
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 

Thö kyù (taïm thôøi): Anh Hoaøng Coâng Huy 

Thuû Quyõ: BaøTraàn Leâ Thò Minh Truùc 

     Baø Maria Vuõ Bích Nhung 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù – Vieät Ngöõ 

& Thieáu Nhi 

 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 21/10/2018  

Chuùa Nhật XXIX Thöôøng Nieân 

 Thöù Hai: 22/10/2018.  

Leã Thaùnh Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II 

 Thöù Ba: 23/10/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI  

Leã Thaùnh  Gioan thaønh Capistrano, Linh muïc. 

Thaùnh Phaoloâ Toáng Vieát Böôøng, Quan Thò Veä  

 Thöù Tö: 24/10/2018 

Leã Thaùnh Antoân Maria Claret Giaùm muïc. 

Thaùnh Giuse Leâ Ñaêng Thò, Cai ñoäi 

 Thöù Naêm: 25/10/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 29 Quanh Naêm. 

 Thöù Saùu: 26/10/2018:  
Trong tuaàn Chuùa Nhaät 29 Quanh Naêm. 

 Thöù Baûy: 27/10/2018.  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 29 Quanh Naêm 
      

 Ñoùn nhaän bí tích Thaùnh Theå moãi 

ngaøy laø moùn quaø cao quyù nhaát maø Chuùa 

Gieâsu môøi goïi moãi ngöôøi chuùng ta laõnh 

nhaän, vì theá, kính mong Quyù OÂng Baø Anh 

Chò em hy sinh, saép xeáp thôøi gian ñeán 

tham döï Thaùnh Leã caùc ngaøy trong tuaàn ñeå 

caàu nguyeän cho Gia Ñình vaø Coäng Ñoaøn. 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 
 

1- CA ÑOAØN THIEÁU NHI: seõ taäp haùt 2 tuaàn 1 

laàn vaøo ngaøy thöù baûy 20 thaùng 10 vaø thöù baûy 3 

thaùng 11. Töø 10:30 ñeán 12:00 taïi Phoøng hoïc soá5. 

Quyù Phuï Huynh coù con em muoán tham gia Ca 

Ñoaøn Thieáu nhi vui loøng lieân heä Chò: Tiffany 

Traàn. Email: tiffanytran22@gmail.com 

2- ÑOÄI TRAÉC: ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø taäp vaøo sau 

Thaùnh Leã ngaøy Chuùa nhaät ñeán 5:00 PM. Quyù 

Phuï Huynh naøo coù con em muoán tham gia vui 

loøng lieân heä Anh Tuaán (Tröôûng ban Giuùp Leã) 

3- BAN AÅM THÖÏC: Seõ baét ñaàu phuïc vuï aên saùng 

vaøo moãi Chuùa Nhaät haøng tuaàn töø 9 giôø 30 ñeán 12 

giô ø00. Xin ñöôïc chaøo ñoùn taát caû Quyù Khaùch.  
      

       
 

 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ THAÙNG 11 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em saép xeáp thôøi 

gian ñeå tham döï caùc ngaøy leã trong thaùng 11:  

1/. LEÃ CAÙC THAÙNH  

Ngaøy 1 thaùng 11, luùc 7 giôø toái THÖÙ NAÊM.  

2/. LEÃ CAÙC LINH HOÀN ngaøy 2 thaùng 11 

 12 giôø tröa taïi nghóa trang. Mount Saint 

Benedict Cemetery. Ñòa chæ: 1 Cottage Grove 

Rd, Bloomfield, CT 06002 – Laõnh ôn Toaøn xaù 

chæ cho caùc linh hoàn. 

 7 giôø toái taïi Nhaø thôø. 

 Chuùa nhaät ngaøy 4 thaùng 11 sau Thaùnh Leã  

Coäng Ñoaøn seõ vieáng nghóa trang Saint 

Benedict Cemetery. Ñeå laõnh nhaän ôn Toaøn 

Xaù chæ cho caùc linh hoàn. 

3/. Leã Taï ôn (Thanksgiving) ngaøy 22 thaùng 11 

naêm 2018. Luùc 11 giôø 00.  

Thaùnh Leã taï ôn vaø Tri AÂn 

 Tri aân Quyù Cha vaø Tu Só Tieàn nhieäm. 

