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KINH XIN ƠN HIỆP NHẤT
Lạy Chúa Giêsu,/ hôm trước ngày chịu chết vì
chúng con,/ Chúa đã cầu xin cho tất cả các môn đệ được
hiệp nhất/ như sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa./
Xin cho chúng con biết đau lòng cảm thấy sự bất trung
gây chia rẽ của chúng con./ Xin cho chúng con biết
trung thực nhìn nhận/ và can đảm bỏ đi những gì là thờ
ơ ngờ vực,/ và ngay cả hận thù lẫn nhau đang tiềm tàng
nơi chúng con.
Xin ban cho tất cả chúng con được gặp nhau trong
Chúa,/ để từ tâm hồn và môi miệng chúng con/ không
ngớt cất lên lời Chúa nguyện cầu cho các tín hữu Kitô/
được hiệp nhất như ý định của Chúa/ theo phương cách
và thời điểm Chúa an bài.
Xin cho chúng con tìm thấy/ con đường đi đến hiệp
nhất nơi Chúa là Đức Ái hoàn hảo/ trong sự vâng phục
Tình Thương và Chân Lý của Chúa./ Amen.
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GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ CHO NĂM 2016
Chủ đề được chọn trong Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp
nhất các Kitô hữu năm 2016 này, gợi hứng từ Thư thứ nhất của
thánh Phêrô Tông Đồ, chương 2 câu 9:
“Được mời gọi để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa”

BẢN THÁNH KINH CHO NĂM 2016
(1Pr 2,9-10)*
9

Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là
hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa,
để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em
ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 10 Xưa anh
em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa;
xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã
được xót thương.

1. Lời mời gọi trở nên dân của Chúa
Thánh Phêrô, trong lá thư đầy nhiệt huyết của mình, đã nhắc
nhớ Giáo hội sơ khai rằng trong cuộc tìm kiếm của họ về ý nghĩa
trước khi gặp gỡ Tin Mừng, họ không phải là một dân. Nhưng
nhờ biết lắng nghe lời kêu gọi để trở thành giống nòi được Thiên
Chúa tuyển chọn và đón nhận quyền năng cứu độ của Thiên
Chúa nơi Đức Kitô, họ đã trở thành dân của Chúa. Thực tại này
*

Trong tập tài liệu này, các bản văn Thánh Kinh được trích dẫn theo bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
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được diễn tả trong Bí tích Rửa Tội, chung cho tất cả các Kitô
hữu. Nơi Bí tích Rửa Tội chúng ta được sinh lại bởi nước và
Thánh Thần (x. Ga 3,5). Nơi Bí tích Rửa Tội, chúng ta chết đi
cho tội để cùng sống lại với Đức Kitô cho một cuộc sống mới
tràn đầy ân sủng trong Chúa. Để duy trì nhận thức về căn tính
mới này trong Đức Kitô, quả là một thách đố thường ngày.
- Làm sao chúng ta nhận thức được rằng ơn kêu gọi chung
của chúng ta là trở nên “dân của Chúa”?
- Làm sao chúng ta có thể diễn đạt căn tính rửa tội của mình
như là một “phẩm vị tư tế vương giả”?
2. Nghe biết về những kỳ công của Thiên Chúa
Bí tích Rửa Tội mở ra cho chúng ta một hành trình mới của
đức tin, hiệp nhất mỗi Kitô hữu với dân Chúa qua mọi thời. Lời
Chúa – nghĩa là Thánh Kinh, mà theo truyền thống các Kitô hữu
vẫn dùng để cầu nguyện, học hỏi và suy gẫm, chính là nền tảng
của một sự hiệp thông thật sự cho dẫu chưa trọn vẹn. Trong việc
chia sẻ các bản văn Thánh Kinh, chúng ta nghe biết về các hoạt
động cứu độ của Chúa trong lịch sử cứu độ: dẫn đưa dân Ngài
thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, và công trình vĩ đại kỳ diệu của
Chúa: là cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, vốn mở ra một
cuộc sống mới cho tất cả chúng ta. Thêm vào đó, việc đọc Thánh
Kinh cách sốt mến sẽ dẫn người Kitô hữu đến việc nhận biết
những kỳ công của Chúa ngay cả trong cuộc sống riêng của họ.
- Bằng phương cách nào chúng ta nhận ra và đáp lại trước
“những kỳ công” của Thiên Chúa: trong việc phụng thờ và ngợi
khen, trong việc phục vụ cho công lý và hoà bình?
- Làm cách nào để chúng ta quý trọng Thánh Kinh như là
Lời mang lại sự sống, đang mời gọi chúng ta vươn đến sự hiệp
nhất và sứ mạng cao cả hơn?
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3. Đáp trả và loan báo

Thiên Chúa đã chọn chúng ta không phải như một thứ ưu
đãi. Ngài làm cho chúng ta thánh thiện, nhưng không phải theo
nghĩa là các Kitô hữu thì đạo đức hơn người khác. Ngài đã chọn
chúng ta để chu toàn một mục đích. Chúng ta chỉ là thánh trong
khuôn khổ chúng ta dấn thân phục vụ cho Chúa, tức là luôn đem
tình yêu của Ngài đến cho mọi người. Là một dân tư tế, điều này
có nghĩa là những người phục vụ cho thế giới, các Kitô hữu sống
lời kêu gọi của Bí tích Rửa Tội và làm chứng cho những kỳ công
của Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau:
 Chữa lành những thương tích: Các cuộc chiến tranh,
xung đột và lạm dụng đã gây tổn thương cho đời sống tình cảm
và tương quan của nhiều quốc gia. Ân sủng của Thiên Chúa giúp
chúng ta nài xin sự tha thứ cho những trở ngại đang ngăn cản sự
hoà giải và chữa lành, để đón nhận lòng thương xót và tăng
trưởng trong sự thánh thiện.
 Việc tìm kiếm chân lý và hiệp nhất: Nhận thức về căn tính
chung của chúng ta trong Đức Kitô, mời gọi chúng ta cùng nỗ lực
nhằm trả lời cho những vấn nạn vẫn còn làm chia rẽ những Kitô
hữu chúng ta. Giống như các môn đệ trên đường đến Emmaus,
chúng ta được mời gọi để chia sẻ những kinh nghiệm của chúng
ta và cũng để khám phá ra rằng trong cuộc lữ hành chung của
chúng ta, có Chúa Giêsu Kitô luôn ở giữa chúng ta.
 Tích cực dấn thân để cổ võ cho phẩm giá con người:
Các Kitô hữu, những con người đã được đưa ra khỏi bóng tối
vào trong ánh sáng huyền diệu của Thiên Quốc, phải nhận ra
phẩm giá siêu việt nơi đời sống mỗi con người. Thông qua những
chương trình từ thiện xã hội, chúng ta được mời gọi để đến với
những người nghèo, những người thiếu thốn, những người
nghiện ngập và những người bị gạt ra bên lề.

Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 01 năm 2016
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- Đang khi chúng ta xét đến trách nhiệm về sự hiệp nhất các
Kitô hữu, chúng ta phải cầu xin sự tha thứ về điều gì?
- Khi nhận biết lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta
cần phải thực hiện như thế nào cùng với các Kitô hữu khác trong
các hoạt động bác ái xã hội?

CỬ HÀNH TUẦN ĐẠI KẾT
TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ
Trong ý hướng sống Năm Thánh Lòng Thương Xót, đồng
thời cùng hoà nhịp cảm thức với Giáo hội hoàn vũ trong việc cầu
nguyện và cổ võ đối thoại đại kết giữa các Kitô hữu, các buổi
cầu nguyện được cử hành trong các cộng đoàn và giáo xứ như là
một cơ hội quý giá để huấn luyện tâm hồn người Kitô hữu, hoán
cải nội tâm và thắt chặt tinh thần hiệp nhất ngay từ chính môi
trường mà mỗi người đang sống.
Đây cũng chính là cách thức cụ thể để người tín hữu sống
lời tuyên tín: “Tôi tin một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công
giáo và tông truyền”, một Giáo hội bắt nguồn từ sự hiệp nhất
trong Ba Ngôi của một Thiên Chúa duy nhất.

DIỄN TIẾN BUỔI CỬ HÀNH
 Chuẩn bị cho buổi cử hành
- Giếng rửa tội đặt cạnh bên giảng đài - nơi công bố
Tin Mừng.
- Nến Phục Sinh và đĩa muối đặt hai bên giá - nơi đặt sách
Tin Mừng.
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- Các cây nến nhỏ cho cuộc rước.
- Tập tài liệu cho Tuần Hiệp Nhất 2016.
 Ngày khai mạc

Đang khi cộng đoàn hát bài mở đầu “Lên đền thánh”, một số
anh chị em cầm nến trên tay đi đầu đoàn rước, kế đến là hai
người cầm nến Phục Sinh và đĩa muối, rồi đến hai thừa tác viên
(giúp đọc các câu xuớng trong tài liệu), sau cùng vị chủ sự cầm
sách Tin Mừng. Tất cả hợp thành đoàn rước cùng tiến lên gian
cung thánh (hoặc một nơi thích hợp) rồi đặt tất cả vào đúng các
vị trí đã chuẩn bị trước. Sau đó, mỗi người trong đoàn rước trở
về vị trí cùa mình. Chủ tế đến ghế chủ toạ và làm dấu Thánh giá
khai mạc, sau đó buổi cử hành tiếp tục diễn ra theo thứ tự và nội
dung như đã in sẵn trong tập tài liệu.
 Ngày bế mạc
Sau khi đọc lời nguyện kết thúc, chủ sự tiến đến thắp lửa
từ nến Phục Sinh và chuyền cho các thừa tác viên, sau đó cho
tất cả cộng đoàn. Khi tất cả đã cầm nến sáng trên tay, chủ sự ban
phép lành và đọc lời sai đi. Đang khi cộng đoàn hát bài kết thúc
“Con xin làm chứng tá” thì đoàn rước với các nến nhỏ, nến
Phục Sinh và muối cùng với sách Tin Mừng tiến đi ra bên ngoài
nhà nguyện.
Lưu ý: Trong buổi cử hành, phần phụng vụ Lời Chúa có thể
chỉ cần đọc bài Tin Mừng mà thôi. 

"UT UNUM SINT"
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Ngày thứ nhất (18/01/2016)

HÃY ĐẨY HÒN ĐÁ LĂN ĐI
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến,
Trong thánh lễ hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh,
chúng ta bắt đầu Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô
hữu. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho các Kitô hữu bước
vào hành trình hiệp nhất bằng việc can đảm “đẩy hòn đá” của sự
ganh ghét, hận thù ra khỏi tâm hồn mình để ánh sáng Phục Sinh
của Chúa Kitô chiếu rọi vào, mà chữa lành những vết thương
bên trong là nguyên nhân của sự chia rẽ.
II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Hội Thánh là Mẹ luôn ưu tư, mong mỏi các Kitô hữu được
hiệp nhất nên một trong Chúa Thánh Thần và mời gọi con cái
mình ra sức cầu nguyện cho sự hiệp nhất ấy.
Vì thế, qua chủ đề của buổi cầu nguyện hôm nay: “Hãy đẩy
hòn đá lăn đi”, mỗi người trong chúng ta cùng được mời gọi
“hãy đẩy những hòn đá” của sự ganh ghét, thù hận đã từ lâu che
lấp và giam kín tâm hồn mình trong sự chết. Và như thế, một khi
cánh cửa tâm hồn của chúng ta được rộng mở sẽ là dịp để ánh
sáng Phục Sinh của Chúa Kitô chiếu rọi vào, mà chữa lành
những vết thương và làm cho chúng ta được sống trong tình yêu
hiệp nhất của Chúa Thánh Thần.

Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 01 năm 2016
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1. Mở đầu

LÊN ĐỀN THÁNH
Thành Tâm

daân thaùnh
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Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
Chủ sự:
Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô,
Hôm nay, chúng ta cùng họp nhau nơi đây, trong buổi cầu
nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, để cảm tạ Thiên
Chúa vì phẩm giá và ơn gọi Kitô hữu mà chúng ta đã lãnh nhận;
đồng thời chúng ta cùng hoà nhịp tâm hồn để hiệp lời cầu nguyện
cùng với tất các Kitô hữu trên toàn thế giới với hy vọng: tất cả
cùng được hiệp nhất với nhau trong Ân sủng của Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, Tình yêu của Chúa Cha và ơn Thông hiệp
của Chúa Thánh Thần.

Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 01 năm 2016
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2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và cư ngụ trong
tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết lắng nghe tiếng nói
của Ngài.
CĐ: Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con...
Việt Trì
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Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần là Nguồn mạch tình yêu của
Thiên Chúa, xin chỉ cho chúng con tình yêu của Chúa Cha.
CĐ: Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con...
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần là Lửa tình yêu của Thiên
Chúa, xin thanh tẩy chúng con, loại bỏ khỏi tâm hồn chúng con
những chia rẽ và làm cho chúng con nên một trong Đức Kitô.
CĐ: Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con...
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, xin
đến ngự trị trong chúng con để chúng con có thể nên một trong
sự hiệp thông tình yêu và thánh thiện. Xin làm cho chúng con
nên một trong Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CĐ: Amen.
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3. Lời nguyện giao hoà

Chủ sự: Thiên Chúa luôn kêu mời chúng ta giao hoà để
bước vào hành trình hiệp nhất. Chúng ta cùng hối cải về những
suy nghĩ, ước muốn và việc làm của chúng ta để lãnh ơn giao
hoà; nhờ đó, trổ sinh hoa trái của tình hiệp nhất trong tâm hồn.
(Thinh lặng)
Xướng: Lạy Thiên Chúa, Ngài đã tạo dựng chúng con giống
hình ảnh Ngài. Xin Chúa tha thứ vì nhiều lần trong cuộc sống
chúng con đã không nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những anh
chị em mà chúng con gặp gỡ và ngay cả trong chính bản thân
chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con phải tha thứ
cho anh chị em mình. Xin Chúa tha thứ mỗi khi chúng con chỉ
biết sống như người chủ nợ mà quên rằng chính mình là con nợ.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Thiên Chúa của tình yêu và bình an, xin tha thứ
mỗi khi chúng con gây ra chia rẽ, bất hoà mà quên đi việc xây
đắp cho tình huynh đệ trong cộng đoàn chúng con. Xin Chúa
thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin rộng lòng tha thứ và
đổ tràn ân sủng của Chúa trong tâm hồn chúng con, để chúng con
trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa ở những nơi chúng con
hiện diện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
4. Lời Chúa
Ed 37,12-14: “Hỡi dân Ta! Này Ta sẽ mở huyệt cho các
ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt.”
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Tv 71,18b-23: “Lạy Chúa, dũng lực và đức chính trực của
Ngài cao vời vợi.”
Rm 8,15-21: “Chúng ta cùng chịu đau khổ với Đức Ki-tô,
chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người.”
Mt 28,1-10: “Người không có ở đây vì Người đã trỗi dậy
như Người đã nói.”
 Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Nguyễn Duy
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böôùc. Lôøi Ngaøi ñöôïm chaá t ngaá t nieàm vui troïn veïn ngaø n tieáng haù t ñaày


                 
         
      

  
           



vôi. Lôøi Ngaøi ñoåi môùi cho cuoäc ñôøi, Lôøi Ngaøi haïn h phuùc cho traàn ai.
con Lôøi Ngaøi laøm chöùa chan hy voïn g laø ñöôøng ñeå con haèn g doõi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng,
bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi
viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa
từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo
người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy Người,
lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo
các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm
Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người
đã chỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người
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đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người
đã chỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó,
các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.”
Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui
mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”
Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy
giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho
anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
Đó là lời Chúa.
5. Lời gợi ý
Đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu mà chúng ta vừa nghe,
diễn tả nỗi sợ hãi của bà Maria Mácđala và một bà Maria khác,
là những môn đệ của Chúa Giêsu, khi chứng kiến Ngôi Mộ
Trống với tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ. Thật vậy, làm sao
không sợ hãi trước sự kiện ngôi mộ trống và Chúa Giêsu đã ra
khỏi đó. Đó là một thực tại chưa bao giờ các bà dám nghĩ tới
và là chuyện xem ra không tưởng, nhưng giờ đây lại là sự thật.
Và nỗi sợ hãi của các bà chỉ có thể được xua tan khi chính lời
của Đấng Phục Sinh cất lên: “Chị em đừng sợ!”, “Lời” ấy đã
chữa lành và biến nỗi sợ hãi thành niềm vui bất tận trong tâm
hồn các bà.
Kinh nghiệm cho thấy, cũng không ít điều mà ngày nay
chúng ta vẫn cho rằng “không tưởng, không thể được”: Làm sao
có thể tha thứ cho một người xúc phạm đến mình? Nhất là khi
sự xúc phạm lại đến từ những người thân yêu, những người mình
tin tưởng, những người đáng ra phải đứng về phía mình? Vết
thương càng lớn và càng đau thì sự tha thứ càng trở nên khó và
không thể. Chưa hết, tha thứ đã khó khăn nhưng mở miệng xin
tha thứ còn khó khăn hơn biết mấy. Bởi lẽ, ít ai dám nhận mình
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lầm lỗi, nên cũng ít ai thành thật xin tha lỗi, và điều đó dường
như là không thể. Tất cả những điều không thể ấy phải chăng là
những tảng đá lớn như muốn phủ lấp và giam kín chúng ta trong
sự chết của tâm hồn?
Hôm nay, một lần nữa, Lời của Đấng Phục Sinh được cất
lên cho chúng ta: “Anh chị em đừng sợ!” Lời ấy kêu gọi chúng ta
hãy can đảm và mạnh mẽ đẩy những tảng đá nặng nề ấy ra khỏi
tâm hồn mình để một lần nữa ánh sáng của Đấng Phục Sinh
chiếu rọi và chữa lành chúng ta. Đây chẳng phải là nỗi ưu tư của
Mẹ Hội Thánh vẫn ngày đêm mong chờ con cái của mình thực
hiện hay sao? Bởi lẽ, chỉ khi tảng đá che lấp được lăn đi, thì lúc
đó ánh sáng của tình yêu hiệp nhất mới có thể được chiếu toả
trong cộng đoàn nơi chúng ta đang sống.

6. Lời mời gọi hồi tâm
- Nhìn lại đời sống nơi cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta hôm
nay, điều gì đã khiến chúng ta đang tự nhốt mình trong sự buồn
bã, lo âu và thất vọng? Điều gì đang ngăn cản ánh sáng của Đấng
Phục Sinh chiếu rọi vào tâm hồn chúng ta?
- Mỗi khi ta tha thứ là mỗi khi ta được nhẹ nhàng và an vui,
mỗi khi ta thứ tha là mỗi khi ta đang kết dệt đời mình bằng tình
yêu thương. Chúng ta đã thật sự sẵn sàng để bước vào hành trình
hiệp nhất hay chưa?
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 Hát suy niệm:
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Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 01 năm 2016

19

7. Lời nguyện cậy trông
Chủ sự: Như là những người con của Thiên Chúa, ý thức
về phẩm vị và sứ mạng của mình, chúng ta hãy dâng lên Chúa
những lời nguyện xin và bày tỏ lòng khao khát được trở nên dân
thánh của Người.
Xướng: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin hãy biến đổi tâm hồn
chúng con.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.
Xướng: Lạy Chúa Con Chí Thánh, xin Máu và Nước từ
cạnh sườn Chúa xua tan cơn khát tình thương trong cộng đoàn
chúng con, hầu giúp chúng con được hiệp nhất trọn vẹn.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.
Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Thần Khí của hoan
lạc và bình an, xin hàn gắn những chia rẽ nơi thẳm sâu tâm hồn
mỗi người chúng con, hầu giúp chúng con hiệp nhất nên một
đoàn chiên của Chúa.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.

