
Bài đọc 1  Cv 2,1-11

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một 
tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy 
xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai 
nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả 
năng Thánh Thần ban cho.

Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 
Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói 
tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói : “Những người đang nói đó không 
phải là người Ga-li-lê cả ư ? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của 
chúng ta ? Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, 
Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a,  có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-
cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây 
; nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người 
Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ 
công của Thiên Chúa !”

T I N  M Ụ C  V Ụ
G I Á O  X Ứ  T H Á N H  V I N H  S Ơ N  L I Ê M

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG - Ngày 23 Tháng 5, Năm 2021

BÍ TÍCH
Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng 
trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM

Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi

Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM

Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 
5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh  .   .   . 587 889 7907

Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải .   .   .   .   .   . 403 608 0733

Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn  .  .  .  .  .  .  .  . 403 615 9568

Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng  .  .  .  .  .  .  . 403 889 9872

Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan   .  .  . 403 262 1078

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078

Linh Mục Chánh Xứ
J .B . Nguyễn Đức Vượng  .  .  .  . 403 479 4638

Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm   .  .  .  . 403 465 3101
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Bài đọc 2  1 Cr 12,3b-7.12-13 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi 
tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : “Đức Giê-su là 
Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần 
Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một 
Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có 
một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí 
tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại 
có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, 
nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật 
thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay 
tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần 
Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy 
tràn một Thần Khí duy nhất.

Tin Mừng  Ga 20,19-23 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, 
các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức 
Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh 
em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh 
sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người 
lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa 
Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, 
Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận 
lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được 
tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

LỊCH PHỤNG VỤ
23 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. 
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào nghịch lại điều răn thứ nhất?
T. Có những tội này: Một là tôn thờ tà thần và các loài 
thụ tạo; Hai là mê tín dị đoan; Ba là thử thách Thiên 
Chúa, phạm sự thánh hay buôn thần bán thánh; Bốn là 
chối bỏ Thiên Chúa; Năm là cho rằng con người không 

thể biết gì về Thiên Chúa (GLHT, 490).

CHIA SẺ

Có những điều sai quấy nghịch lại điều răn thứ nhất 
như: Lập bàn thờ ma quỷ, thần tài, hay thờ một người 
nào đó (việc lập tòa và trưng ảnh các thánh không phải 
để thờ, mà chỉ để tôn kính các ngài thì được phép); Mê 
tín dị đoan như tin bói toán, ma thuật, phù thủy, chiêu 
hồn….; Phạm sự thánh khi mắc tội trọng mà vẫn rước 
lễ; xúc phạm đến người thánh, đồ thánh; Chối Chúa, 
chối đạo công khai; Không tin những gì Hội Thánh dạy 
vì cho rằng con người không biết gì về Thiên Chúa.
Vậy chúng ta đừng để mình và người khác rơi vào tình 
trạng sai quấy này mà mất hết ơn Chúa.
 

MÙA THƯỜNG NIÊN 

(Sau Chúa nhật CTT Hiện Xuống)

24          Thứ Hai tuần 8 TN. Hc 17,20-28; Mc 10,17-27
Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh Lễ nhớ. St 3,9-
15.20 Hoặc Cv 1,12-14; Ga 19,25-34. Thánh vịnh tuần 
4
25          Thứ Ba tuần 8 TN. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31
26          Thứ Tư. Hc 36,1-2a.5-6.13-19; Mc 10,32-45
              Thánh Philipphê Nêri, Lm. Lễ nhớ
27          Thứ Năm. Hc 42,15-26; Mc 10,46-52
28          Thứ Sáu. Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26
29          Thứ Bảy. Hc 51,17-27; Mc 11,27-33

30          CHÚA NHẬT 9 MÙA THƯỜNG NIÊN
              LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. 
              Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

THÔNG BÁO
GHI NHẬN “QUÀ XÂY DỰNG LINH ĐÀI ĐỨC MẸ 
LA VANG” CHÚA NHẬT 16/5/21.