 Quyù OÂng Baø laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân hình 

thaønh Coäng Ñoaøn Vieät Nam taïi Toång Giaùo 

Phaän Hartford.  

 Nhöõng vò ñaõ can ñaûm Vöôït bieân ñeán Hoa Kyø. 

Sau Thaùnh Leã seõ coù buoåi gaëp gôõ – chia seû 

TRAÂN TROÏNG KÍNH MÔØI TAÁT CAÛ QUYÙ VÒ ÔÛ 

LAÏI THAM DÖÏ TAÏI HOÄI TRÖÔØNG. 

 

 

 

 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ BOÅN MAÏNG 

ngaøy thöù baûy 24 thaùng 11 naêm 2018 

 

6:00: Ñoùn tieáp 

6:30: Thaùnh Leã troïng theå Möøng kính 

Thaùnh Anreâ Duõng Laïc vaø caùc baïn 

töû ñaïo – Laõnh ôn Toaøn Xaù. 

7:30: Tieäc Möøng taïi hoäi tröôøng. 

 

 

 

 

 

CHUÙC MÖØNG VAØ CHAØO MÖØNG  

EM MARIA KAITHLIN ÑAM 

Con oâng Giuse Ñaøm Vaên Taán 

vaø baø Maria Buøi Thò Hoàng Chaâu 

Ñaõ ñöôïc röûa toäi ngaøy 14 thaùng 10 naêm 2018. 

Nguyeän xin Chuùa ban tuoân ñoå muoàn vaøn 

hoàng aân xuoáng treân em vaø gia ñình.  

 

 

 

 

 

http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=158
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LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 21/10 
 

Bài đọc 1 - Is 53,10-11 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
Đức Chúa đã muốn người tôi trung phải bị nghiền nát 

vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lê vật đền tội, 

người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và 

nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi 

thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và 

được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công 

chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên 

công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. 

Bài đọc 2 - Dt 4,14-16 

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. 
Thưa anh em, chúng ta có một vị Thượng tế siêu 

phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con 

Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên 

xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải 

là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn 

của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương 

diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta 

hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn 

ân sủng, đê được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi 

khi cần. 

Tin Mừng - Mc 10,35-45 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô. 

Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và 

Gioan đến gần Đức Giêsu và nói : “Thưa Thầy, chúng 

con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng 

con sắp xin đây”. Người hỏi: “Các anh muốn Thầy 

thực hiện cho các anh điều gì ?” Các ông thưa : “Xin 

cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên 

hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy 

được vinh quang”. Đức Giêsu bảo : “Các anh không 

biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy 

sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu 

không ?” Các ông đáp : “Thưa được”. Đức Giêsu bảo 

: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép 

rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc 

ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có 

quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì 

kẻ ấy mới được”. 

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông 

Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và 

nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh 

các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người 

làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa 

anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn 

giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai 

muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 

Vì Con Người đến không phải đê được người ta phục 

vụ, nhưng là đê phục vụ, và hiến mạng sống làm 

giá chuộc muôn người”. 

 

KINH TỔNG LÃNH 

THIÊN THẦN MI-CA-E 

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, / 

xin hãy bênh vực che chở cho chúng con 

trong chốn chiến trường/, cùng nên như 

thành lũy vững bền cho chúng con trông 

cậy / và chống trả các chước sâu độc ma 

qủy/.  Chúng con sấp mình xuống / xin 

Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy./  

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là 

tướng quân cai quản cơ binh trên trời,/ kìa 

satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ / 

hòng làm hư loài người chúng con, / xin 

người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua 

đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện :   
 

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái 

lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói 

buộc chúng con và không cho chúng con tự do 

ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp 

hơn. 

Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc 

của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được 

phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. 

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất 

cả những gì chúng con có, để mua được viên 

ngọc quý là Nước Trời. 

Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng 

trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ 

ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa 

dành cho từng người trong chúng con. Amen. 

Trích trong Manna 

Ñeå chuaån bò cho Leã caàu nguyeän cho Caùc 

Linh Hoàn ngaøy 2 thaùng 11. Xin quyù gia 

ñình coù di aûnh cuûa ngöôøi thaân ñaõ qua ñôøi 

vui loøng ñöa ñeán nhaø thôø luùc 6 giôø chieàu 

ngaøy 2 thaùng 11 ñeå coäng ñoaøn caàu 

nguyeän cho caùc ngaøi. (Thaùnh leã baét ñaàu 

luùc 7 giôø) 

 

 

 

 

 

 



  

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 14 thaùng 

10 naêm 2018:  $ 1,393. 

