
 

Lieân Heä  
 

 

Vaên phoøng Coäng Ñoaøn  

471 Quaker Lane South  

West Hartford, CT 06110 

(Beân caïnh nhaø thôø - Phoøng soá 10) 

Vaên phoøng laøm vieäc 

Thöù Hai - Thöù Ba - Thöù Naêm. 

Töø 10:00 giôø saùng ñeán 2:00 giôø Chieàu. 
 

Soá ñieän thoaïi: 860.371.4672 

Email vaên phoøng: 

vanphong@anredunglac.net 

Email Cha Ñaëc Traùch: 

chatuan@anredunglac.net 

Website: anredunglac.net  

 

 

 

 

 

 

 

THE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY OF ARCHDIOCESE OF HARTFORD  

COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM TOÅNG GIAÙO PHAÄN HARTFORD 

COÄNG ÑOAØN THAÙNH AN-REÂ DUÕNG LAÏC 

Taïi nhaø thôø: Saint Mark the Evangelist Church 

467 Quaker Lane South - West Hartford, CT 06110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Muïc Ñaëc Traùch: Pheâroâ Anreâ Mai Ñình Anh Tuaán 

 

 SINH HOAÏT MUÏC VUÏ 

A. Giôø leã coäng ñoaøn 

 Ngaøy Thöôøng:  

 Chieàu thöù Ba – thöù Naêm luùc 6:00 PM 

 Chuùa Nhaät: 2:30 PM 

B. Muïc Vuï Bí Tích 

 Röûa Toäi: Chuùa Nhaät Ñaàu thaùng  (Sau Thaùnh Leã) 

 Giaûi Toäi: Chuùa Nhaät cuoái thaùng luùc 1:00 ñeán 2 

giôø 00 vaø theo lòch heïn (neáu caàn). 

 Hoân Phoái: Lieân laïc vôùi vaên phoøng tröôùc SAÙU 

THAÙNG ñeå ñöôïc höôùng daãn thuû tuïc. 

 Xöùc daàu Beänh nhaân: Lieân laïc tröïc tieáp vaên phoøng 

hoaëc cha ñaëc traùch. 

 Thaêm Beänh nhaân vaø trao Mình Thaùnh Chuùa: Lieân laïc 

vôùi vaên phoøng. 

 Chöùng nhaän caùc giaáy tôø: lieân heä vaên phoøng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thöôøng Vuï Hoäi Ñoàng Muïc Vuï 
 

Chuû tòch: OÂng Pheâroâ Nguyeãn Vaên Kieân 

Phoù chuû tòch: OÂng Phaoloâ Phaïm Xuaân Ñoä 

Thuû Quyõ: BaøTraàn Leâ Thò Minh Truùc 

     Baø Maria Vuõ Bích Nhung 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù 

& Thieáu Nhi 

Ngaøy Khai Giaûng Giaùo Lyù vaø Vieät Ngöõ: 

Chuùa Nhaät ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2018. (Taïi 

Hoäi tröôøng Giaùo xöù) 

 Vieät Ngöõ : 10:30 -11:30 

 Giaùo Lyù : 11:35 – 12:35 

 AÊn Tröa: 12:40 – 1:00  

 Sinh Hoaït Thieáu Nhi :1:00 – 2:15 
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Lòch Phuïng Vuï 

 

 Chuùa Nhaät 02/9/2018  

Chuùa Nhật XXII Thöôøng Nieân 

 ĐÑnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-

18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23 

 Thöù Hai: 3/9/2018 Thaùnh Giegoârioâ Caû 

– Giaùo Hoaøng – Tieán só hoäi thaùnh. 

1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30  

 Thöù Ba: 04/9/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 

4:31-37  

 Thöù Tö: 05/9/2018   

1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44  

 Thöù Naêm: 06/6/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

– CHAÀU THAÙNH THEÅ SAU LEÃ 

1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11  

 Thöù Saùu: 07/9/2018 

1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39  

 Thöù Baûy: 08/9/2018. 