8. Lời kinh Lạy Cha
CĐ: Lạy Cha chúng con…
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9. Lời nguyện kết
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, từ muôn thuở Chúa vẫn yêu chúng con và
đã tỏ bày tình yêu đó bằng cái chết trên thập giá vì chúng con.
Qua đó, Chúa đã chia sẻ những khổ đau và thương tích của chúng
con. Trong giây phút này, chúng con xin đặt ở dưới chân thập
giá Chúa tất cả những trở ngại làm chúng con xa cách tình yêu
của Ngài. Xin hãy lăn đi những tảng đá giam giữ chúng con. Xin
thức tỉnh chúng con trong ánh bình minh Phục Sinh của Chúa để
ở đó, chúng con có thể gặp gỡ những anh chị em mà chúng con
bị chia cách. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CĐ: Amen.
10. Lời chúc lành kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).
Xin Thiên Chúa là  Cha và Con và Thánh Thần ban phúc
lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
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11. Lời ca dâng Mẹ
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böôùc tôù i Thieân Chuù a. Hy sinh nhieà u vì baùc aùi queân lôï i danh.
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Ngày thứ hai (19/01/2016)

ĐƯỢC KÊU GỌI TRỞ NÊN
NHỮNG SỨ GIẢ CỦA NIỀM VUI

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến,
Nhìn thấy biết bao thảm cảnh đang diễn ra hằng ngày: con
người đau khổ lầm than, sống trong cuộc sống u buồn, hay có
khi chỉ biết tìm những niềm vui chóng qua. Trong ngày thứ hai
của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, chúng ta
cùng cầu nguyện cho các Kitô hữu cảm nếm được niềm vui trong
Chúa Kitô, đồng thời được thôi thúc cùng hướng đến một mục
đích là trở thành “những sứ giả của niềm vui” để đem Chúa là
nguồn vui đến xoa dịu đau khổ của con người.
II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Khi nhìn thấy cuộc sống của những con người đau khổ về
thể xác cũng như tinh thần trong thế giới hôm nay, điều đó thôi
thúc các Kitô hữu, những người đã cảm nếm được niềm vui của
Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, biết đem Chúa
đến cho họ. Đây không là nhiệm vụ của riêng ai, nhưng là của
tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, những ai đã lãnh nhận Bí tích
Rửa Tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, đều được mời gọi đem
Chúa là nguồn vui đến với những anh chị em đang đau khổ,
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lầm than. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng bước vào buổi cầu
nguyện tối nay với chủ đề: “Được kêu gọi trở nên những sứ giả
của niềm vui.”
1. Mở đầu
Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đốt lửa yêu
mến Thiên Chúa trong lòng mỗi người chúng con để chúng con
ngày càng yêu mến Chúa và hết lòng phụng sự Người.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…
Thành Tâm
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Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con đôi
mắt để nhìn thấy những anh chị em đang đau khổ; và cùng với
Ngài, chúng con biết mang Lòng Thương Xót của Chúa đến cho
họ để nâng đỡ cuộc sống và xoa dịu tâm hồn họ.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…
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3. Lời nguyện giao hoà