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) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Hoûi ñaùp caâu hoûi veà Thaùnh Leã Caâu 15 

15. Bài Thánh vịnh có vai trò gì ? 
Bài Thánh vịnh (hoặc bài thánh ca trích trong 

Kinh Thánh) được chọn theo ý tưởng của bài 

đọc I. Đó là sự đáp lại của cộng đoàn đối với 

Lời Chúa mà cộng đoàn vừa nghe (vì thế có tên 

là Đáp ca hay Thánh vịnh đáp ca), như là lời 

đáp lại với chính Thiên Chúa vừa phán dạy 

trong bài đọc I. 
Thông thường, Thánh vịnh, và đặc biệt là câu 

đáp của Thánh vịnh, lặp lại một lời, một ý nào đó 

vừa được công bố. Thí dụ, nếu bài đọc I mời gọi 

lắng nghe tiếng Chúa và thực hành những giáo 

huấn của Người, thì hầu như như câu đáp của 

Thánh vịnh sẽ là: "Lạy Chúa, Lời Ngài là chân 

lý, và luật Ngài là sự giải thoát cho chúng con".                      

(LM. Giuse Vuõ Thaùi Hoaø)     

 

 

 

 

 YÙ Leã Trong Tuaàn  

 

Xin Taï Ôn –Ñöùc Meï 

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò Haèng 

 Maria Leâ Thò Bieát 

 Giuse & Anna 

 

 

 

 Caùc linh hoàn moà coâi  

 Caùc linh hoàn nôi luyeän nguïc 

 

Xin leã:  Vui loøng gaëp Cha ñaëc traùch 

 

 

 

 

YÙ NGHÓA ÔN TOAØN XAÙ 

Ơn Toàn Xá người Tín Hữu có thể lãnh để 

nhường lại cho các linh hồn trong Luyện Ngục. 

1)  Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ 

ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa 

Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được 

hưởng Một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) 

chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện 

Ngục và chỉ được hưởng một Ơn mỗi ngày.  
2)  Trong ngày Lễ Các Linh Hồn (ngày 2 tháng 11), 

Tín Hữu kính viếng nhà thờ, đọc một Kinh Lạy Cha 

và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn 

Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho 

các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng 

một Ơn trong ngày ấy. (Lưu ý: việc đọc Kinh Lạy 

cha và Kinh Tin Kính là việc làm khi kính viếng 

Nhà Thờ, không miễn chuẩn cho việc Cầu nguyện 

theo ý Đức Giáo Hoàng)  

3)  Ngoài ra, mỗi ngày, Tín Hữu nào có ý xin 

hưởng ơn Toàn Xá và thi hành một trong các việc 

ấn định có Ơn Toàn xá, như sau, thì được Ơn Toàn 

Xá:  

Điều Kiện Hưởng Ơn Toàn Xá: 
Điều kiện chung để hưởng Ơn Toàn Xá là: xưng 

tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. 

Xưng tội: có thể xưng tội trước mấy ngày, sau mấy 

ngày làm việc có Ơn Xá.  

Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng: nên làm trong ngày làm việc có Ơn xá.  
nguoàn: 

http://cdmedongcong.net/ThangCacLinhHon/OnToanXaThangCacLinhHon.htm 

 

 

 

http://cdmedongcong.net/ThangCacLinhHon/OnToanXaThangCacLinhHon.htm


 

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2018 

(ĐGH Phanxicô ) 

Cùng với giới trẻ, chúng ta hãy đem Tin Mừng cho hết mọi người 
Các bạn trẻ thân mến, Cha muốn suy tư với các con về sứ mạng mà chúng ta đã nhận lãnh từ Đức Kitô. Trong 

khi nói với các con, Cha cũng nói với hết mọi Kitô Hữu đang sống hành trình đời mình trong Giáo Hội trong vai 

trò là con cái của Thiên Chúa. Điều dẫn Cha đến việc nói với mọi người qua cuộc trò chuyện này với các con là 

là sự chắc chắn rằng niềm tin Kitô vẫn hằng luôn trẻ khi nó mở ra cho việc truyền giáo mà Đức Kitô ủy thác cho 

chúng ta. “Truyền giáo làm sống động niềm tin” (Redemptoris Missio, 2), theo những lời của Thánh Gioan 

Phaolô II, một Vị Giáo Hoàng là người đã cho thấy một tình yêu lớn lao và sự quan tâm đặc biệt với giới trẻ. 