SINH NHAÄT ÑÖÙC MEÏ  

1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5   

KHAI GIAÛNG NAÊM HOÏC 2018 -2019  

NGAØY 9 THAÙNG 9 LUÙC 10:30 
 

 

 

RAO HOÂN PHOÁI 
            (laàn 3) 

Anh: Joseph Traàn Leâ Minh Tuøng 

Con oâng: Joseph Traàn Hoàng Laïc 

Vaø baø: Maria Leâ Thò Kim Lieân 

Hieän ñang ôû: Willimantic, CT 

Xin keát hoân vôùi 

Chò: Maria Nguyeãn Nhi (taân toøng) 

Con oâng: Nguyeãn Coâng Nhuaàn  

Vaø baø: Phan Thò Coù 

Hieän ñang ôû: Willimantic, CT  

Neáu coù ñieàu gì ngaên trôû theo giaùo luaät xin 

vui loøng baùo cha ñaëc traùch. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa ban traøn ñaày hoàng 

aân xuoáng treân Anh Chò. 

 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ KHAI GIAÛNG 

NAÊM HOÏC 2018 – 2019 

CHUÙA NHAÄT 9 THAÙNG 9, 2018 

10:15: Tieáp ñoùn taïi Hoäi tröôøng 

10:30: Chaøo möøng Phuï Huynh vaø Hoïc sinh 

11:00: Thaày Coâ vaø Hoïc sinh nhaän phoøng hoïc 

vaø giaùo trình 

11:00: Hoïp Phuï Huynh taïi hoäi tröôøng 

11:30: Phuï Huynh tham quan caùc lôùp hoïc 

12:00: AÊn Tröa  

XIN VUI LOØNG ÑAÄU XE BEÂN PHÍA HOÄI TRÖÔØNG 

VÌ COÙ GIÔØ LEÃ CUÛA COÄNG ÑOAØN MYÕ LUÙC 10:30 

 

 

 

 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 
1. Ca Ñoaøn Thieáu nhi daønh cho caùc em coù 

ñoä tuoåi töø 6 ñeán 20 tuoåi. Caùc em coù theå tham gia haùt 

hoaëc chôi nhaïc cuï (ñaøn, saùo, keøn..) trong Thaùnh Leã 

cuûa coäng ñoaøn moãi thaùng ít laø 1 laàn. Buoåi sinh hoaït 

ÑAÀU TIEÂN thöù baûy 22 thaùng 9 naêm 2018. Luùc 10 

giôø saùng ñeán 11:30. Taïi Hoäi Tröôøng. 

2. Caùc em chöa ghi danh hoïc Giaùo Lyù vaø 

(hoaëc) Vieät ngöõ vui loøng ghi danh sau Thaùnh Leã 

taïi cuoái nhaø thôø.  

3. Thöù Naêm ngaøy 6 thaùng 9, 2018 

CHAÀU ÑAÀU THAÙNG SAU THAÙNH LEÃ 

4. Kính môøi Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em 

ñeán tham döï leã KHAI GIAÛNG GIAÙO LYÙ vaø VIEÄT 

NGÖÕ. SÖÏ HIEÄN DIEÄN CUÛA QUYÙ VÒ LAØ NIEÀM 

KHÍCH LEÄ LÔÙN LAO CHO CAÙC EM 

5. Kính môøi caùc hoäi vieân Hoäi Maân Coâi hoïp 

luùc 1:00 PM ngaøy 9 thaùng 9 taïi nhaø thôø. 

 

 

CHUÙC MÖØNG  

 

ANH GIUSE NGUYEÃN MINH CHAÁT 

Vaø CHÒ THERESA NGUYEÃN THUYÛ TRUÙC PHÖÔNG 

Seõ THAØNH HOÂN vaøo ngaøy 8 thaùng 9, 2018 

Taïi nhaø thôø Saint Mark. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa chuùc phuùc cho tình 

yeâu cuûa anh Chò hoâm nay vaø maõi maõi  
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LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 02/9 
Bài đọc 1 - Đnl 4,1-2.6-8 - Lời Chúa trong sách Đệ nhị luật. 

Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết 

định tôi dạy cho anh em, đê anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm 

hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời 

tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng 

ta, mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là 

khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói : ‘Chỉ có dân tộc vĩ đại này 

mới là một dân khôn ngoan và thông minh !’ Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức 

Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ? Có dân tộc vĩ đại nào được 

những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em ?” 

ÑAÙP CA: Laïy Chuùa, ai ñöôïc vaøo nguï trong nhaø Chuùa? 

