vận động viên đã vượt qua những trở 
ngại này và cống hiến cho khán giả những màn thi đấu mãn 
nhãn.  

Nổi bật nhất 
trong chương 
trình thể thao 
olympic năm 
nay là giải 
bóng đá quy tụ 
các đội tuyển 
đạt danh hiệu 
xuất sắc, đại 
diện cho các giáo hạt trở về Nhà chung Thái Bình tham gia thi 
đấu với các đội bóng khách mời FC Thái Bình để tìm ra nhà 
vô địch cho mùa giải năm nay. Các bạn thiếu nhi hầu hết ở độ 
tuổi 15 với tinh thần thể thao trong sáng, các em đã đem đến 
cho giải đấu không khí vui tươi, sôi động nhưng cũng không 
kém phần kịch tích và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm và cổ vũ 
của đông đảo khán giả. Trận chung kết diễn ra giữa đội Bắc 
Tiền Hải và FC Nội trú Nhà Chung. Với việc sử dụng đội hình 
tối ưu kết hợp với lối đá tấn công linh hoạt đã giúp cho đội 
Bắc Tiền Hải giành được chiến thắng với tỉ số 05-02 và là chủ 
nhân của giải vô địch bóng đá trong khuôn khổ Đại hội thể 
thao olympic Nhà chung Thái Bình năm nay.  
Cũng trong khuôn khổ của đại hội thể thao, các nội dung của 
môn bóng bàn, cầu lông, TableTop Foosball cũng đã tổ chức 
thi đấu các vòng loại trong buổi sáng. Buổi chiều, các vận 
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động viên sau khi đã giành chiến thắng tại vòng loại bước vào 
trận đấu chung kết. Trong trận thi đấu chung kêt bộ môn cầu 
lông, các vận động viên đến từ giáo hạt Tây Hưng Yên đã xuất 
sắc vượt Đội tuyển Nội trú Nhà Chung với nội dung đôi nam. 
Đội vô địch giải cầu lông đôi nữ trong ngày hội thể thao 
olympic năm nay đến từ Giáo hạt Thành Phố. Ở nội dung thi 
đấu của môn TableTop Foosball, các bạn thiếu nhi đến từ Giáo 
hạt Bắc Tiền Hải đã giành được chiến thắng thuyết phục trước 
đội tuyển Nội trú Nhà Chung. Ở nội dung thi đấu bóng bàn, 
các tay vợt nam và nữ đến từ đội tuyển nội trú Nhà Chung đã 
dành chiến thắng thuyết phục và giành hai giải nhất trong môn 
thi đấu này.  
Chương trình Đại 
hội thể thai 
Olympic 2018 tại 
Nhà chung Giáo 
phận Thái Bình kết 
thúc tốt đẹp sau 
chương trình hoan 
ca văn nghệ lúc 
19h00. Hôm nay cũng là ngày anh chị em giáo lý hoàn thành 
khóa thường huấn hè 2018 tại Chủng viện Thánh Tâm, anh chị 
em đã cùng trở về Nhà Chung Giáo phận để tham gia buổi 
diễn văn nghệ cùng với các em nội trú hè tại Nhà chung và các 
đội thi đấu thể thao.  

BTT. Giáo phận Thái Bình 
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4. Đức cha Phêrô cử hành thánh lễ Ban bí tích thêm sức 
cho 390 bạn trẻ trong tháng 7 