1. A. C Trần Cương & Thu #682 $ 1,000.00 (16/5)
2. A. C Nguyễn Dzũng & Hạnh #146 $    500.00 (16/5)
3. A. C Dương Đạt #602  $    300.00 (16/5)
4. Ô. B Lê Hùng & Liên #79 $    200.00 (16/5)
5. A. C Huỳnh Anh Quốc # 630 $    150.00 (16/5)

Để ghi dấu ấn kỷ niệm việc xây dựng Đài Đức Mẹ La 
Vang.Quý Cha, cùng Hội Đồng Mục Vụ đồng ý làm 
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bảng Tri Ân, Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho các Linh Hồn 
sau Đài Đức Mẹ La Vang,  kể từ trước, bây giờ và 
tương lai của các gia đình.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ LỚP 3 LÃNH NHẬN BÍ 
TÍCH THÁNH THỂ

Kính thưa quý phụ huynh, giáo xứ chúng ta sẽ có 17 
em, lớp Rước Lễ Lần Đầu vào thời gian tới. Trong 
phiên họp lúc 7 giờ 30 tối thứ Năm ngày 21/5/21, 
chúng con đồng ý vì thời gian Đại Dịch, do giới hạn 
số người trong các Thánh Lễ chỉ được 15 người, việc 
tổ chức tĩnh tâm, thực tập nghi thức cho các em lớp 3 
sẽ được bắt đầu vào tuần nào mà Giáo Phận cho phép 
đông người hơn, do đó xin quy phụ huynh thông cảm 
chờ đợi, nếu được tăng thêm số người. Ban Giáo Lý 
Đức Tin sẽ thông báo ngay đế từng gia đình quý vị. 
Kính báo.

ĐỌC KINH TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ THÁNH 
VINH SƠN LIÊM.

Vào thứ bảy ngày 29/5/21 là ngày lễ giỗ Cha Giuse Đỗ 
Văn Lực , chúng con sẽ ra nghĩa trang đọc kinh cầu 
nguyện cho ngài và cầu cho các linh hồn trong giáo xứ 
đã được an táng nơi đây. Thời gian sau thánh lễ 9 giờ 
30 sáng (tức là 10 giờ 15 tại nghĩa trang). Nếu ai muốn 
tham dự , chúng ta hẹn nhau tại nghĩa trang lúc 10 giờ 
15. Kính báo

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG

Thông báo về việc Phát hành Đặc San Nhân ngày Khánh 
Thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang Giáo xứ Thánh Vinh 
Sơn Liêm 
Kính Chào quý Cha, quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo xứ 
Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta 
Nhân ngày Đại hội Đức Mẹ La Vang lần IV và cũng là 
ngày Đại lễ Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại 
giáo xứ Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta vào trung tuần 
tháng 8/ 2021 
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm xin 
được kêu gọi tất cả mọi thành phần đoàn thể, cá nhân 
cùng tham gia đóng góp bài vở để phát hành một đặc san 
chủ đề về Đức Mẹ La Vang thể hiện qua các thể loại như 
Ca khúc, Thơ, Văn, bút ký, hồi ký, những mẩu chuyện 
thuật lại từ những người đến khấn cầu xin Mẹ Maria và 
được ơn,..chuyện vui, mẹo vặt,… 
Rất hoan nghênh và cảm ơn sự nhiệt tình tham gia cộng 

tác của quý vị. Mong rằng thời gian tới chúng tôi sẽ nhận 
được sự cộng tác quý báu của quý vị. Các bài vở, ảnh gửi 
kèm theo bài viết xin gửi qua địa chỉ email: St.vsl@telus.
net hoặc điện thoại số: (587)889-7907 (Ông Ánh)  bắt 
đầu từ hôm nay đến hết ngày 15/ 7/2021 .