Bài đọc 2 - Gc 1,17-18.21b-22.27 - Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê tông đồ. 

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là 

Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyên vần khi tối 

khi sáng. Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, đê chúng ta nên như của đầu mùa trong các 

thọ tạo của Người. Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu 

độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 

Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh 

gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. 

Tin Mừng - Mc 7,1-8a.14-15.21-23 - Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô. 

Một hôm, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ 

Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, 

người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi 

chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục 

khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu : “Sao các 

môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ đê tay ô uế mà dùng bữa ?” Người trả lời họ : 

“Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng : Dân này tôn 

kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo 

lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”. Sau đó, Đức Giêsu lại 

gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiêu cho rõ : Không có cái gì từ bên ngoài 

vào trong con người lại có thê làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái 

làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết 

người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả 

những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện :   Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. 

Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, những mâu thuẫn và 

vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những 

cứng cỏi và tự ái nơi con. 

Xin cho con ý thức những lo âu, sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm 

kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành, những đỗ vỡ khiến lòng con 

khép lại.  

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến đổi tim con, để nó trở 

nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. 

Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người, bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra 

khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người. 

Amen. (Trích trong Manna) 
 

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu 

 

 



  

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 26 thaùng 8 

naêm 2018:  $ 1060.  

Xin Chaân thaønh caùm ôn Quyù OÂng, Baø, vaø Anh, 

Chò, Em ñaõ quaûng ñaïi ñoùng goùp ñeå cuøng nhau xaây 

döïng Coäng Ñoaøn.  Nguyeän xin Thieân Chuùa tuoân ñoå 

muoân vaøn ôn phuùc xuoáng treân Quyù vò vaø Gia ñình.  

(Khi uûng hoä, Xin vui loøng vieát chi phieáu cho coäng 

ñoaøn laø:VNCC 

(Vietnamese Catholic Community) 

 

 

 

 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

 

Xin Taï Ôn Chuùa vaø Meï Maria- Bình An  

Xin ñöôïc ôn khoûi beänh. 

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Anre Nguyeãn Ngoïc Toaøn (leã gioã) 

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò Haèng 

 Giuse Leâ Vaên Chieán 

 Giuse Traàn Vaên Phuøng (leã gioã) 

 Maria Leâ Thò Chaâu (leã gioã) 

 Giuse 

 Caùc linh hoàn  

 (Xin leã, vui loøng gaëp tröïc tieáp cha ñaëc traùch hoaëc 

ñieän thoaïi ñeán vaên phoøng.) 

 

 

Hoûi – Ñaùp veà Thaùnh Leã Caâu 8 

8. Tại sao khi bước vào nhà thờ, người 

ta làm dấu thánh giá với nước thánh ? 

 Bình nước thánh đặt nơi cửa nhà thờ 

mời gọi người tín hữu lấy tay chấm 

nước thánh và làm dấu thánh giá để 

nhắc họ nước của bí tích Thánh Tẩy. 

 Trong đêm Phục sinh, nghi thức rảy 

nước thánh đi kèm với việc cộng đoàn 

lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí 

tích Thánh Tẩy. 

 Nghi thức an táng cũng dùng nước 

thánh để nhắc nhở rằng bí tích Thánh 

Tẩy mở đường và dẫn đến đời sống 

vĩnh cửu : những người tham dự được 

mời rảy nước thánh để tỏ cử chỉ thân 

thiện và niềm hy vọng 
 LM. Joseph Vu Thai Hoa 

CHÖÔNG TRÌNH 

MÖØNG BOÅN MAÏNG  

vaø 25 NAÊM THAØNH LAÄP HOÄI MAÂN COÂI 

Thöù baûy ngaøy 6 thaùng 10, 2018 

6:00: Giaûi Toäi 

6:30: Tónh taâm 

8:00: Giaûi toäi 

Chuùa Nhaät ngaøy 7 thaùng 10, 2018 

2:00: Kieäu Ñöùc Meï 

2:30: Thaùnh Leã Möøng Boån Maïng 

4:00: Tieäc Möøng 

Sau Thaùnh Leã, kính môøi toaøn theå coäng ñoaøn 

ñeán chia vui vaø möøng boån maïng vôùi Hoäi Maân 

Coâi taïi Hoäi Tröôøng. 