Trong tháng 7 năm 
2018 vừa qua là 
những  ngày của hồng 
ân Chúa đối với các 
giáo xứ có các bạn trẻ 
lãnh nhận hồng ân 
Chúa Thánh Thần khi được chào đón Đức cha giáo phận, quý 
thầy, quý dì cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa về tham dự 
thánh lễ Ban bí tích thêm sức cho 390 bạn trẻ trong các giáo 
xứ Đông A, Văn Lăng, Xuân Hòa, Thanh Minh, Cao Mộc, 
Trung Đồng, Đan Chàng và các giáo xứ lân cận. 
Theo thông lệ từ nhiều năm qua, vào mỗi dịp mùa hè, tại các 
giáo xứ trong giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô sẽ cử hành 
nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các bạn trẻ trong giáo 
phận hội đủ các điều kiện học hỏi về giáo lý, nhân bản cũng 
như những hành trang cốt yếu chuẩn bị cho hành trình sống 
đạo. Chương trình dạy và học giáo lý mà Đức cha Phêrô đã 
đưa ra trong năm học giáo lý vừa qua đã có những hướng dẫn 
cụ thể trong  việc tốt nghiệp giáo lý Thêm sức và lãnh nhận 
Chúa Thánh Thần. Việc các ứng viên lãnh nhận Bí tích Chúa 
Thánh Thần được ví như tốt nghiệp phổ thông giáo lý căn bản 
của người Công Giáo. Học viên khi tốt nghiệp phải trở nên 
một “Kitô hữu trưởng thành” toàn diện, trưởng thành trong 
đức tin, trong đời thường, trong gia đình, trong Giáo hội và xã 
hội. Vì thế ngày lễ thêm sức mang một ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với các bạn trẻ 
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Trong tháng 7 năm 
2018, Đức cha 
Phêrô đã cùng với 
quý cha, quý thầy 
trong Tòa Giám 
mục thực hiện 
những chuyến thăm 
viếng  mục vụ và cử 
hành thánh lễ ban Bí 
tích Thêm sức cho các em trong một số giáo xứ của giáo phận. 
Hiện tại 7 giáo xứ đăng cai tổ chức Thánh lễ Ban bí tích thêm 
sức,  Đức cha Phêrô đã vui mừng chào đón sự tham dự đông 
đủ của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong ngày trọng đại các 
bạn trẻ lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Điều này đã phần nào 
cho thấy cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đang dần ý thức được 
tầm quan trọng của việc lãnh nhận Ấn tín mà Thánh Thần 
Chúa bạn cho mỗi người chúng ta. Ngài cũng đã mời gọi mọi 
người cùng hiệp ý với các bạn trẻ sốt sắng tham dự Thánh lễ 
để cầu nguyện xin ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập 
trong tâm hồn, hầu biến đổi cuộc đời trở nên chứng nhân cho 
Tình Yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Đức cha cũng đã 
nhấn mạnh tới ý nghĩa to lớn của Thánh lễ mà cộng đoàn dân 
Chúa tham dự trong ngày lễ trọng đại của các em ứng viên 
lãnh nhận bí tích trưởng thành, ngày mà Chúa Thánh Thần là 
Thiên Chúa đến thăm viếng và ban muôn phúc lành mỗi người 
chúng ta.  
Trong bài chia sẻ, Đức cha Phêrô đã quảng diễn cho cộng đoàn 
hiện diện về hồng ân Chúa Thánh Thần được trao ban cho 
Giáo hội, cách riêng cho từng người. Những cử hành trong 
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phụng vụ nghi thức ban Bí tích thêm sức như một dấu chỉ 
chứng nhận sự trưởng thành trong đức tin của các bạn trẻ. Việc 
lãnh nhận Bí tích Thêm sức cũng là lời nhắc nhở đối với các 
bạn trẻ, dù có đi đâu, làm gì, các bạn phải tự ý thức được mình 
là một người Kitô hữu trưởng thành, là một chứng nhân, chiến 
sĩ của Chúa Kitô. Đức cha Phêrô cũng đã mời gọi các bạn trẻ 
sống hiên ngang trong sự trưởng thành như một người Kitô 
hữu đích thực, sống động trong đức tin và lòng mến. Đức cha 
cũng dành những lời chúc mừng tới phụ huynh và gia đình của 
các em trẻ trong ngày đặc biệt này. Trong tâm tình của người 
cha hiền, ngài nhắn nhủ tới các em hãy chuyên chăm học tập, 
rèn luyện đạo đức, sống hiếu thảo và nhất là hãy chuyên chăm 
cầu nguyện, đến với Chúa qua từng phút giây của cuộc đời.  
Sau phần phụng vụ lời Chúa, Đức cha Phêrô đã tiến ra trước 
cung thánh để cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm sức cho các 
ứng viên lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Trước mặt Đức cha 
Phêrô và toàn thể cộng đoàn, với lòng tín thác trọn vẹn vào 
Thiên Chúa và những ơn mà Chúa Thánh Thần sẽ bạn tặng, 
các bạn trẻ trong các giáo xứ tay cầm nến sáng cùng tuyên 
xưng đức tin của mình trước khi lãnh nhận ấn tín của Thánh 
Thần Chúa trên mình. Đức cha Phêrô đã chấp thuận lời tuyên 
xưng đức tin ấy và đặt tay khẩn nài phúc lành của Chúa tuôn 
đổ trên các bạn trẻ đang khao khát nguồn ơn dồi dào của Chúa 
Thánh Thần. Sau lời nguyện đặt tay trên các ứng viên lãnh 
nhận bí tích, từng bạn trẻ tiến bước tới trước Đức cha Phêrô để 
được ngài ghi dấu ấn tín của Chúa Thánh Thần trên trán nhờ 
việc xức Dầu Thánh (S.C). Sau cùng, Đức cha Phêrô đã trao 
ban bình an cho các bạn trẻ vừa lãnh nhận Bí tích Thêm sức. 