TIỀN THU CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH 16/5/2021
  

1. Thánh lễ 5 giờ chiều thứ Bảy  $    300.00
2. Thánh lễ 6 giờ 30 chiều  thứ Bảy  $    110.00
3. Thánh lễ 9 ,10, 11 am Chúa nhật  $    665.00      
6. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật  $    105.00

CỘNG 6 LỄ     $ 1,180.00

Quỹ Xây Dựng    $      40.00
Đài Đức Mẹ La Vang    $ 1,850.00
Đám cưới Phú & Michel   $     300.00
Đám cưới Ann & Grabriel   $     200.00
Đám tang Cụ Bà Tuyết   $    300.00
Quảng cáo Sunshine Florist (eTransfer) $    200.00
Bán Lon      $    270.00

TỔNG CỘNG CUỐI TUẦN   $ 4,340.00

TIỀN THU CHÚA NHẬT 16/5, SỐ TIỀN TRÊN $50

682 A. C Trần Cương &  Thu $1,000.00
146 A. C Nguyễn Dũng & Hạnh $500.00
79 Ô. B Lê Hùng & Liên  $200.00
295 Cụ Bà Nguyễn Thị Mận $150.00
630 A. C Huỳnh Anh Quốc $150.00
160 A. C Nguyễn Hiệp &Tuyết $100.00
356 Chị Trần Lan   $100.00
591 A. C Vũ Hiệp & Trinh  $100.00
318 A. C Phan Thạch & Trâm $60.00
111 A. C Mạch Hiền & Huệ $50.00
189 A. C Nguyễn Long & Thy $50.00
204 A. C Nguyễn  Nhật & Loan $50.00
663 Ô. B Đặng  Quang & Thủy $50.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP, 
TẤM LÒNG BÁC ÁI VÀ THƯƠNG XÓT BAO LA 

QUÝ VỊ ĐANG DÀNH CHO GIÁO XỨ LÚC CƠN ĐẠI DỊCH.

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 5

Giáo xứ dành thánh lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần dâng lễ 
cầu nguyện cho những linh hồn theo ngày qua đời. Bắt 
đầu vào tháng Tư thời tiết ấm hơn, nếu gia đình nào muốn 
mời quý cha ra nghĩa trang đọc kinh giỗ cho người thân 
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xin cho chúng con biết để tiện sắp xếp. Xin quý vị trong 
gia đình cùng hiệp thông với quý cha theo ngày qua đời 
cầu nguyện cho họ

1. Ông Phao-lô Nguyễn Văn Thêm 83 tuổi. Mất 
ngày 23/5/1993. Dâng lễ ngày Chúa nhật 23/5/21

2. Cha Giuse Đỗ Văn Lực 64 tuổi. Mất ngày  
29/5/2009. Dâng lễ thứ Bảy ngày 29/5/21

3. Anh Gioan Dương Văn Bằng 55 tuổi. Mất 
31/5/20. Dâng lễ thứ Hai 31/5/21

GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

Tự Sắc 
Antiquum Ministerium 

thiết lập Thừa Tác Vụ Giáo Lý Viên 
của Đức Thánh Cha Phanxicô

Hôm thứ Ba 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban 
hành Tông thư dưới dạng Tự sắc Antiquum Ministerium, ng-
hĩa là Thừa Tác Vụ Cổ Kính, nhằm thiết lập thừa tác vụ giáo 
lý viên trong Giáo Hội Công Giáo. 
Tự sắc được giới thiệu trong cuộc họp báo, do Đức Tổng Giám 
Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái truyền 
giảng Tin mừng chủ tọa tại Phòng báo chí Tòa thánh.

1. Giáo lý viên trong Hội thánh là một Thừa Tác Vụ cổ 
kính. Các nhà thần học thường cho rằng những ví dụ đầu 
tiên [về thừa tác vụ này] đã có mặt trong các bản văn Tân 
Ước. Sứ vụ dạy giáo lý có thể truy nguyên đến những 
“thầy dạy” mà Tông đồ Phaolô đã đề cập trong thư gửi 
cộng đoàn Côrinhtô: “Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã 
đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là 
các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người 
được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, 
để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng 
lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn 
sứ, ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn 
làm phép lạ, ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ 
ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các 
tiếng lạ sao? Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em 
cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi 
xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả”. (1 Cr 

12: 28-31).

