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Bạn thân mến, 

 

Kết thúc năm Tân phúc 

âm hoá đời sống gia 

đình 2014, Giáo Hội 

bắt đầu năm phụng vụ 

2015 với Thánh lễ CN 

thứ nhất Mùa Vọng. 

Với thánh lễ này, Giáo 

Hội hân hoan khai mạc 

năm “Tân phúc-âm-

hóa đời sống các giáo 

xứ và các cộng đoàn 

sống đời thánh hiến”. 

Mong muốn của Giáo 

Hội là mỗi thành viên 

trong gia đình giáo xứ 

phải để cho niềm vui Tin mừng của Chúa lan toả, và chiếu 

sáng cho mình và cho người khác. Bởi lẽ, niềm vui Tin 

mừng chính là nguồn mạch giúp mỗi thành phần trong giáo 

xứ biến đổi chính mình và cộng đoàn, để góp phần xây dựng 

giáo xứ nên một đền thờ sống động, một dấu chỉ tình yêu 

của Chúa cho mọi người. 

 

Không biết có bao giờ các bạn tự hỏi: tại sao phải tân phúc 

âm hóa đời sống giáo xứ? Có thể nói, giáo xứ là một giáo 

hội thu nhỏ của các tín hữu Công Giáo. Dưới cái nhìn thiêng 

liêng, đó là một gia đình, nơi mà mọi tín hữu thuộc về. Nơi 

giáo xứ, chúng ta được tái sinh để trở thành con cái Thiên 

Chúa nhờ bí tích Rửa Tội. Cũng nơi giáo xứ, chúng ta được 

thừa hưởng muôn vàn phúc lành của Chúa qua các cử hành 

phụng vụ và bí tích khác. Cùng tham gia vào các hoạt động 

của giáo xứ, cùng thờ phượng Chúa trong môi trường giáo 

xứ, chúng ta thấy mình như là những anh chị em của nhau, 

gần gũi với nhau, cùng nhau chia sẻ một đức tin vào người 

Cha Chí Ái trên trời. 

 

Sở dĩ giáo xứ cần phải tân phúc âm hóa là vì tuy giáo xứ đã 

được phúc âm hóa rồi, nhưng phúc âm ấy đã bị làm cho mai 

một bởi sự thờ ơ, lơ đễnh của con dân trong giáo xứ. Họ 

sống trong giáo xứ nhưng như thể mình chẳng thuộc về giáo 

xứ. Họ chỉ biết lãnh nhận từ giáo xứ nhưng không biết đóng 

góp để xây dựng giáo xứ. Hay tệ hơn, họ không để cho phúc 

âm của Chúa thấm vào mình, khiến cho đời sống của họ 

ngày càng nhạt nhẽo hơn, chẳng có chút hương vị gì. Họ 

sống trong giáo xứ nhưng chẳng bận tâm gì đến những 

chuyện xảy ra trong giáo xứ. Ngày nay, có những giáo xứ 

không còn toát lên hình ảnh của một gia đình nữa. Các mục 

tử chỉ biết chăm lo cho đời sống vật chất của mình. Các con 

chiên chỉ đến nhà thờ để chu toàn bổn phận tối thiểu nhất. 

Không có mối dây tình thân liên kết, không có niềm vui 

phúc âm làm nền tảng, đời sống giáo xứ trở nên ngột ngạt và 

lạnh tanh vô cùng. Trong năm phụng vụ này, Giáo Hội mời 

gọi mỗi tín hữu hãy làm mới lại cảm thức thuộc về của mỗi 

tín hữu trong giáo xứ, hãy làm cho giáo xứ được vững mạnh 

hơn, thiêng liêng hơn. 

 

Để được như thế, các vị chủ chăn khuyên rằng “giáo xứ phải 

là nơi quy tụ các gia đình cũng như các cộng đoàn dâng 

hiến, để cùng nhau siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu 

nguyện không ngừng”. Nơi đó, vị mục tử, các tu sĩ nam nữ 

và mọi thành viên trong gia đình được kín múc niềm vui 

thiêng liêng khi tham dự thánh lễ, đọc kinh và cầu nguyện. 

Ngoài ra, “giáo xứ phải là cộng đoàn chuyên cần nghe các 

Tông Đồ giảng dạy, chia sẻ Lời của Thiên Chúa” để Lời 

Chúa có thể là ngọn đèn thắp sáng niềm tin yêu và hân hoan 

cho cuộc đời mỗi người. “Giáo xứ còn là cộng đoàn luôn 

luôn hiệp thông với nhau”, nghĩa là, giữa linh mục, các tu sĩ 

nam nữ và giáo dân luôn được liên kết bền chặt. Chúng ta 

chỉ có thể đạt được điều này nhờ sự trợ giúp của Chúa 

Thánh Thần. Người sẽ khơi lên trong lòng chúng ta một 

niềm vui thiêng liêng sâu thẳm, đó chính là tin mừng cứu độ 

mà Đức Kitô đã trả giá máu để mang đến cho chúng ta. 

 

Cũng qua thánh lễ này, Giáo Hội khai mạc “Năm về Đời 

Sống Thánh Hiến”. Giáo Hội mời gọi mỗi tín hữu suy nghĩ 

về Ơn Gọi này. Đây không phải là một ơn gọi “cao hơn” 

những ơn gọi khác, nhưng là một ơn gọi có chút “khác” hơn, 

vì người được mời gọi sẽ sống một cuộc sống chỉ dành riêng 

cho Chúa để phụng sự Người và phục vụ các linh hồn. Với 

lời mời gọi này, Giáo Hội muốn đánh thức lý tưởng hiến 

dâng của những bạn trẻ cũng như muốn các tu sĩ hãy ý thức 

rõ hơn về đời sống của mình. Chính các bậc cha mẹ cũng 

góp phần vào điều này, khi chuyên tâm giáo dục cho con cái 

theo đường lối Chúa và khuyến khích, ủng hộ con cái mình 

khi phát hiện ra chúng “được sinh ra để sống cho những 

điều cao quý hơn”. 