BTT. Giáo phận Thái Bình 
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HIỆP THÔNG TRONG SỨ VỤ - THÁNG 8 
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 8. 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 

1 Chịu chức Phêrô Phạm Ngọc Chinh 

1 Chịu chức Giuse Nguyễn Quốc Hùng Sdb 

2 Sinh nhật Phêrô Nguyễn Đình Lam 

3 Sinh nhật Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải 

4 Chịu chức GioaKim Đặng Văn Hội 

4 Chịu chức Phaolô M. Trần Hoàng Khoa Nam 

4 Chịu chức Giuse Đinh Xuân Ngọc 

4 Chịu chức Giuse Trịnh Tiến Thành 

4 Chịu chức Giuse Nguyễn Thuân 

4 Chịu chức Đaminh Trần Văn Thức 

4 Chịu chức Đaminh Trương Văn Thụy 

4 Chịu chức Đaminh Bùi Thế Truyền 
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Ngày Kỷ niệm Tên thánh, họ tên 

4 Chịu chức Vinhsơn Phạm Văn Túy OP 

5 Sinh nhật Giuse M. Phan Xuân Hào CMC 

7 Sinh nhật Giuse Trần Văn Thực 

8 Sinh nhật Giuse Nguyễn Văn Ban 

8 Bổn mạng Đaminh Nguyễn Văn Bảng 

8 Bổn mạng Đaminh Trần Quốc Bảo 

8 Bổn mạng Đaminh Đặng Văn Cầu 

8 Bổn mạng Đaminh Nguyễn Văn Đạm 

8 Bổn mạng Đaminh Đặng Văn Gia 

8 Bổn mạng Đaminh Bùi Ngọc Hải 

8 Bổn mạng Đaminh Phạm Bá Hàn 

8 Bổn mạng Đaminh Nguyễn Văn Lương 

8 Bổn mạng Đaminh Đặng Hữu Nghị 

8 Bổn mạng Đaminh Nguyễn Cao Phi 

8 Bổn mạng Đaminh Đặng Thái Phúc 

8 Bổn mạng Đaminh Nguyễn Văn Quát 

8 Bổn mạng Đaminh Đào Trung Thành 

8 Bổn mạng Đaminh Nguyễn Văn Thao 
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Ngày Kỷ niệm Tên thánh, họ tên 

8 Bổn mạng Đaminh Phạm Thành Thạo 

8 Bổn mạng Đaminh Vũ Văn Thiêm 

8 Bổn mạng Đaminh Nguyễn Văn Thụ 

8 Bổn mạng Đaminh Trịnh Văn Thục 

8 Bổn mạng Đaminh Trần Văn Thức 

8 Bổn mạng Đaminh Trương Văn Thụy 

8 Bổn mạng Đaminh Vũ Minh Trí 

8 Bổn mạng Đaminh Bùi Thế Truyền 

8 Bổn mạng Đaminh Phạm Quang Vinh 

8 Bổn mạng Đaminh Nguyễn Văn Vực 

9 Sinh nhật Augustinô Phạm Quang Tường 

10 Sinh nhật Vinhsơn Đỗ Văn Hà 

10 Sinh nhật Giuse Phạm Thanh Quang 

13 Chịu chức Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo 

13 Chịu chức Đaminh Đặng Văn Gia 

13 Chịu chức Giuse Vũ Công Phước 

13 Chịu chức Phêrô Trần Khắc Thi 

15 Chịu chức Vinhsơn Mai Thành Sơn 