Thượng Hội Đồng sẽ được tổ chức tại Rôma vào Tháng 10 này, tháng của việc truyền giáo, mang lại cho chúng 

ta một cơ hội để hiểu cách trọn vẹn hơn, dưới ánh sáng của niềm tin, điều mà Chúa Giêsu muốn nói với các con 

là giới trẻ, và qua các con, đến hết mọi cộng đoàn Kitô Giáo. 

Cuộc đời là một sứ mạng 

Mỗi người nam nữ là một sứ mạng; đó là lý do cho cuộc sống của chúng ta trên mặt đất này. Để được lôi 

cuốn và được sai đi là hai chuyển động mà tâm hồn chúng ta, đặc biệt khi chúng ta còn trẻ, cảm nhận như là 

những sức mạnh nội tại của tình yêu; chúng mang lại một sự hứa hẹn cho tương lai của chúng ta và chúng mang 

lại định hướng cho đời sống của chúng ta. Hơn bất kỳ ai khác, người trẻ cảm thấy sức mạnh của cuộc sống đổ ập 

xuống trên chúng ta và hấp dẫn chúng ta. Để sống cách vui tươi trách nhiệm của chúng ta với thế giới là một 

thách đố lớn lao. Cha ý thức rõ về những ánh sáng và bóng tối của tuổi trẻ; khi Cha nghĩ lại về tuổi trẻ của Cha 

và gia đình của Cha, Cha nhớ lại sức mạnh của niềm hy vọng của Cha cho một tương lai tươi đẹp hơn. Sự thật là 

chúng ta không ở trong thế giới này bởi sự chọn lựa của riêng chúng ta giúp cho chúng ta cảm thấy rằng có một 

sáng kiến đi trước chúng ta và làm cho chúng ta hiện hữu. Mỗi người chúng ta được mời gọi để suy tư về sự thật 

này: “Tôi là một sứ mạng trên mặt Đất này; đó là lý do vì sao tôi hiện diện ở đây trong thế giới này” (Evangelii 

Gaudium, 273). 

Chúng ta loan báo Chúa Giêsu Kitô 

Giáo Hội, qua việc loan báo điều mà Giáo Hội đã nhận lãnh nhưng không (x. Mt 10:8; Cv 3:6), có thể chia sẻ 

với các con là những người trẻ con đường và sự thật vốn mang lại ý nghĩa cho đời sống của chúng ta trên mặt đất 

này. Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết trên thập giá và đã sống lại vì chúng ta, mời gọi sự tự do của chúng ta và 

thách đố chúng ta hãy tìm kiếm, khám phá và loan báo thông điệp của sự thật và sự thành toàn này. Các bạn trẻ 

thân mến, đừng sợ Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài! Vì ở đó chúng ta tìm thấy kho tàng vốn lấp đầy cuộc sống 

bằng niềm vui. Cha có thể nói với các con từ kinh nghiệm của riêng Cha: nhờ niềm tin, Cha đã tìm thấy một nền 

tảng chắc chắn cho những giấc mơ của Cha và sức mạnh để thực tại hóa chúng. Cha đã chứng kiến sự khổ đau 

lớn lao và sự nghèo nàn làm biến dạng diện mạo của quá nhiều người anh chị em chúng ta. Và rồi, đối với những 

người đứng về phía Chúa Giêsu, sự dữ là một động lực cho một tình yêu lớn lao hơn. Nhiều người nam nữ và 

nhiều bạn trẻ đã hy sinh cách quảng đại chính bản thân họ, thậm chí đôi khi đến mức tử đạo, vì tình yêu đối với 