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương
và tha thứ cho những ai biết hối cải, ăn năn. Trong tâm tình sám
hối về những lầm lỗi của mình, chúng ta hãy tính thác vào lòng
thương xót của Chúa và xin Người giúp chúng ta tiến lên trên
con đường hiệp nhất. (Thinh lặng)
Xướng: Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được cảm nếm Tình
Yêu vô biên của Chúa. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót của
chúng con trong việc loan báo Tình Yêu ấy cho các anh chị em
chưa biết Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã truyền dạy chúng
con phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con.
Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con đã không yêu thương
anh chị em của chúng con, và có khi còn cố ý loại trừ họ ra khỏi
cuộc sống của chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi chúng con trở nên
những sứ giả của niềm vui. Xin Chúa tha thứ cho những khi
chúng con thay vì là sứ giả của niềm vui, thì lại đem nỗi buồn
phiền đến cho anh chị em chung quanh. Xin Chúa thương xót
chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin
tha thứ cho chúng con vì những lầm lỗi đã làm chúng con phải
xa lìa Chúa và chia rẽ nhau. Xin Chúa thương ban cho chúng
con ơn hiệp nhất, để chúng con trở nên những sứ giả đem niềm
vui và bình an của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
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4. Lời Chúa
Is 61,1-4: “Thần Khí Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên
tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin
mừng cho những kẻ nghèo hèn.”
Tv 133: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui
vầy bên nhau.”
Pl 2,1-5: “Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được
trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng
một tâm hồn và cùng một hướng như nhau.”
Ga 15,9-12: “Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em
được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được
nên trọn vẹn.”
 Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Nguyễn Duy
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã
yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh
em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các
điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình
thương của Người.
Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như
Thầy đã yêu thương anh em.”
Đó là lời Chúa.
5. Lời gợi ý
Trong cuộc sống hằng ngày, khi nhìn thấy một công việc
được mọi người cùng thực hiện cách tích cực và kết quả tốt đẹp,
thì chúng ta nhận ra rằng có một sự gắn kết ở giữa họ trong công
việc, và cũng từ nơi đó phát xuất ra một niềm vui mà chắc hẳn
ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Nơi những người Kitô hữu đang sống trong niềm vui của
yêu thương, hiệp nhất, chúng ta còn bắt gặp điều đáng ngưỡng
mộ hơn thế nữa. Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe: “Như Chúa Cha
đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu anh em như vậy, anh em hãy ở lại
trong tình yêu của Thầy” và “anh em hãy yêu thương nhau như
Thầy đã yêu thương anh em”, chúng ta nhận thấy rằng sự gắn
kết và niềm vui đó xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa đối với
chúng ta; và tình yêu của chúng ta đối với nhau như là kết quả tất
yếu của tình yêu Thiên Chúa. Sự gắn kết và niềm vui trong tình
yêu đó tạo nên một cảnh tượng tốt đẹp thật khó diễn tả hết, đến
nỗi tác giả Thánh vịnh 133 đã phải thốt lên rằng: “Ngọt ngào tốt
đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1).
Sự ngọt ngào ấy thôi thúc chúng ta đem Tin Mừng Đức Kitô đến
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cho những người đau khổ, những tấm lòng tan vỡ, để họ được
băng bó và chữa lành như lời của tiên tri Isaia: “Thần Khí Đức
Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn
phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo hèn”
(Is 61,1).
Tuy nhiên trong đời sống cộng đoàn, mặc dù niềm vui mà
sự hiệp nhất mang lại thì thật lớn lao, nhưng cũng không thể nào
tránh khỏi cảnh “chín người mười ý”, và vì ai cũng ra sức bảo
vệ cho ý riêng của mình, thế nên nguy cơ đổ vỡ cùng với nỗi
buồn chia rẽ thì luôn luôn rình rập. Chính vì thế, để gìn giữ sự
hiệp nhất trong cộng đoàn và để niềm vui luôn được bền vững,
lời thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Philipphê dạy chúng ta
rằng: “Anh em đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng
hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình”
(Pl 2,3).
Trong đời sống cộng đoàn, những nỗi buồn, những đau khổ
do sự chia rẽ gây ra, thường làm chúng ta mất đi sức mạnh để
loan báo “niềm vui Tin Mừng” mà ta đã lãnh nhận từ Chúa
Giêsu. Một nụ cười, một câu nói thân tình, một sự sẻ chia cảm
thông, một sự từ bỏ ý riêng… tuy âm thầm, nhỏ bé, nhưng nếu
được thực hiện với tất cả lòng chân thành, cũng sẽ mang lại nhiều
niềm vui. Xin Chúa Giêsu làm cho ước muốn mang lại niềm vui
cho anh chị em của chúng ta, lớn lên từ môi trường gia đình,
cộng đoàn hay giáo xứ và từ từ lan toả ra đến những môi trường
rộng lớn chung quanh.
6. Lời mời gọi hồi tâm
- Theo anh chị em, điều gì có thể bóp chết niềm vui trong
cộng đoàn chúng ta?
- Để niềm vui của Đức Giêsu ở trong chúng ta, và làm cho
chúng ta trở thành chứng nhân của Tin Mừng, chúng ta có thể
đón nhận những gì từ những anh chị em Kitô hữu khác?
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 Hát suy niệm:

CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU
Nguyễn Duy
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7. Lời nguyện cậy trông

Chủ sự: Ý thức về phẩm vị làm con Thiên Chúa và sứ mạng
đem niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người, chúng ta hãy dâng
lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết.
Xướng: Lạy Cha nhân từ, xin cho chúng con luôn cảm nhận
được tình thương của Cha, để nhờ đó, chúng con cũng nhận ra
các Kitô hữu khác cũng chính là anh chị em của chúng con và
cùng được liên liên kết với nhau như anh chị em một nhà.
CĐ: Xin làm cho dân Chúa luôn yêu thương và nên một
trong Đức Kitô.
Xướng: Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống, xin cho chúng
con luôn biết đem Chúa đến với những anh chị em đang đau khổ
để xoa dịu nỗi đau, chia sẻ khốn khó, nhờ đó chúng con sẽ sống
xứng đáng là dân của Chúa.
CĐ: Xin làm cho dân Chúa luôn yêu thương và nên một
trong Đức Kitô.
Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Thần Khí của niềm
hoan lạc và bình an, xin hàn gắn những chia rẽ do sự ích kỷ và
kiêu ngạo của chúng con; xin cho chúng con biết coi người khác
trọng hơn mình để, nhờ sự hướng dẫn của Ngài, chúng con sẽ
được hiệp nhất với nhau.
CĐ: Xin làm cho dân Chúa luôn yêu thương và nên một
trong Đức Kitô.
8. Lời kinh Lạy Cha
CĐ: Lạy Cha chúng con…
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9. Lời nguyện kết
Chủ sự:
Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, cho dẫu chúng con nghèo nàn
tinh thần và khả năng giới hạn, nhưng xin Chúa thương nhìn đến
tấm lòng thiện chí của chúng con phục vụ Chúa. Xin cho sự hiện
diện của Chúa lấp đầy những khát vọng sâu thẳm nhất trong tâm
hồn chúng con. Xin tình yêu của Chúa chữa lành trái tim thương
tích của chúng con để chúng con có thể yêu như Chúa đã yêu.
Xin ban cho chúng con ơn hiệp nhất để chúng con có thể phục vụ
Chúa trong niềm vui và chia sẻ tình yêu của Chúa cho hết mọi
người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
10. Lời chúc lành kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự:
“Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,4).
Xin Thiên Chúa là  Cha và Con và Thánh Thần ban phúc
lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
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11. Lời ca dâng Mẹ

TẬN HIẾN CHO MẸ
Huyền Linh
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Ngày thứ ba (20/01/2016)

LỜI CHỨNG CỦA TÌNH BẰNG HỮU
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến,
Bước sang ngày thứ ba của Tuần lễ cầu nguyện cho sự
hiệp nhất các Kitô hữu, cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta cùng hiệp
thông với Giáo hội hoàn vũ cầu nguyện cho mỗi Kitô hữu được
trở nên chứng nhân cho sự hiệp nhất trong đời sống huynh đệvà
tình bằng hữu nơi mỗi chúng ta.
II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Trong buổi tối thứ ba của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp
nhất các Kitô hữu, xin mời anh chị em cùng nhau suy niệm và
cầu nguyện với chủ đề: “Lời chứng của tình bằng hữu.” Chính
Thiên Chúa đã thương xót mỗi người chúng ta, đã cho chúng ta
trở thành một dân để cùng nhau loan báo những kỳ công của
Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi đáp lại lời Người qua việc
sống tình bằng hữu trong sự hiệp nhất, bởi vì chính sự hiệp nhất
này là lời minh chứng sống động cho người khác về “Kitô giáo
là Đạo Yêu Thương”.
1. Mở đầu
Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
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2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần là suối nguồn tình yêu Thiên
Chúa, xin thắp lên trong chúng con ngọn lửa kính mến Chúa,
để chúng con cũng biết yêu mến anh chị em như Chúa đã yêu
thương chúng con.
CĐ: Lạy Ngài xin đến…
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Soán g sao neân ngöôøi con Chuù a chöùn g nhaân tình yeâ u .