Thánh Luca bắt đầu Tin Mừng của ngài bằng cách nói rõ: 
“Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi 
sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng 
ngài Thêôphilô, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo 
huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.” ( Lc 1: 3-4). Vị 
Thánh Sử dường như nhận thức rõ rằng các bài viết của 
ngài đưa ra một hình thức hướng dẫn cụ thể có thể bảo 
đảm chắc chắn cho những người đã được rửa tội. Về phần 
mình, Tông đồ Phaolô nói với các tín hữu thành Galát 
rằng: “Người được học Lời Chúa, hãy chia sẻ mọi của cải 
với người dạy dỗ mình” (Gal 6: 6). Rõ ràng là văn bản này 
cung cấp thêm một chi tiết khác; nó đề cập đến sự hiệp 
thông trong cuộc sống như một dấu chỉ cho thành quả của 
việc dạy giáo lý đích thực.

2. Ngay từ đầu, cộng đoàn Kitô hữu được đặc trưng bởi 
nhiều hình thức thừa tác vụ khác nhau do những người 
nam và những người nữ thực hiện, là những người vâng 
phục công việc của Chúa Thánh Thần, đã hiến dâng cuộc 
đời của mình cho việc xây dựng Giáo Hội. Đôi khi, những 
đặc sủng mà Thánh Linh không ngừng tuôn đổ trên những 
người được rửa tội đã được thể hiện dưới những hình thái 
hữu hình và cụ thể trong công việc phục vụ trực tiếp cho 
cộng đồng Kitô hữu, và được công nhận như một thừa tác 
vụ không thể thiếu đối với cộng đồng. Tông đồ Phaolô 
chứng thực điều này một cách có thẩm quyền khi ngài nói 
rằng “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một 
Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có 
một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ 
có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí 
tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người 
thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, 
người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. 
Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được 
chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để 
chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được 
ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác 
thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn 
giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy 
làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người 
mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.” (1Cr 12: 4-11).
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Do đó, trong truyền thống đặc sủng rộng rãi hơn của Tân 
Ước, chúng ta có thể thấy rằng một số người được rửa tội 
nhất định đã thi hành sứ vụ truyền đạt giáo huấn của các 
thánh tông đồ và các thánh sử dưới một hình thức hữu cơ 
và ổn định hơn liên quan đến các tình huống khác nhau 
trong cuộc sống (xem Công Đồng Chung Vatican II, Hiến 
chế tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 8). 
Giáo Hội muốn nhìn nhận việc phục vụ này như là một 
biểu hiện cụ thể của một đặc sủng cá nhân góp phần to lớn 
vào việc thực thi sứ mệnh loan báo Tin Mừng của mình. 
Cái nhìn này về đời sống của các cộng đồng Kitô hữu tiên 
khởi tham gia vào việc truyền bá Phúc âm cũng khuyến 
khích Giáo Hội trong thời đại chúng ta đánh giá cao những 
cách thức mới khả thi để Giáo Hội luôn trung thành với lời 
Chúa sao cho Tin Mừng của Ngài có thể được rao giảng 
cho mọi tạo vật..

3. Lịch sử truyền giáo trong hơn hai thiên niên kỷ qua 
cho thấy rõ hiệu quả của sứ vụ các giáo lý viên. Các giám 
mục, linh mục và phó tế, cùng với nhiều nam nữ tu sĩ sống 
đời thánh hiến, đã cống hiến cuộc đời của mình cho việc 
hướng dẫn giáo lý để đức tin trở thành một hỗ trợ hữu hiệu 
cho cuộc sống của mỗi con người. Một số người trong số 
họ cũng tập hợp xung quanh mình những người khác trong 
số anh chị em của họ có cùng đặc sủng, và thành lập các 
dòng tu chuyên trách việc dạy giáo lý.

Chúng ta cũng không thể quên vô số anh chị em nam nữ 
giáo dân đã trực tiếp tham gia vào việc rao truyền Tin 
Mừng qua việc dạy giáo lý. Họ là những người nam và 
người nữ có đức tin sâu sắc, những chứng nhân đích thực 
của sự thánh thiện, và trong một số trường hợp, họ cũng 
là những người sáng lập các cộng đoàn Giáo Hội và cuối 
cùng chết như những người tử vì đạo. Trong thời đại của 
chúng ta cũng vậy, nhiều giáo lý viên có năng lực và tận tụy 
là những người lãnh đạo cộng đồng ở nhiều nơi khác nhau 
trên thế giới và thực hiện một sứ mệnh vô giá là truyền 
bá và tăng trưởng đức tin. Hàng dài các chân phước, các 
thánh và các vị tử đạo là giáo lý viên đã nâng cao đáng kể 
sứ mệnh của Giáo Hội và xứng đáng được ghi nhận, vì nó 
tiêu biểu cho một nguồn tài nguyên phong phú không chỉ 
cho việc dạy giáo lý mà còn cho toàn bộ lịch sử linh đạo 
Kitô giáo.

