
Giáo Xứ: Nơi Vun Trồng Các Tông Đồ Thánh Thể Của 

Đức Kitô và là Chiếc Nôi Đào Tạo Tinh Thần Đạo Đức 

của Người TNTT  

 

Các bạn TNTT thân mến!  

 

Ai trong các bạn cũng có một gia đình có cha mẹ, có anh chị 

em, và có bà con họ hàng lối xóm. Mọi người trong gia đình 

luôn yêu thương, hiệp nhất với nhau, đó là hạnh phúc không 

mua được chỉ bằng tiền, nhưng được xây dựng trên những 

giá trị đạo đức nền tảng của gia đình, của lối sống đạo trong 

giáo xứ. Ngày xưa, khi làm người Chúa Giêsu được thụ thai 

trong cung lòng của một người phụ nữ Do Thái, từ gia đình 

và dân tộc Do Thái, từ niềm tin của các tổ phụ Israel, Thiên 

Chúa khởi đầu chương trình cứu độ của Ngài. Các bạn 

TNTT được sinh ra làm người Việt Nam. Trong lòng dân 

tộc mình, các bạn được thừa hưởng dòng máu đức tin anh 

dũng của những nhà truyền giáo và các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam. Các vị ấy là những giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo 

dân, và đã chết như “hạt lúa gieo vào lòng đất” bị thối đi để 

sinh ra nhiều bông hạt. Những chứng nhân và những vị 

thánh của chúng ta, trước khi thành vĩ nhân và thánh nhân 

thì cũng đã được cha mẹ bế tới nhà thờ xin cha xứ làm Phép 

Rửa. Trước khi được nhận biết là thánh nhân, các vị thánh 

đã gắn liền cuộc đời mình trong lối sống đạo âm thầm phục 

vụ, yêu thương, kiên trì trong giáo xứ và cộng đoàn Giáo 

Hội địa phương. Người TNTT, là kho tàng thánh thiêng, là 

những bông hạt được trổ sinh cho Giáo Hội toàn cầu, Giáo 

Hội địa phương và các giáo xứ. Chúng ta sẽ là hạt giống tốt, 

là tông đồ thánh nếu chúng ta nói được và sống được như 

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Trong lòng Mẹ Giáo Hội, 

con sẽ là tình yêu.”(Chuyện Một Tâm Hồn)  

 

Trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta tìm được mô hình 

mẫu mực cho chúng ta noi theo. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên 

đã làm gì? “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ 

giảng dạy, luôn luôn hiệp nhất với nhau, siêng năng tham 

dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42).  

 

Các tín hữu siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Ngày nay chúng 

ta cùng nhau tham dự Thánh Lễ. Trong Thánh Thể, các bạn 

cảm nhận tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu; tình yêu ấy là 

trung tâm điểm cho các bạn chiêm ngắm. Ngưỡng mộ và tôn 

thờ một Con Người, một Thiên Chúa đã yêu cho đến nỗi 

bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Các bạn trẻ thường 

có khuynh hướng sống theo trào lưu hâm mộ những thần 

tượng nổi tiếng. Những thần tượng, những siêu mẫu thế gian 

dễ dàng đưa các bạn trẻ vào một thế giới ảo, thế giới thiếu 

vắng tình yêu tự hiến. Hằng ngày, hằng tuần khi tham dự 

thánh lễ, khi sinh hoạt trong giáo xứ, khi ngắm nhìn và noi 

theo người mẫu Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời 

Chúa, các bạn trẻ được bảo đảm sẽ đạt đến tình yêu tròn 

đầy. Tình yêu, bình an,và hạnh phúc mà chính Chúa Giêsu 

là đấng duy nhất đã sống trọn vẹn. Chỉ một mình Chúa 

Giêsu có thể đong đầy những con tim khát khao tình nồng 

say và hạnh phúc bất diệt.  

 

TNTT khi sinh hoạt trong giáo xứ hãy bắt chước cộng đoàn 

đầu tiên mà thánh sử Luca thuật lại: “Họ đồng tâm nhất trí, 

ngày ngày chuyên cần đến đền thờ” (Cv 2, 46). Do đó, các 

bạn hãy chuyên cần tham dự Thánh Lễ, siêng năng rước 

Chúa Giêsu Thánh Thể với tâm hồn trong sạch.  

 

Thánh Lễ của các bạn phải được nối dài đến nhà, nơi công 

cộng hay phòng riêng, lúc làm việc hay lúc nghỉ ngơi, lúc 

đông người hay lúc vắng người, các bạn TNTT hãy can đảm 

biểu hiện những dấu ấn của Kitô Hữu, của người tông đồ 

của Chúa Giêsu. Hãy mặc một đồng phục duy nhất là: bác ái 

(Đường Hy Vọng). Cùng với cha xứ, cha quản nhiệm, các 

bạn xây lên một sức sống tươi trẻ cho giáo xứ mình. Hãy 

làm cho người khác phải thốt lên “kìa xem họ yêu thương 

nhau biết chừng nào.” Hãy khoe với mọi người, và minh 

chứng cho thế giới xung quanh biết gương mặt đẹp đích 

thực của Anh Cả Giêsu bằng chính tình yêu nồng nhiệt và 

đời sống đạo hạnh của tuổi trẻ nơi giáo xứ mình. 

 

Lời Nguyện: 

  

Lạy Chúa, là những người trẻ, chúng con biết rằng tình yêu 

chúng con còn nông nổi, lý tưởng sống đạo của chúng con 

còn mờ nhạt. Xin cho chúng con ý thức rằng chính chúng 

con phải sống chứng nhân tông đồ nơi xứ đạo của mình. 

Đồng thời xin cho các Cha xứ và các Cha quản nhiệm biết ý 

thức vun trồng, chăm sóc cho sức sống trẻ trong giáo xứ 

vươn lên và tạo điều kiện cho Phong Trào TNTT phát triển 

vững bền trong mỗi xứ đạo. 

 

Sr. Anna Phạm Đình Vy Quyên  

***** 

 

THÁNH CẢ GIUSE: "ĐẤNG PHÙ TRỢ" 

    "Đầy Uy Quyền"  

 

Giuse nhân hậu khoan dung, 

Giúp con bền vững kiên trung sống đời 

Giuse công chính tuyệt vời 

Cùng con sống đạo bằng lời Phúc âm 

Giuse gương mẫu âm thầm 

Giúp con hiểu thấu lỗi lầm đời con! 

Giuse phụ tử vuông tròn 

Cùng con loan báo tình thương nước trời 

Giuse gương mẫu vâng lời 

Khôn ngoan can đảm, mọi thời đầy uy. 

Công bình bác ái mọi khi 

Khó nghèo nhịn nhục chỉ vì yêu thương 

Giuse thánh cả khiêm nhường! 

Huệ tinh thơm ngát thiên đường, trần gian 

Cha ơi, giáo hội gian nan! 

Xin ngài nâng đỡ, ủi an hộ phù... 

 

Đaminh H33 
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