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Ngày Kỷ niệm Tên thánh, họ tên 

16 Sinh nhật Giuse Phạm Công Dũng 

18 Sinh nhật Phanxicô Xaviê Đinh Văn Trí 

19 Chịu chức Giuse Phạm Thanh Quang 

20 Sinh nhật Antôn Nguyễn Văn Chuẩn 

20 Sinh nhật Giuse Phạm Văn Chức 

20 Sinh nhật Giuse Mai Trần Minh 

26 Sinh nhật Đaminh Phạm Quang Vinh 

28 Sinh nhật Đaminh Phạm Thành Thạo 

28 Sinh nhật Gioan Chu Văn Yên 

28 Bổn mạng Augustinô Đỗ Duy Đại 

28 Bổn mạng Augustinô Nguyễn Văn Đề 

28 Bổn mạng Augustinô Nguyễn Quang Huy 

28 Bổn mạng Augustinô Phạm Văn Mùi 

28 Bổn mạng Augustinô Trần Thế Nhận 

28 Bổn mạng Augustinô Phạm Quang Tường 



Lịch mục vụ tháng 8 – 9 |  67 

LỊCH MỤC VỤ THÁNG 8 – 9 
 

I. KHÓA BỔ TÚC GIÁO LÝ THÊM SỨC – HÔN NHÂN 
Ø Địa điểm : Tòa Giám mục Thái Bình 
Ø Thời gian : Từ 08g00 ngày 01/8 đến ngày 12/8/2018 
Ø Thành phần tham dự : Những em từ 16 tuổi trở lên (tức 

sinh năm 2002 trở về trước) nhưng không còn học phổ 
thông và phải đi làm ăn xa, hoặc những em từ 17 tuổi trở 
lên (tức sinh năm 2001 trở về trước) mà ở giáo xứ quá ít 
người.  

Ø Ghi chú: 
ü Sau buổi sáng ngày 01/8/2018, các em về tham dự 

khóa bổ túc Giáo lý Thêm sức – Hôn nhân là 166 em. 
ü Các em sẽ nội trú tại TGM. Thái Bình trong suốt thời 

gian từ ngày 01/8 – 12/8/2018. 
ü Hằng ngày, các em được tham dự thánh lễ và cầu 

nguyện, được nhắc nhở về các đức tính nhân bản, 
được bổ túc giáo lý thêm sức và tiền hôn nhân. 

ü 09g00, Chúa Nhật, ngày 12/8/2018, Đức Cha sẽ ban 
Bí tích Thêm sức cho các em tại nhà thờ Chính Tòa. 

ü Xin kính mời quý cha xứ có gửi các em tham dự 
khóa bổ túc giáo lý Thêm sức – Hôn nhân đến tham 
dự thánh lễ ban Bí tích Thêm sức để cầu nguyện cho 
các em. 

ü 07g30, Chúa Nhật, ngày 12/8/2018, các bậc cha mẹ 
và người đỡ đầu có mặt tại nhà thờ Chính Tòa Thái 
Bình để tập nghi thức cùng với các em. 
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II. KHÓA THƯỜNG HUẤN LINH MỤC GIÁO PHẬN THÁI 
BÌNH CHỊU CHỨC LINH MỤC TỪ NĂM 2007 – 2017 

1. Thời gian: Từ 07g00 ngày 20/8 đến 07g30 ngày 24/8/2018 
2. Địa điểm: Tòa Giám mục Thái Bình 

+ Thánh lễ tại Nhà Nguyện 
+ Học hỏi và hội thảo tại Hội trường tầng 6 - khu D 
+ Chia sẻ nhóm : sân cỏ và giêng trời  