(All Are Welcome) 

Caùc con haõy ñi  

khaép theá gian,  

rao giaûng Tin Möøng  

cho moïi taïo vaät (Mt 16:15) 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em vui loøng 

thoâng tin moïi sinh hoaït cuûa Coäng Ñoaøn ñeán vôùi 

taát caû Anh Chò Em chöa theå saép xeáp tham döï 

Coäng Ñoaøn vaø ñoàng thôøi môøi goïi nhöõng Anh, 

Chò, Em aáy tham gia vaøo nhöõng sinh hoaït chung 

cuûa Coäng Ñoaøn. Vì taát caû chuùng ta laø MOÄT 

trong Ñöùc Kitoâ. 

 

 

 

 

 

CHUÙC MÖØNG vaø CHAØO MÖØNG 

ANH GIUSE NGUYEÃN MINH CHAÁT 

Nhaân dòp laõnh nhaän ba bí tích khai 

taâm: Röûa toäi - Röôùc leã - Theâm söùc. 

(ngaøy 02 thaùng 9, 2018) 

Töø nay anh trôû neân con Chuùa trong 

loøng Giaùo Hoäi vaø Coäng Ñoaøn – nguyeän 

xin Thieân Chuùa luoân ñoàng haønh vôùi anh 

trong cuoäc soáng. 

 

 

 

 

 



  

 

Taàm quan trọng của việc dạy giáo lý và học Giáo lý 
 

Chúa Giêsu chú trọng về dạy giáo lý. 
 

Chúa Giêsu là người chuyên môn dạy giáo lý: “Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn 

Chúa Giêsu. Chúa bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa 

nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Chúa” (Lc 

4,20-22). 
 

Khi vừa ra giảng đạo, Chúa Giêsu đã nói lại lời của tiên tri Isaia áp dụng về Đấng Cứu Thế 

loan báo Tin Mừng: “Chúa Giêsu vào hội đường như Chúa vẫn quen làm trong ngày sabát, và 

đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Chúa cuốn sách ngôn sứ Isaia. Chúa mở ra, gặp đoạn 

chép rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo 

Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”(Lc 4,16-18). 
 

Chúa Giêsu chú trọng về việc dạy giáo lý ngay khi đang còn 12 tuổi: “Sau ba ngày, hai ông bà 

mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 

Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu” (Lc 2, 46-

47). 

 

Trong ba năm hoạt động công khai, Chúa Giêsu có mặt nơi đâu thì Ngài dạy giáo lý nơi đó: 

dạy trên núi, nơi bờ biển, ngoài đồng bằng, tại bờ giếng, trong nhà hội, nơi tư gia: “Chúa 

Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng 

Nước Trời...” (Mc 9,35).  

Chúa Giêsu muốn dạy giáo lý cho mọi người và mọi nơi, nên Ngài không bao giờ dừng 

chân lâu tại một chỗ: “Đám đông tìm Chúa Giêsu, đến tận nơi Chúa đã đến, và muốn giữ 

Chúa lại, kẻo Chúa bỏ họ mà đi. Nhưng Chúa nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng 

Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." (Lc 4,42-43). 

Chúa Giêsu bắt buộc mọi người phải học giáo lý để biết Chúa mà được sự sống đời đời: “Sự 

sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng 

Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17, 3). 

Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi thực tập truyền giáo bằng cách nói cho người ta nghe những 

lời Chúa Giêsu đã dạy: “Chúa sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh 

nhân. ...Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi” (Lc 

9,1-6). 

Chúa Giêsu bắt buộc các Tông đồ phải đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi và cho mọi người: 

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và 

chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, sẽ bị kết án” (Mc 16,15-16). 
 

 

Các Tông đồ chú trọng về việc dạy giáo lý. 
 

Khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ lo giảng dạy Lời Chúa, lo giảng dạy giáo lý: “Mỗi 

ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về 

Đức Kitô Giêsu” (Cv 5,42). 
 

