
Các tín hữu Công Giáo có rất nhiều nghi thức và truyền 

thống tốt đẹp đầy ý nghĩa, nhưng đối với những người 

không hiểu điều chúng ta làm thì đôi khi chúng có chút gì đó 

kỳ quặc. Không phải lúc nào người ta cũng hiểu những hành 

vi của chúng ta, những điều ta làm vì tình yêu đối với Thiên 

Chúa và vì ao ước được gần Ngài hơn. 
 
Chúng ta cũng đã thêm vào danh sách của mình những điều 
khôi hài. Có thể tôi không phải là người duy nhất ngẫu nhiên 
dừng lại để quỳ 
gối khi bước vào 
hay lúc ra khỏi 
hàng ghế trong rạp 
chiếu phim?! Khả 
năng cười nhạo 
vào mình giúp 
chúng ta thực 
hành đức hạnh 
khiêm tốn, nhưng 
điều quan trọng là 
chúng ta nhận ra 
khi nào những 
nghi thức này mất 
đi ý nghĩa và trở 
thành thói quen. 
 
Khi đọc qua bản 
danh sách bên 
dưới, bạn hãy 
dành chút thời gian để ngẫm nghĩ tại sao chúng ta làm 
những điều này. Hãy nhớ lại ý nghĩa và tầm quan trọng của 
các nghi thức ấy, để giúp bạn thoát ra khỏi lối mòn khi làm 
những cử chỉ đó chỉ vì thói quen. Và nếu có điều nào trong 
danh sách mà bạn không làm, thì hãy nghĩ đến việc bạn sẽ 
thêm một vài điều ấy vào đời sống thiêng liêng của bạn! 
Chúng có thể khác người, nhưng chúng sẽ giúp bạn lớn lên 
trong sự thánh thiện. 
 
1 . Bạn ngẫu nhiên quỳ gối hay cúi đầu khi bước vào rạp 
chiếu phim. Đó là thói quen khi bạn thấy các hàng ghế trông 
giống như các dãy ghế trong nhà thờ. 
 
2. Bạn cầu nguyện trước mỗi bữa ăn … ngay cả trong nhà 
hàng. Bạn phải thánh hóa thức ăn. 
 
3. Bạn luôn dành ưu tiên cho người khác đi trước. Bạn biết 
rằng trên thiêng đàng, “kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu…” 
(Matthêu 20,16) 

 4. Bạn không thề thốt và bạn nói thầm “Con xin lỗi Chúa” 
khi nghe người khác gọi Danh Ngài một cách bất kính. Bạn 
biết rằng chúng ta không được kêu Danh Chúa cách bất 
kính. 
 
5. Bạn làm Dấu Thánh Giá mỗi khi lái xe gần Nhà Thờ.  Đó 
là nhà của Thiên Chúa và chính Chúa Giêsu CƯ NGỤ ở đó 
Bạn luôn có Tràng Hạt Mân Côi trong xe, trong túi và trong 
ví của bạn, … Bạn không biết khi nào bạn phải cần đến một 

vũ khí đầy sức 
mạnh. 
 
6. Bạn cho đi tiền 
bạc của chính 
mình, cho Giáo 
Hội, cho người 
nghèo, và cho 
những người cần 
đến nó hơn bạn, 
bởi vì bạn biết đó 
là một món quà từ 
Thiên Chúa, Đấng 
mời gọi bạn chia 
sẻ với người khác. 
  
7. Bạn ăn mặc 
đoan trang, vì 
đoan trang luôn là 
sự khôn ngoan 

nhất. 
  
8. Bạn về nhà sớm vào tối thứ Bảy để bạn không ngủ vùi 
vào sáng Chúa Nhật, vì bạn sẽ đi tham dự Thánh Lễ. 
  
9. Bạn nói chuyện với một người bị mọi người xa lánh, vốn 
chẳng ai muốn ở cạnh “…bất cứ điều gì các ngươi làm cho 
một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là 
các ngươi đã làm cho chính Ta vậy…” (Matthêu 25,40). 
  