3. Thành phần tham dự - Có 98 tham dự viên gồm: 
+ Các linh mục chịu chức từ năm 2007 – 2017  
+ Các thầy phó tế và dự bị phó tế 

Xin kính mời quý cha trong Ban Tư vấn tham dự thánh lễ khai 
mạc (10g15, ngày 20/8/2018), ngày hành hương 23/8/2018 và 
thánh lễ bế mạc (05g30, ngày 24/8/2018) 

4. Ban tổ chức 
+ Trưởng ban: Cha Tổng Đại diện - Fr.Ass. Nguyễn Tiến Tám 
+ Phó 1: Cha Giám đốc Đại chủng viện - Dom. Đặng Văn Cầu 
+ Phó 2: Cha giám đốc Nhà Chung – Jos. Trịnh Tiến Thành 
+ Giảng huấn: Cha Micae Phaolô Trần Minh Huy, PSS 
+ Ẩm thực: Cha Quản lý Nhà Chung – Jos. Bùi Văn Phương 
+ Chầu Thánh Thể: Thầy phó tế Jos. Mai Văn Diện 
+ Xướng kinh: Thầy phó tế Pet. Vũ Hữu Thành   
+ Phụng vụ lễ nghi: Thầy phó tế Dom. Nguyễn Văn Bích 
+ Giữ giờ: Thầy Dom. Trần Xuân Trịnh  
+ Đặc trách thánh nhạc: Thầy Pet. Nguyễn Văn Bang 
+ Đặc trách thể thao: Thầy Fx. Phạm Công Tiến  
+ Giúp lễ và giúp chầu: Các thầy dự bị phó tế 
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5. Chương trình 
5.1. Ngày 20/8/2018 
+ 07g00 : Đón tiếp – nhận phòng  
+ 08g30 : Chia tổ, thống nhất chương trình, đề xuất góp ý 
+ 09g30 : Khai mạc tại Hội trường 
+ 10g00 : Giải lao   
+ 10g15 : Thánh lễ khai mạc  
+ 11g30 : Cơm trưa  
+ 12g30 : Nghỉ trưa 
+ 13g30 : Thức dậy 
+ 13g45 : Chầu Thánh Thể - Kinh chiều 
+ 14g15 : Phép lành 
+ 14g30 : Tiết 1 : Cha giảng huấn 
+ 15g15 : Giải lao 
+ 15g30 : Tiết 2: Cha giảng huấn 
+ 16g15 : Giải lao  
+ 16g30 : Thể thao 
+ 17g30 : Tắm giặt 
+ 18g30 : Cơm tối 
+ 19g45 : Chia sẻ nhóm theo đề tài của Cha giảng huấn 
+ 21g00 : Nghỉ đêm 

5.2. Ngày 21/8/2018 
+ 05g00 : Thức dậy 
+ 05g30 : Kinh sáng – thánh lễ 
+ 07g00 : Ăn sáng - công tác sáng 
+ 08g00 : Tiết 3 : Cha giảng huấn 
+ 08g45 : Giải trí 15’ 
+ 09g15 : Tiết 4 : Cha giảng huấn 
+ 10g00 : Giải lao 
+ 10g15 : Tiết 5 : Đức Cha ghi nhận các thắc mắc – tổng hợp 

– các nhu cầu cấp thiết trong mục vụ giáo xứ 
+ 11g00 : Giải lao 
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+ 11g30 : Cơm trưa – nghỉ trưa 
+ 12g30 : Nghỉ trưa 
+ 13g30 : Thức dậy 
+ 14g00 : Kinh chiều 
+ 14g30 : Tiết 6: Cha giảng huấn 
+ 15g15 : Giải lao 
+ 15g30 : Tiết 7: Hội thảo mục vụ - Cha Đaminh Cầu 
+ 16g15 : Giải lao  
+ 16g30 : Thể thao 
+ 17g30 : Tắm giặt 
+ 18g30 : Cơm tối 
+ 19g45 : Chia sẻ nhóm theo đề tài của Cha giảng huấn 
+ 21g00 : Nghỉ đêm 