 

 

Caùc con haõy ñi  

khaép theá gian,  

rao giaûng Tin Möøng  

cho moïi taïo vaät (Mt 16:15) 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em vui loøng 

thoâng tin moïi sinh hoaït cuûa Coäng Ñoaøn ñeán vôùi 

taát caû Anh Chò Em chöa theå saép xeáp tham döï 

Coäng Ñoaøn vaø ñoàng thôøi môøi goïi nhöõng Anh, 

Chò, Em aáy tham gia vaøo nhöõng sinh hoaït chung 

cuûa Coäng Ñoaøn. Vì taát caû chuùng ta laø MOÄT 

trong Ñöùc Kitoâ. 

 

 

 

 

 



 

Để có thể tập trung vào việc dạy giáo lý, các Tông đồ giao các việc khác cho các Phó tế: 

“Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời 

Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong 

cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ 

làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên 

Chúa” (Cv 6,2-4) 

Đến đâu, các Tông đồ cũng giảng dạy Lời Chúa, giảng dạy giáo lý vì các tông đồ xác tín 

rằng nhờ nghe giảng dạy Lời Chúa mà người ta được đức tin: “Có đức tin là nhờ nghe giảng, 

mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô” (Rm 10,17). 

Khi rời xa cộng đoàn, các Tông đồ thường gởi thư về để dạy giáo lý như chúng ta thấy 

trường hợp của thánh Phaolô: “Thật thế, chúng tôi không viết cho anh em điều gì khác ngoài 

những điều anh em có thể đọc và hiểu được. Và tôi hy vọng anh em sẽ hiểu đến nơi đến 

chốn...” (2 Cr 1,13). 

 
 

Giáo Hội chú trọng về việc dạy giáo lý và học giáo lý. 
 

Giáo Hội kinh nghiệm rằng sự ngu dốt giáo lý là căn nguyên của sự sa sút Đức Tin, của sự 

chối bỏ Đức Tin, vì thế, Giáo Hội bắt buộc ai muốn trở lại, phải hết sức chuyên cần học giáo 

lý trước khi được chịu phép Rửa Tội. 

Giáo Hội dạy những kẻ đã chịu phép Rửa Tội rồi, cần phải siêng năng đi học giáo lý để giữ 

vững Đức Tin. 

Đức Tin là kho tàng quý báu nhất của người công giáo. Giáo Hội luôn tìm đủ mọi cách để 

bảo vệ Đức Tin nơi con cái mình, không chịu để cho Đức Tin nơi con cái mình bị mòn mỏi, bị 

mai một. Giáo Hội cho việc huấn luyện Đức Tin là một trong những việc chính yếu của mình. 

Giáo Hội xem việc huấn luyện Đức Tin cho con cái mình là ưu tiên hàng đầu. Giáo Hội đòi 

buộc phải dành mọi tài sản, mọi nhân lực, mọi tài lực cho việc huấn luyện Đức Tin nơi con cái 

mình. Nếu việc dạy giáo lý và việc học giáo lý không được ưu tiên chú trọng, thì trong thời 

buổi duy vật, vô thần và hưởng thụ vật chất nầy, nguy cơ băng hoại Đức Tin, lơ là Đức Tin, 

chối bỏ Đức Tin là điều rất dễ xảy ra. 

Ma quỷ rất sợ việc chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý. Kẻ thù của Giáo Hội rất sợ việc 

chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý. Điều chúng ta đem lại nhiều ích lợi nhất cho Giáo Hội, là 

việc chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý. Qua việc dạy giáo lý và học giáo lý, chúng ta được 

những chân lý Đức Tin soi đường dẫn lối về Trời, an ủi chúng ta trong cuộc đời đau thương, 

ban sức mạnh cho chúng ta biết luôn sống đẹp lòng Chúa, và làm cho chúng ta sống hạnh phúc 

vui vẻ trong cuộc đời tạm này. 

Lạy Chúa, xin Chúa ban muôn ơn lành cho chúng con trong việc chúng con dạy giáo lý và 

học giáo lý. 
 

Lạy Mẹ Maria là Đấng luôn lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và sống Lời Chúa 

trong mọi hoàn cảnh, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong việc chúng con dạy giáo lý và 

học giáo lý.  

Lạy Các Thánh Tổ Tiên Tử Đạo Việt Nam, Thaùnh Anreâ Duõng Laïc, xin cầu cho chúng con 

luôn có Đức Tin kiên vững nhờ việc dạy giáo lý và học giáo lý. Amen. 

 

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang 
 
 