 

Một năm phụng vụ mới đã bắt đầu, đó cũng là lúc chúng ta 

phải làm mới lại tương quan giữa ta với Thiên Chúa, để 

Người có thể biến đổi ta và giúp ta được nên hoàn thiện hơn. 

Sẽ là một điều tuyệt vời khi các bạn tự hỏi mình: trong năm 

phụng vụ mới này, tôi sẽ sống đức tin của mình ra sao? Tôi 

sẽ đóng góp xây dựng giáo xứ của tôi ra sao? Tôi có tâm 

tưởng gì khi nghĩ về đời sống thánh hiến? 

Gói gọn tất cả những tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau 

dâng lên Chúa lời cầu nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con bước vào năm phụng vụ mới 

này với lòng hăng say dấn thân vào các hoạt động của giáo 

xứ; nhất là khi cử hành phụng vụ hay các buổi kinh nguyện. 

Từ đó, con có thể kín múc được nguồn ơn thiêng để góp 

phần làm cho gia đình giáo xứ của con trở nên sống động 

và yêu thương hơn. Xin cho con đừng ngại ngùng hay lười 

biếng lui tới nhà của Chúa, đừng thờ ơ với những công việc 

chung của cộng đoàn. Con tin rằng chính môi trường thánh 

đức của gia đình giáo xứ luôn là nơi ươm mầm và nâng đỡ 

ơn gọi thánh hiến cho từng người trẻ chúng con. Xin Chúa 

Giêsu quy tụ chúng con vui vầy quanh bàn thờ của Chúa, 

nơi khuôn viên đền Chúa. Amen 
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KINH: 

 
 
 
 

 

 

 

 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh...  

   là khởi nguồn của đời sống Giáo Hội  

  cùng là nguồn mạch tình yêu và ân sủng 

  Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con 

  Nên một gia đình hợp nhất và yêu thương 

  Luôn chuyên cần lắng nghe và suy niệm Lời Chúa 

  Để thánh ý Chúa và tinh thần Phúc Âm thắm đẩm    

mọi sinh họat đời sống của chúng con. Và chiếu tỏa 

cho môi trường và xã hội chung quanh.  

Xin giúp chúng con tham dự cách ý thức và sống  

động. Vào Hy Tế Thánh Thể cùng các cử hành phụng 

vụ. Để được liên kết mật thiết với Chúa Kitô 

  Và kín múc nguồn sức sống từ Chúa Thánh Thần 

  Hầu góp phần tích cực xây dựng Nứơc Chúa 

  Là nước tình thương và sự thật, công lý và bình an. 

  Chúng con cảm tạ Chúa vì những chứng tá Đức tin  

  âm thầm . Và bao hoa trái thánh thiện dồi dào,  

  Nơi những người đang sống đời thánh hiến 

  Xin cho họ không ngừng đào sâu căn tính của    

mình. Kiên tâm sống đức ái trọn hảo 

Qua đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục 

Nên dấu chỉ rạng ngời của Nứơc Trời giữa thế gian 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria  

Đấng đã hiện diện giữa các cộng đoàn của các môn đệ 

Và là gương mẫu tuyệt hảo cho mọi Kitô hữu 

Xin Chúa cho đời sống cộng đoàn chúng con 

Luôn bừng sáng vẻ đẹp và niềm vui Tin Mừng  

Amen 

 

IMPRIMATUR 

Ngày 3/12/2014 

 

Phaolô  

Bùi  

Văn  

Đọc 

Tổng  

Giám  

Mục  
 

Một con tàu du lịch gặp nạn trên 
biển, trên thuyền có một đôi vợ 
chồng rất khó khăn mới lên đến 
trước mũi thuyền cứu hộ, trên 
thuyền cứu hộ chỉ còn một thừa duy 
nhất một chỗ ngồi. Lúc này, người 
đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản 
thân nhảy lên thuyền cứu hộ. Người 
phụ nữ đứng trên con thuyền sắp 
chìm, hét lên với người đàn ông một 
câu…! 
 
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: 

“Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”  Tất cả 
học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn lầm 
người rồi”. Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh 
mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: 
“Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: “Chăm sóc tốt con 
của chúng ta anh nhé!” Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe 
qua câu chuyện này rồi ư?” Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, 
nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như 
vậy.” Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng!” 
 
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình 
nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh 
qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển 
nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, 
người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, 
người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần 
mình. Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có 
thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. 
Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc 
ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.” 
 
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học 
sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên 
thế gian, có lúc lắm, mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy 
đừng nên dễ dàng nhận định người khác. 
 
 Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì 

người ta dư giả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn 
tiền bạc. 

 Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về 
mình, không phải bởi người ta ngốc, mà là người ta hiểu 
được ý nghĩa trách nhiệm. 

 Sau khi cãi nhau 
người xin lỗi trước, 
không phải bởi vì 
người ta sai, mà là 
người ta hiểu được 
trân trọng người 
bên cạnh mình. 

 Người tình nguyện 
giúp đỡ người 
khác, không phải 
vì nợ người đó cái 
gì, mà là vì người 
đó là Bạn. 

 
Khuyết Danh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA   
ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ  

& 

CÁC CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN 

 

CÂU 

NÓI 

CUỐI 

CÙNG 
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