5.3. Ngày 22/8/2018 
+ 05g00 : Thức dậy 
+ 05g30 : Kinh sáng – thánh lễ 
+ 07g00 : Ăn sáng - công tác sáng 
+ 08g00 : Tiết 8 : Cha giảng huấn 
+ 08g45 : Giải trí 15’ 
+ 09g15 :  Tiết 9 : Cha giảng huấn 
+ 10g00 : Giải lao 
+ 10g15:  Tiết 10 : Đức Cha ghi nhận các thắc mắc – tổng hợp 

– các nhu cầu cấp thiết trong mục vụ giáo xứ 
+ 11g00 : Giải lao 
+ 11g30 : Cơm trưa – nghỉ trưa 
+ 12g30 : Nghỉ trưa 
+ 13g30 : Thức dậy 
+ 14g00 : Kinh chiều 
+ 14g30 : Tiết 11: Cha giảng huấn 
+ 15g15 : Giải lao 
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+ 15g30 : Tiết 12: Hội thảo mục vụ - Đức Cha  
+ 16g15 : Giải lao  
+ 16g30 : Thể thao 
+ 17g30 : Tắm giặt 
+ 18g30 : Cơm tối 
+ 19g45: Đúc kết + Thu hoạch + Dự tính kế hoạch mục 

vụ (Toàn Ban thường huấn)  
+ 21g30: Nghỉ đêm 

5.4. Ngày 23/8/2018 
+ 05g00 : Thức dậy 
+ 05g30 : Kinh sáng  
+ 06g00 : Ăn sáng 
+ 06g30 : Xe khởi hành đi Phát Diệm   
+ 09g00 : Thăm quan 
+ 09g45 : Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm 
+ 11g30 : Cơm trưa  
+ 13g00 : Lên xe – đi Thanh Hóa 
+ 14g30 : Chào thăm Đức Cha Thanh Hóa  
+ 15g00 : Viếng Nhà thờ 
+ 15g15 : Giao lưu thể thao tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa 
+ 18g30 : Cơm tối  
+ 19g30 : Về lại Thái Bình  
+ 22g00 : Nghỉ đêm 

5.5. Ngày 24/8/2018 
+ 05g00 : Thức dậy 
+ 05g30 : Kinh sáng – thánh lễ bế mạc  
+ 07g00 : Ăn sáng 
+ 08g00 : Kết thúc khóa Thường Huấn - Trở về nhiệm sở 

Lưu ý: Quý Cha tham dự khóa thường huấn chỉ mang lễ phục trắng và 
không phải mang sách kinh phụng vụ. 
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LỊCH MỤC VỤ THÁNG 8/2018 
 

Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/8 Thứ 4 
09g00: Lễ Khấn Dòng nữ Đaminh Thái Bình 
Khai giảng Khóa bổ túc Giáo lý Thêm Sức – Hôn 
nhân tại TGM 

2/8 Thứ 5 
Các linh mục tĩnh tâm tháng 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

3/8 Thứ 6 
17g00: Thêm Sức tại Giáo xứ Tân Hưng 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

4/8 Thứ 7 
09g00: Khánh thành nhà thờ Giáo họ Súy 

Hãng – Gx. Nguyệt Lãng – Cha Sơn 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

5/8 CN 18 
09g00: Thánh lễ gia nhập Kitô Giáo cho 19 dự 

tòng tại Nhà thờ Chính Tòa 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

6/8 Thứ 2 
17g00: Thêm sức tại Giáo xứ Cam Châu 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

7/8 Thứ 3 
09g00: Lễ tạ ơn Tân linh mục tại Gx. Cổ Việt 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

8/8 Thứ 4 
09g00: Thêm Sức tại Giáo xứ Thái Nội  
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

9/8 Thứ 5 
09g00: Làm phép và cắt băng khánh thành 

nhà thờ Giáo họ Song Hai – Thiên Lộc 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