Tin Mừng và sự phục vụ anh chị em của họ. Từ thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta học được logic thánh của sự 

hy sinh bản thân (x. 1 Cr 1:17-25) như là một việc loan báo Tin Mừng cho sự sống của thế giới (x. Ga 3:16). Để 

thắp lên ngọn lửa bởi tình yêu của Đức Kitô nghĩa là bị tiêu thụ bởi ngọn lửa ấy, để lớn lên trong sự hiểu biết bởi 

ánh sáng của nó và được sưởi ấm bởi tình yêu của ngọn lửa ấy (x. 2 Cr 5:14). Ở trường của các thánh, những vị 

mở ra cho chúng ta những chân trời của Thiên Chúa, Cha mời gọi các con đừng bao giờ ngừng tự hỏi: “Đức Kitô 

sẽ làm gì nếu Ngài ở vị trí của tôi?” 

Thông truyền niềm tin đến tận cùng trái đất 

Các bạn trẻ thân mến, qua phép rửa của mình, các con đã trở thành những thành viên sống động của Giáo Hội: 

chúng ta cùng nhau nhận lãnh sứ mạng đem Tin Mừng cho hết mọi người. Các con đang ở ngưỡng cửa của cuộc 

sống. Để lớn lên trong ân sủng của niềm tin đã được ban xuống trên các con bởi các bí tích của Giáo Hội nhận 

chìm chúng ta vào trong dòng chảy lớn lao của những chứng nhân là những người, qua các thế hệ, làm cho sự 

khôn ngoan và kinh nghiệm của những người lớn hơn trở thành một chứng tá và sự khích lệ cho những người 

đang nhìn về tương lai. Và sự tươi mới và lòng nhiệt thành của người trẻ biến chúng thành một nguồn bổ trợ và 

niềm hy vọng cho những người đang ở gần cuối hành trình của mình. Trong sự hòa quyện của những giai đoạn 

khác nhau này trong cuộc sống, sứ mạng của Giáo Hội làm cầu nối cho các thế hệ; niềm tin của chúng ta vào 

Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta dành cho người thân cận là một nguồn của sự hiệp nhất lớn lao. 

 

 



 

Sự thông truyền niềm tin này, trọng tâm của sứ mạng của Giáo Hội, diễn ra bởi sự lây nhiễm của tình yêu, nơi 

mà niềm vui và lòng nhiệt thành trở thành một sự thể hiện của một ý nghĩa và sự tròn đầy mới được phát hiện 

trong cuộc sống. Việc lan tỏa niềm tin “bởi sự cuốn hút” mời gọi các tâm hồn cởi mở và được mở rộng bởi tình 

yêu. Thật không thể để đặt các giới hạn cho tình yêu, vì tình yêu thì mạnh mẽ như sự chết (x. Dc 8:6). Và sự diễn 

tả ấy làm phát sinh sự gặp gỡ, chứng tá, sự loan báo; nó làm phát sinh sự chia sẻ về bác ái với hết mọi người 

đang ở xa niềm tin, thờ ơ với niềm tin và có lẽ thậm chí thù nghịch và chống lại niềm tin. Các bối cảnh con 

người, văn hóa và tôn giáo vẫn xa lạ với Tin Mừng của Chúa Giêsu và với sự hiện diện mang tính dấu chỉ của 

Giáo Hội hiện diện ở những vùng ngoại biên cực xa, “những tận cùng thế giới”, mà ngày từ ngày đầu tiên của Sự 

Phục Sinh, các môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu đã được sai đi đến những nơi ấy, với sự chắc chắn rằng Chúa 

của họ luôn ở cùng họ (x. Mt 28:20; Cv 1:8). Đây là điều mà chúng ta gọi là mission ad gentes (đến với muôn 

dân). Vùng ngoại biên hẻo lánh nhất của hết mọi nơi là nơi mà nhân loại, đang cần Đức Kitô, vẫn đang thờ ơ với 

niềm tin hay những biểu hiện lòng hận thù đối với sự tròn đầy của sự sống trong Thiên Chúa. Mọi sự nghèo nàn 

về thiêng liêng và vật chất, mọi hình thức phân biệt đối xử với anh chị em của chúng ta, luôn là một hậu quả của 

sự chối bỏ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. 

Các bạn trẻ thân mến, ngày nay, những tận cùng trái đất thì lại khá tương đối và luôn “có thể điều hướng” cách 

dễ dàng. Thế giới số - các mạng xã hội vốn quá phổ biến và luôn sẵn sàng – làm tan biến hết mọi biên giới, loại 

bỏ hết những khoảng cách và giảm thiểu những khác biệt. Mọi thứ đều ở trong tầm với, quá gần gũi và tức thời. 