4. Bắt đầu từ Công Đồng Chung Vatican II, Giáo Hội đã 
đánh giá lại tầm quan trọng của việc giáo dân tham gia vào 
công cuộc loan báo Tin Mừng. Các Nghị Phụ Công Đồng 
đã nhiều lần nhấn mạnh đến nhu cầu lớn lao đối với các tín 
hữu giáo dân phải tham gia trực tiếp, bằng nhiều cách khác 
nhau tùy theo đặc sủng của họ, trong việc hình thành cộng 
đoàn Giáo Hội (“plantatio Ecclesiae”) và sự phát triển của 
cộng đồng Kitô hữu. “Cũng thế, có một đạo binh thực sự 
đáng khen và rất đáng thưởng công nhờ việc truyền giáo 
nơi Muôn Dân, đó là đạo binh các giảng viên giáo lý nam 
cũng như nữ; là những người đã thấm nhuần tinh thần tông 
đồ, họ vất vả rất nhiều để mang lại sự trợ giúp đặc biệt và 
hoàn toàn cần thiết cho việc bành trướng đức tin và Giáo 
Hội.”(xem Công Đồng Chung Vatican II, Sắc lệnh về Hoạt 
động Truyền giáo của Giáo Hội Ad Gentes, 17).

Cùng với giáo huấn quan trọng của Công đồng, cần đề cập 
đến sự quan tâm thường xuyên của các Đức Giáo Hoàng, 
các Thượng hội đồng Giám mục, các Hội đồng Giám mục 
và cá nhân các Giám mục, là những người, trong những 
thập kỷ gần đây đã góp phần vào việc đổi mới đáng kể 
việc dạy giáo lý. Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, 
Tông huấn Catechesi Tradendae - Giáo Lý Trong Thời Đại 
Chúng Ta, Chỉ Nam Việc Dạy Giáo Lý, Hướng dẫn Tổng 
quát về Dạy Giáo lý và Chỉ Nam Giáo Lý gần đây, cũng 
như nhiều sách Giáo lý cấp quốc gia, khu vực và giáo phận, 
đã xác nhận tính trung tâm của một nền huấn giáo dành ưu 
tiên cho việc giáo dục và đào tạo liên tục các tín hữu.

5. Dù không đánh giá thấp sứ mệnh của Giám mục với 
tư cách là giáo lý viên chính trong Giáo phận của ngài, 
là nhiệm vụ mà ngài chia sẻ với linh mục đoàn của ngài, 
cũng không coi nhẹ trách nhiệm cụ thể của các bậc cha mẹ 
đối với việc đào tạo đức tin Kitô cho con cái của họ (xem 
Giáo luật nghi lễ Latinh, gọi tắt là CIC, số 774 §2; Giáo 
luật nghi lễ Đông phương, gọi tắt là CCEO, số 618), chúng 
ta cũng nên công nhận những người nam và nữ giáo dân 
cảm thấy được kêu gọi nhờ phép rửa tội của họ để hợp tác 
trong công việc dạy giáo lý (xem CIC số 225; CCEO số 
401 và 406). Ngày nay, sự hiện diện này càng cấp thiết hơn 
vì chúng ta ngày càng nhận thức được nhu cầu truyền giáo 
trong thế giới đương đại (xem Tông huấn Evangelii Gaudi-
um - Niềm Vui Phúc Âm, 163-168), và sự trỗi dậy của một 
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nền văn hóa toàn cầu hóa (xem Thông điệp Fratelli Tutti, 
100, 138). Điều này đòi hỏi sự tương tác thực sự với những 
người trẻ, đó là chưa kể đến nhu cầu phải có các phương 
pháp luận sáng tạo và các nguồn lực có khả năng thích 
ứng việc loan báo Tin Mừng với sự biến đổi truyền giáo 
mà Giáo Hội thực hiện. Trung thành với quá khứ và trách 
nhiệm với hiện tại là những điều kiện cần thiết để Giáo Hội 
thực hiện sứ mệnh của mình trên thế giới.