10. Bạn đảm nhận vai trò người đỡ đầu của mình cực kỳ 
nghiêm túc. Oh! Đó là một trong những khía cạnh quan 
trọng nhất trong đời bạn. 
 
11. (Thỉnh thoảng) Bạn nói không với món tráng miệng, và 
nhiều người trong chúng ta kiêng thịt vào ngày thứ Sáu để 
dâng của lễ hy sinh lên Thiên Chúa. 
 
12. Bạn thức dậy trong khi nghe đồng hồ báo thức. Đó là kỷ  

25 điều người ta không hiểu bạn đang làm gì 
 vì bạn là người Công Giáo 
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luật tinh thần. Ngủ nướng chỉ dành cho những người yếu 
nhược. 
  
13. Bạn không nên tham dự vào những chuyện tầm phào nơi 
công sở. “Anh em đừng thốt ra lời độc địa, nhưng nếu cần, 
hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người 
nghe.” – Êphêsô 4,29. 
  
14. Bạn ca ngợi Vẻ Đẹp của công trình tạo dựng, bởi vì bạn 
biết Đấng Tạo Hóa. 
  
15. Bạn luôn có Tràng Hạt Mân Côi trong xe, trong túi và 
trong ví của bạn, … Bạn không biết khi nào bạn phải cần 
đến một vũ khí đầy sức mạnh. 
16. Không phải lúc nào bạn cũng đúng và là người đưa ra 
quyết định cuối cùng bởi vì lòng khiêm tốn. 
 
17. Bạn có ý hướng trong sáng nơi danh sách các mối tương 
quan của bạn và bạn đã đọc Thần học về thân xác. 
  
18. Trong mỗi kỳ nghỉ của bạn đều có: Tìm kiếm nhà thờ 
Công Giáo nơi đó và xem giờ Lễ Thiên Chúa không hề có 
kỳ nghỉ nào. 
  
19. Bạn mang Thánh Giá hay tượng thánh trên mình. Bạn 
nói rằng: “Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn” và thực tế bạn có cầu 
nguyện. Thậm chí bạn còn có một cuốn sổ ghi lại những 
người bạn sẽ cầu nguyện cho họ. 
  
20. Bạn dành giờ để thực hiện một quyết định hệ trọng. Bạn 
cần cầu nguyện để biết được thánh ý Chúa. 
 
21. Bạn nói rằng: “Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn” và thực tế 
bạn có cầu nguyện Thậm chí bạn còn có một cuốn sổ ghi lại 
những người bạn sẽ cầu nguyện cho họ. 
  
22. Bạn quay cuồng trong bận rộn, nhưng bạn dành thời gian 
cho giờ thiêng liêng, tĩnh tâm cuối tuần… và hành hương 
đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Khi chúng ta dâng thời gian 
cho Chúa, Ngài sẽ làm cho nó lên gấp bội lần như trong 
phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá. 
 
23. Bạn tỏ ra ngưỡng mộ khi thấy các Linh mục, Nữ tu và 
những người sống đời Thánh hiến khác. Thậm chí bạn theo 
dõi họ trên các phương tiện truyền thông xã hội. Làm sao 
bạn có thể không yêu mến và ngưỡng mộ những người đã 
cống hiến cuộc đời cho Thiên Chúa một cách hoàn toàn như 
thế?! 
 
24. Bạn biết ý nghĩa thật sự của việc được chúc phúc và nó 
không liên hệ gì đến tiền bạc, của cải, sắc đẹp, danh vọng 
hay những thành công thế gian. 
 
25. Bạn xây dựng hòa bình, kiến tạo niềm vui, và diễn tả 
lòng biết ơn trong mọi cảnh huống cuộc sống. Bạn biết Chúa 
kiểm soát những điều ấy và bạn tín thác vào kế hoạch của 
Ngài.  
 