Nhưng rồi việc thiếu quà tặng chân thành của cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể có vô số các mối liên hệ 

nhưng không bao giờ chia sẻ một sự hiệp thông sự sống thật sự. Để chia sẻ về mặt truyền giáo cho đến tận cùng 

trái đất đòi hỏi một quà tặng về bản thân trong ơn gọi mà Thiên Chúa, Đấng đã đặt để chúng ta trên mặt đất này, 

chọn để ban cho chúng ta (x. Lc 9:23-25). Cha dám nói rằng, đối với một người trẻ nam hay nữ là người muốn 

theo Đức Kitô, thì điều thiết yếu nhất là tìm kiếm, khám phá và duy trì trong hơn gọi của mình. 

Làm chứng cho tình yêu 

Cha biết ơn tất cả các nhóm giáo hội đang làm cho việc có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô sống động 

trong Giáo Hội của Ngài trở nên khả thể với các con: các giáo xứ, các tổ chức, các phong trào, các cộng đồng tu 

trì, và nhiều sự thể hiện khác nhau của công việc truyền giáo. Biết bao nhiêu người trẻ tìm thấy trong công việc 

thiện nguyện truyền giáo một con đường phục vụ “người bé mọn nhất” trong số anh chị em của chúng ta (x. Mt 

25:40), cổ võ phẩm giá con người và làm chứng cho niềm vui của tình yêu và của việc là các Kitô Hữu! Những 

kinh nghiệm mang tính giáo hội này sẽ giáo dục và đào luyện người trẻ không chỉ cho sự thành công nghề 

nghiệp và còn cho sự phát triển và nuôi dưỡng những quà tặng mà Thiên Chúa ban cho để có thể phục vụ người 

khác tốt hơn. Những hình thức đáng khen ngợi này của công việc truyền giáo đương thời là một khởi đầu sinh 

hoa trái và, qua sự biện phân ơn gọi, những hình thức này còn có thể giúp các con quyết định thực hiện một quà 

tặng trọn vẹn về bản thân các con thành những nhà truyền giáo. 

Hội Truyền Giáo được sinh ra từ những tâm hồn trẻ như là một phương thế của việc cổ võ và loan báo Tin 

Mừng cho hết mọi dân nước và do đó góp phần cho sự phát triển về nhân bản và văn hóa của hết mọi người đang 

khát sự hiểu biết về sự thật. Những lời cầu nguyện và sự trợ giúp vật chất được trao ban và phân phát cách đại 

lượng qua Hội Truyền Giáo giúp cho Tòa Thánh đảm bảo rằng những người được giúp đỡ trong những nhu cầu 

các nhân của họ sau đó có thể làm chứng cho Tin Mừng trong những hoàn cảnh của đời sống của họ. Không một 

ai quá nghèo đến mức không thể cho điều họ có, nhưng trước hết và trên hết điều mà họ là. Cho phép Cha lặp lại 

những lời khích lệ mà Cha đã nói với các bạn trẻ của Chile: “Đừng bao giờ nghĩ rằng các con không có gì để cho 

đi, hoặc nghĩ rằng không một ai cần các con. Nhiều người cần các con. Hãy nghĩ về điều đó! Mỗi người trong 

các con, hãy nghĩ trong tâm hồn mình: nhiều người cần tôi” (Gặp Gỡ Giới Trẻ, Đền Maipu, 17/01/2018). 

Các bạn trẻ thân mến, vào Tháng 10 tới đây, tháng của truyền giáo, chúng ta sẽ tổ chức Thượng Hội Đồng dành 

cho các con. Thượng Hội Đồng này sẽ cho thấy là một cơ hội nữa để giúp chúng ta trở thành các môn đệ truyền 

giáo, hằng tận hiến cách hăng say hơn nữa cho Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài, đến các tận cùng trái đất. Cha 

xin Mẹ Maria, Nữ Vương Các Tông Đồ, Thánh Francis Xavier, Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu và Chân Phúc 

Paolo Manna chuyển cầu cho hết mọi người chúng ta và đồng hành với chúng ta luôn mãi. 
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