10/8 Thứ 6 
09g00: Giáo xứ Bồng Tiên kỷ niệm 100 năm 

thành lập – Cha Truyền 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

11/8 Thứ 7 
09g00: Cung Hiến Nhà Thờ Giáo xứ Châu 

Nhai – Cha Thỏa 
Khóa bổ túc GL. Thêm Sức – Hôn nhân tại TGM 

12/8 CN 19 
09g00: Thêm Sức cho các em theo học khóa 

GL. 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 Công tác Nhà Chung  

17/8 Thứ 6 Công tác Nhà Chung 

18/8 Thứ 7  

19/8 CN 20 
09g00: Khánh thành nhà Mục vụ Giáo xứ An 

Vỹ - cha Hùng  

20/8 Thứ 2 Thường huấn linh mục chịu chức từ 2007-2017 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

21/8 Thứ 3 Thường huấn linh mục chịu chức từ 2007-2017 

22/8 Thứ 4 Thường huấn linh mục chịu chức từ 2007-2017 

23/8 Thứ 5 
Thường huấn linh mục chịu chức từ 2007-2017 
HIV & KT Ban Caritas Giáo tỉnh HN tập huấn 

24/8 Thứ 6 
Thường huấn linh mục chịu chức từ 2007-2017 
HIV & KT Ban Caritas Giáo tỉnh HN tập huấn 

25/8 Thứ 7 HIV & KT Ban Caritas Giáo tỉnh HN tập huấn 

26/8 CN 21 
Khởi công xây dựng Mái ấm LCTX An Lạc 
HIV & KT Ban Caritas Giáo tỉnh HN tập huấn 

27/8 Thứ 2 17g00: Thêm sức tại Giáo xứ Truyền Tin 

28/8 Thứ 3 Họp Ban Truyền Giáo 

29/8 Thứ 4 17g00: Thêm Sức tại Giáo xứ Bạch Long 

30/8 Thứ 5 17g00: Thêm Sức tại Giáo xứ Cổ Việt 

31/8 Thứ 6 

09g00: Kỷ niệm 40 năm chịu chức linh mục 
Cha Vinc. Đỗ Cao Thăng 

15g00: Đức Cha gặp gỡ chủng sinh và tu sinh 
trước thềm năm học mới. 
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DỰ THẢO LỊCH MỤC VỤ THÁNG 9/2018 
 

Ngày Thứ Lịch mục vụ 

1/9 Thứ 7 
09g00: Khánh thành nhà Mục vụ Giáo xứ 

Thục Thiện – Cha Tuân 

2/9 CN 22  Đón tiếp Đức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Tu Sĩ 

3/9 Thứ 2 
Đón tiếp Đức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Tu Sĩ 
Chủng sinh và tu sinh tựu trường 

4/9 Thứ 3 Đón tiếp Đức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Tu Sĩ 

5/9 Thứ 4 Đón tiếp Đức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Tu Sĩ 

6/9 Thứ 5 Đón tiếp Đức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Tu Sĩ 

7/9 Thứ 6 Đón tiếp Đức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Tu Sĩ 

8/9 Thứ 7 Chủng sinh và tu sinh khai giảng năm học mới  

9/9 CN 23  
09g00 : Khánh thành nhà mục vụ Gx. Thuần 

Túy – dịp tuần chầu giáo xứ 

10/9 Thứ 2 Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Giáo Hội Hàn Quốc 

11/9 Thứ 3 Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Giáo Hội Hàn Quốc 

12/9 Thứ 4 Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Giáo Hội Hàn Quốc 

13/9 Thứ 5 Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Giáo Hội Hàn Quốc 

14/9 Thứ 6 Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Giáo Hội Hàn Quốc 
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Ngày Thứ Lịch mục vụ 

15/9 Thứ 7 Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Giáo Hội Hàn Quốc 

16/9 CN 24   

17/9 Thứ 2  

18/9 Thứ 3  

19/9 Thứ 4  

20/9 Thứ 5  

21/9 Thứ 6  

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  
09g00: Giáo xứ Tần Nhẫn khánh thành nhà Mục 

vụ, mừng kỷ niệm 100 năm thành lập 
Giáo xứ & 152 năm đón nhận Tin Mừng. 

Lưu ý: Tháng 9/2018, không tĩnh tâm các linh mục. 