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài chính là quà tặng mà
Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại qua Chúa Giêsu, xin Ngài
ngự vào lòng chúng con và chỉ bảo chúng con luôn biết thực thi
thánh ý Chúa.
CĐ: Lạy Ngài xin đến…
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con một
tấm lòng trắc ẩn, để chúng con biết mạnh dạn dấn bước trên
đường phục vụ và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ anh chị em trước
những khó khăn và nhu cầu cần thiết của họ.
CĐ: Lạy Ngài xin đến…
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3. Lời nguyện giao hoà
Chủ sự: Để để lãnh ơn giao hoà và làm trổ sinh hoa trái của
tình hiệp nhất trong đời sống, chúng ta cùng nhau sám hối về
những lỗi phạm trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta
đối với Chúa và đối với anh chị em. (Thinh lặng)
Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã đến để liên kết tất cả chúng con
vào trong gia đình của Chúa. Xin Chúa thứ tha cho chúng con vì
chúng con chưa biết cùng cộng tác với nhau để kiến tạo nền văn
minh tình thương và sự sống.
CĐ: Kyrie, Kyrie, eleison!…

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã cứu chuộc chúng
con bằng giá Máu Châu Báu. Xin Chúa thứ tha cho chúng con,
vì lẽ ra chúng con phải là những người xoa dịu nỗi đau của người
khác, nhưng ngược lại, chúng con lại gây ra những mối bất hoà
giữa anh chị em với nhau.
CĐ: Kyrie, Kyrie, eleison!…
Xướng: Lạy Chúa, Chúa là Đường đưa nhân loại đến bình
an và chân lý. Xin Chúa thứ tha cho chúng con vì chúng con đã
sống nghi kỵ, gian dối và thiếu cảm thông với những người sống
bên cạnh mình.
CĐ: Kyrie, Kyrie, eleison!…
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Chủ sự: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin thương xót và đổ tràn
ân sủng của Chúa vào lòng chúng con, để chúng con có thể làm
chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng chính đời sống chúng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
4. Lời Chúa
Gr 31,10-13: “Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on.”
Tv 122: “Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình
rằng: chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt.”
1Ga 4,16b-21: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà
lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.”
Ga 17,20-23: “Để họ được hoàn toàn nên một, như vậy, thế
gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con.”
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và nói rằng: “Con
không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho
những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha
ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Phần Con, Con
đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được
nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong
Con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận
biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu
thương Con.”
Đó là lời Chúa.
5. Lời gợi ý
Cách nay hơn mười năm, ở tại đất nước Latvia nhỏ bé, một
nơi từng là chiến trường tôn giáo và chính trị cho nhiều thế lực
quốc gia và giáo phái quá khích, một cộng đồng Công giáo
quốc tế với ơn gọi hiệp nhất mang tên Chemin Neuf (Hành
Trình Mới) đã được lập nên. Các thành viên của cộng đồng này
bao gồm cả tín hữu Công giáo lẫn anh em Tin lành. Họ có chung
niềm vui đến từ tình bằng hữu trong Chúa Kitô cũng như cùng
chia sẻ nỗi đau về sự chia cắt giữa các Kitô hữu, vốn đã trở nên
như những đám sương mù dày đặc gây trở ngại cho việc loan báo
Tin Mừng.
Thế nhưng chúng ta thất rằng nỗi thao thức về sự hiệp nhất
giữa các Kitô hữu đâu phải chỉ mới diễn ra gần đây, mà lời kêu
gọi này đã có ngay từ thời Giáo hội sơ khai. Vang vọng trong
Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, lời Chúa Giêsu nguyện xin
tha thiết cho môn đệ của Người được nên một như Chúa Cha
và Chúa Con là một. Nên một ở đây được hiểu là nên một trong
tình yêu, như Chúa Cha yêu thương Con Một mình và Chúa
Con cũng yêu thương Chúa Cha như vậy; và như Chúa Cha và
Chúa Con yêu thương nhân loại thế nào thì nhân loại cũng được
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mời gọi yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau như vậy.
Nên một chính là thánh ý Cha qua Người Con Một của Ngài và
cũng là lệnh truyền mà Chúa Kitô trao lại cho các môn đệ Người
thực thi. Nên một trong tình yêu, nên một trong ý chí, nên một
trong tư tưởng, nên một trong hành động! Sự nên một này chẳng
những không làm cho chúng ta bị đánh mất chính mình nhưng
càng làm cho phẩm giá chúng ta được nâng cao, càng thể hiện
được mối tương quan liên vị và sự hiệp thông trong đức ái của
tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức ái này thúc đẩy chúng ta tìm
mọi nỗ lực, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, để thể hiện
sự hiệp nhất trong tình bằng hữu yêu thương để Nước Cha được
hiển trị.
Lời Thư thứ nhất thánh Gioan Tông Đồ cho biết: “Nếu ai nói:
‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’, mà lại ghét anh em mình, người ấy
là kẻ nói dối” (1Ga 4,20). Làm sao người khác có thể gọi chúng
ta là môn đệ Chúa Kitô, hay gọi Kitô giáo là Đạo Yêu Thương,
trong khi tình yêu mà chúng ta dành cho người đồng loại không
trọn vẹn, và sờ sờ trước mắt họ là sự chia rẽ của những anh em
Kitô hữu? Và rồi họ cũng sẽ không thể tin vào lời rao giảng của
chúng ta về sự yêu thương khi nó chỉ là những ngôn từ sáo rỗng
trên môi miệng. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI cũng
đã lưu tâm đến phận vụ của những sứ giả Tin Mừng trong Tông
huấn Evangelii Nuntiandi – Loan Báo Tin Mừng: “Con người
ngày nay lắng nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy. Và
nếu họ lắng nghe thầy dạy, đó là vị các thầy dạy này là những
chứng nhân” (số 41).
Vâng, không nơi nào diễn tả rõ nét sự hiệp nhất của cộng
đoàn bằng nơi cử hành Bí tích Thánh Thể. Ở nơi ấy, các tín hữu
thú nhận tội lỗi và xin ơn tha thứ của Chúa cũng như làm hoà
với anh em trước khi dâng của lễ. Cũng vậy, không thể trao nhau
bình an là cử chỉ của hiệp thông mà lại không hướng về người
đối diện, và đỉnh cao của sự hiệp nhất được thể hiện bằng việc
rước lễ, dân Chúa cùng ăn một Bánh và uống chung một Chén.
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Vì thế, trước mầu nhiệm cao cả này, thánh Augustinô đã thốt
lên: “Ôi Bí tích Tình Yêu! Dấu chỉ hiệp nhất! Mối dây bác ái!”
Như vậy, thật là một nỗi đau cho các tín hữu Kitô khi chưa
cùng nhau cử hành Bữa tiệc Thánh Thể ngay tại trần gian này.
Càng đau khổ vì sự chia rẽ trong Hội Thánh thì chúng ta càng
thấy lời Chúa cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất trở
nên khẩn thiết hơn.
6. Lời mời gọi hồi tâm
- Lời chứng của tình bằng hữu cần dựa trên sự tôn trọng
nhau để có thể đi đến hiệp nhất như thánh Augustinô diễn tả:
“Thống nhất trong những điều chính yếu, tự do trong những điều
tuỳ phụ; và trên hết mọi điều, phải có đức ái.” Tôi cần làm thế
nào để hàn gắn những chia rẽ, sứt mẻ trong tình cảm bạn bè, láng
giềng mà có khi tôi là người đã gây ra, hoặc lúc khác, tôi chỉ là
nạn nhân của sự hiểu lầm?
- Khi đối thoại với những người khác quan điểm, hay trước
những giáo thuyết của các giáo hội anh em, tôi cần có thái độ
nào để nhận ra những điểm hay, điểm mạnh, hầu bổ sung cho
những bất toàn nơi mình vì biết rằng Chúa Thánh Thần cũng
hoạt động nơi họ để dẫn đưa mọi người tới sự hiệp nhất?
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 Hát suy niệm:
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7. Lời nguyện cậy trông