Dongten.net 
 

 
(Thánh Monica và Thánh Augustinô tiếp theo) 
 
Trong những năm đầu đời, Thánh Augustinô đắm chìm 
trong kiêu ngạo, hoang đàng và tội lỗi, nhưng ngài đã trở 
lại và sống thánh thiện, chống lại mọi thủ đoạn của ma quỷ 
thời đó – suy đồi về chính trị, xã hội và luân lý. Chính kinh 
nghiệm “xương máu” của đời mình mà ngài đã để lại cho 
chúng ta những câu nói bất hủ, chẳng hạn: “Ngài có đó khi 
ta tưởng mình đơn côi, Ngài nghe ta khi chẳng ai đáp lại, 
Ngài thương ta khi tất cả hững hờ”; hoặc: “Hát hay là cầu 
nguyện hai lần”; hoặc: “Chúa dựng nên con thì Ngài không 
cần đến con, nhưng để cứu độ con thì Ngài cần đến con”. 
 
 Thánh Augustinô không thể im lặng, như ngôn sứ 
Giêrêmia xưa đã phải thú nhận: “Có lần con tự nhủ: ‘Tôi sẽ 
không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà 
nói nữa’. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong 
tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, 
nhưng làm sao nén được!” (Gr 20:9). 
  
Thánh Augustinô viết về người mẹ của mình: “Trong chiếc 
rổ đầy trái cây, mẹ tôi biết đem cả một trái tim đầy ắp lời 
cầu xin thuần khiết tới nhà thờ Các Thánh Tử Đạo, và trao 
hết cho người nghèo – để việc rước Mình Thánh Chúa 
được cử hành ở đúng vị trí. Noi gương Cuộc Thương Khó 
của Chúa Giêsu, các Thánh Tử Đạo đã hy sinh và đã nhận 
triều thiên” (Tự Thuật 6.2.2). 
  
Khi con trai Augustinô trở lại, hai mẹ con sống bên nhau 6 
tháng an bình tại Rus Cassiciacum (ngày nay là Cassago 
Brianza). Thánh Monica qua đời ở tuổi 55. Sau khi an nghỉ 
trong Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa, Thánh 
Monica được an táng tại Ostia, và hầu như chẳng còn ai 
nhớ đến bà. 
  
Thế kỷ XIII, lòng sùng kính Thánh Monica bắt đầu lan 
rộng. Lúc đó, lễ Thánh Monica vào ngày 4-5. Năm 1430, 
ĐGH Martin V hài cốt Thánh Monica được dời tới Nhà thờ 
Thánh Augustinô ở Rôma, đặt ngay bên phải bàn thờ. Nhà 
thờ này do ĐHY Estouteville của TGP Rouen đã cho xây 
dựng. Nhiều phép lạ đã xảy ra trong tháng Năm. Mãi đến 
thế kỷ XVI, lễ Thánh Monica mới được ấn định trong Lịch 
Phụng Vụ. 
  
Thành phố Santa Monica ở California (Hoa Kỳ) là đặt theo 
tên Thánh Monica. Tương truyền rằng, hồi thế kỷ XVIII, 
Lm Juan Crespí đặt tên cho một dòng suối là Las Lagrimas 
de Santa Monica (Nước Mắt của Thánh Monica), ngày nay 
gọi là Serra Springs, gợi nhớ những giọt nước mắt mà 
Thánh Monica đã nhiều năm ròng rã khóc vì nghịch tử 
Augustinô. Tượng Thánh Monica được dựng tại Santa 
Monica's Palisades Park (Công viên Hàng rào Thánh 
Monica), tượng do điêu khắc gia Eugene Morahan hoàn tất 
vào năm 1934. 
Lạy Thánh Monica và Thánh Augustinô, xin cầu thay 
nguyện giúp. Amen. 

 TRẦM THIÊN THU 
http://tramthienthu.blogspot.com/ 
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