Đánh thức lòng nhiệt thành cá nhân từ phía tất cả những 
người đã được rửa tội và làm sống lại ý thức về lời kêu 
gọi của họ để thực hiện một sứ mệnh thích hợp trong cộng 
đồng đòi hỏi sự chú ý lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh, 
Đấng luôn hiện diện và sinh hoa trái (xem CIC số 774 §1; 
CCEO số 617). Ngày nay, Thánh Linh cũng đang kêu gọi 
những người nam và người nữ lên đường và gặp gỡ tất cả 
những ai đang chờ đợi để khám phá vẻ đẹp, sự tốt lành 
và chân lý của đức tin Kitô giáo. Các mục tử có nhiệm vụ 
hỗ trợ họ trong tiến trình này và làm phong phú đời sống 
của cộng đồng Kitô thông qua việc công nhận các thừa tác 
vụ giáo dân có khả năng đóng góp vào sự biến đổi xã hội 
thông qua việc “thâm nhập các giá trị Kitô vào các lĩnh vực 
xã hội, chính trị và kinh tế.” (Tông huấn Evangelii Gaudi-
um – Niềm Vui Phúc Âm, 102).

6. Hoạt động tông đồ giáo dân chắc chắn là “thế tục”. Nó 
đòi hỏi giáo dân “tìm kiếm Nước Trời bằng cách tham 
gia vào các công việc trần thế và hướng dẫn chúng theo ý 
muốn của Thiên Chúa” (xem Công Đồng Chung Vatican II 
- Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 31). Trong 
cuộc sống hàng ngày, đan xen với các mối quan hệ gia đình 
và xã hội, người giáo dân nhận ra rằng họ “được ban cho 
ơn gọi đặc biệt này: đó là làm cho Giáo Hội hiện diện và 
sinh hoa kết quả trong những nơi và những hoàn cảnh mà 
chỉ nhờ họ, Giáo Hội mới có thể trở thành muối của thế 
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gian” (thượng dẫn, 33). Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng 
ngoài việc tông đồ này, “giáo dân có thể còn được mời gọi 
góp phần trực tiếp hơn và bằng nhiều cách vào công cuộc 
tông đồ của hàng giáo phẩm, giống như những tín hữu nam 
nữ đã chịu vất vả vì Chúa Kitô để giúp đỡ Tông đồ Phaolô 
rao giảng Phúc Âm (thượng dẫn)

Vai trò của các giáo lý viên là một hình thức phục vụ cụ 
thể giữa những công việc khác trong cộng đồng Kitô. Các 
giáo lý viên trước hết được kêu gọi trở thành chuyên gia 
trong công tác mục vụ truyền đạt đức tin khi đức tin phát 
triển qua các giai đoạn khác nhau, từ việc công bố Tin 
Mừng ban đầu, cho đến việc hướng dẫn nhằm trình bày 
cuộc sống mới của chúng ta trong Chúa Kitô, và chuẩn bị 
cho các bí tích khai tâm Kitô, và sau đó là việc đào tạo tiếp 
tục ngõ hầu mỗi người có thể giải thích về niềm hy vọng 
bên trong tâm hồn họ (xem 1 Pr 3:15). Đồng thời, mỗi giáo 
lý viên phải là một chứng nhân cho đức tin, một người thầy 
và một nhà khai tâm đức tin, một người bạn đồng hành và 
một nhà sư phạm, là người giảng dạy cho Giáo Hội. Chỉ 
qua cầu nguyện, học tập và tham gia trực tiếp vào đời sống 
của cộng đoàn, họ mới có thể lớn lên trong căn tính này 
cũng như trong sự chính trực và trách nhiệm mà nó đòi hỏi 
(x. Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc âm hóa, Chỉ 
Nam Giáo lý, 113).

Xin xem tiếp phần sau 
trong Bản Tin Mục Vụ tuần tới