Chủ sự: Trong đêm trước lúc chịu khổ hình, Chúa Giêsu đã
cầu nguyện cho sự hiệp nhất và yêu thương giữa các môn đệ
của Người. Hôm nay, chúng ta cũng xin Thiên Chúa giáng phúc
cho nỗ lực hiệp nhất Kitô giáo mà mỗi chi thể của Giáo hội đang
vun đắp.
Xướng: Chúa Giêsu hằng cầu nguyện cùng Chúa Cha cho
những ai nhờ nghe Lời Tin Mừng mà tin vào Người. Xin Chúa
cho mỗi người chúng ta biết ý thức trở nên chứng nhân của Lời
Chúa khi chính mình là người chủ động xây đắp tình hiệp nhất
cộng đoàn, để nhờ đó, giúp cho anh chị em mình đến được với
Chúa và liên kết với nhau.
CĐ: Xin giải thoát chúng con…
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Xướng: Chúa Giêsu nói: “Không có tình yêu nào cao quý

reõ. Xin keá t lieân muoân ngöôø i trong loøn g meá n Chuùa Cha muoân ñôøi.

hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.”
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết quý trọng những người
bạn, người láng giềng như là quà tặng của Thiên Chúa ban cho,
để cùng nâng đỡ nhau trong hành trình tiến về Quê Trời.
CĐ: Xin giải thoát chúng con…
Xướng: Nơi nào Chúa Thánh Thần hoạt động, nơi ấy có hoà
thuận, yêu thương. Xin Chúa tiếp tục ban ơn Thánh Linh dồi dào
để chúng ta thay vì dựng nên những bức tường ngăn cách, thì
biết dấn thân xây dựng cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta trở nên như
nhịp cầu hiệp nhất liên kết mọi người với nhau trong tình thương
của Chúa.
CĐ: Xin giải thoát chúng con…
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8. Lời kinh Lạy Cha
CĐ: Lạy Cha chúng con…
9. Lời nguyện kết
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện để tất cả chúng con
được nên một, chúng con cầu xin Chúa cho sự hiệp nhất các Kitô
hữu được theo như ý Chúa muốn, và theo cách Chúa định. Xin
Thánh Thần của Chúa cho chúng con có khả năng để cảm nhận
nỗi đau khổ do chia rẽ gây ra, để nhận ra tội lỗi chúng con và để
hy vọng vượt lên trên tất cả. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị
muôn đời.
CĐ: Amen.
10. Lời chúc lành kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự:
“Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5).
Xin Thiên Chúa là  Cha và Con và Thánh Thần ban phúc
lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
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11. Lời ca dâng Mẹ

DÂNG MẸ
Mi Trầm
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Ngày thứ tư (21/01/2016)

MỘT DÂN TƯ TẾ ĐƯỢC KÊU GỌI
ĐỂ RAO GIẢNG TIN MỪNG
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến,
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp lời cầu nguyện và
tạ ơn Thiên Chúa, vì nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được đón
nhận Lời cứu độ và được mời gọi đi vào trong mối hiệp thông
với tất cả những ai cùng lắng nghe Lời ấy; nhờ đó, mỗi người
chúng ta ngày càng xích lại gần nhau hơn trong sự hiệp nhất.
II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Thánh Phêrô Tông Đồ đã nhắc nhớ các Kitô hữu tiên khởi
rằng, trước khi gặp gỡ Tin Mừng, họ không phải là một dân;
nhưng nhờ biết lắng nghe lời kêu gọi để trở thành giống nòi được
Thiên Chúa tuyển chọn và đón nhận năng lực cứu độ của Thiên
Chúa nơi Đức Kitô, họ đã trở thành dân thánh, dân riêng của
Người (x. 1Pr 2,9-10). Thực tại này được diễn tả trong Bí tích
Rửa Tội mà tất cả các Kitô hữu đã lãnh nhận.
Trong ngày thứ tư của buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất
hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi ý thức hơn về căn
tính Bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận, là được trở nên dân tư tế và
được kêu gọi để rao giảng Tin Mừng và tiến tới sự hiệp nhất với
tất cả những ai cùng đón nhận Bí tích ấy.
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1. Mở đầu
Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là hồng ân chứa đựng
mọi hồng mà Thiên Chúa ban nhờ Đức Giêsu Kitô. Xin giúp
chúng con luôn biết lắng nghe tiếng của Ngài, để cùng nhau tiến
bước trên con đường tìm về Chân Lý.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng thực hiện các công
trình của Thiên Chúa, là Thầy dạy cầu nguyện. Nhờ việc lắng
nghe và suy gẫm Lời Chúa, xin giúp chúng con bén rễ sâu vào
Lời Hằng Sống để tiến đến tới sự hiệp nhất với những người
cũng cùng lắng nghe Lời ấy.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần là Lửa Tình Yêu, xin thanh
tẩy chúng con khỏi những mối bất hoà, ghen ghét và chia rẽ, để
chúng con được bước đi trong tình yêu Chúa, hăng say phục vụ
Giáo hội và dấn thân mở rộng Nước Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
3. Lời nguyện giao hoà
Chủ sự: Để bước đi trên hành trình hiệp nhất, chúng ta cần
hoán cải nội tâm, mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa
và chân thành làm hoà với anh chị em.
(Thinh lặng)
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Xướng: Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con hiệp nhất
với nhau, nhưng thường khi chúng con lại có những lời nói và
hành động gây chia rẽ, bất hoà làm cản trở cho sự hiệp nhất. Xin
Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa mời gọi chúng con trở
nên muối và ánh sáng cho thế gian qua sự hiệp nhất giữa các môn
đệ của Chúa. Thế nhưng, vì tham vọng, kiêu căng, giả dối chúng
con đã nhiều lần làm tẻ nhạt và lu mờ đi tình hiệp nhất giữa các
Kitô hữu với nhau. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã ban Lời Hằng Sống cho chúng
con. Thế nhưng, chúng con đã để cho những bận rộn và toan tính
đời thường lấn át, đến nỗi Lời Chúa không thể lớn lên và sinh
hoa kết quả nơi chính tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương xót
chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
4. Lời Chúa
St 17,1-8: “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram
nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số
dân tộc.”
Tv 145,8-12: “Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu, Người chậm
giận và giàu tình thương.”
Rm 10,14-15: “Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ
không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe?”
Mt 13,3-9: “Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh
hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được
ba chục.”
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 Hát: LỜI CHÚA
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người
ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn
mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều;
nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị
cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi
gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những gạt rơi nhằm đất
tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục,
hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”
Đó là lời Chúa.
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5. Lời gợi ý
Anh chị em thân mến,
Dụ ngôn “Người gieo giống” xem ra vừa ngược đời, vừa
thất bại. Bởi vì, người chủ gieo hạt giống xuống mọi loại đất,
cho dù nhìn thấy sự bất lợi trước mắt, nhưng ông cứ tung gieo mà
không lo sợ thiệt hại, vì ông nhìn thấy những mảnh đất tốt đang
chờ đợi những hạt giống để làm cho sinh lợi. Chính vì những
mảnh đất đang chờ đợi này mà người chủ sẵn sàng để tung gieo
những hạt giống cách quảng đại. Qua đó, Đức Giêsu muốn cho
chúng ta thấy lòng quảng đại và hy vọng của Thiên Chúa đối
với con người chúng ta. Ngài không ngại khi gieo hạt giống Lời
và ân sủng của Ngài vào lòng mỗi người chúng ta. Hạt giống ấy
là Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời, Con yêu dấu của Ngài.
Là Kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính Lời của Chúa
gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa
Tội. Chính nhờ Bí tích Rửa Tội mà tất cả chúng ta được trở nên
một trong Chúa Kitô, là dân của Chúa và là hàng tư tế vương giả,
được kêu gọi đi ra loan báo tình thương của Thiên Chúa cho mọi
người. Trong công cuộc xây dựng tình hiệp nhất các Kitô hữu
thì Lời Chúa chính là nền tảng của sự hiệp thông thực sự, cho dẫu
sự hiệp thông ấy chưa trọn vẹn. Chính nhờ việc cùng chia sẻ các
bản văn Kinh Thánh, chúng ta nghe biết về các hoạt động cứu độ
của Chúa trong dòng lịch sử: dẫn đưa dân Ngài thoát khỏi ách
nô lệ Ai Cập, và nhất là hành động oai hùng của Ngài là cho
Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, và mở ra một cuộc sống mới
cho tất cả chúng ta. Chính Lời Chúa mới đủ sức làm cho chúng
ta được sống dồi dào và hạnh phúc thật, giúp chúng ta sống lời
kêu gọi của Bí tích Rửa Tội, đồng thời vươn đến sứ mạng và sự
hiệp nhất cao cả hơn.
Cũng thế, trong đời sống cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, mỗi
anh chị em là một chứng nhân sống động về tình yêu và lòng
quảng đại của Thiên Chúa, khi Người kêu gọi chúng ta trở thành
môn đệ của Người. Một khi chúng ta đã lãnh nhận nhưng không
tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết chia sẻ và
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quảng đại trao ban những ân huệ cao quý ấy cho những người
khác. “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo
loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Tình yêu chân thật thì biết đón nhận
và trao ban. Những hành động, những thái độ, những cử chỉ yêu
thương được chia sẻ trong các công việc bác ái, sẽ làm nẩy sinh
nhiều hành động yêu thương khác. Trong các hoạt động hay sinh
hoạt hằng ngày, dù công khai hay âm thầm, dù to lớn hay nhỏ
bé, kể cả những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, tất cả chúng
ta đều được mời gọi để gieo rắc niềm hy vọng. Trên những mảnh
đất khô cằn tình người, chúng ta được Đức Kitô kêu mời trồng
tỉa từng hạt giống của yêu thương. Trên những vùng đất khô sạn
tin yêu, chúng ta được Đức Kitô kêu mời gieo rắc niềm hy vọng.
Ước gì từng giây phút, từng năm tháng trong cuộc đời, chúng ta
tin tưởng rằng sức sống hy vọng sẽ bừng lên, và yêu thương sẽ
đơm bông kết trái dồi dào.
6. Lời mời gọi hồi tâm
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa rất rộng rãi và hào phóng
trong việc trao ban Lời Hằng Sống của Ngài cho con người. Lời
Chúa là Lời hành động, Lời để sống chứ không chỉ để suy niệm.
Vì thế, Đức Giêsu mong muốn mỗi người chúng ta cũng mang
trong mình tâm tình của người mang hạt giống đi gieo, tức là
gieo trong hy sinh, vất vả, không tính toán hơn thiệt, không ích
kỷ nhỏ nhen. Bổn phận của người môn đệ chính là mau mắn lên
đường, biết tận dụng mọi thời gian, phương tiện để miễn sao Lời
Chúa được loan xa tới mọi nơi, mọi chốn, không phân biệt giàu
nghèo, giai cấp, địa vị, màu da, sắc tộc… vì Thiên Chúa “cho
mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt,
và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”
(Mt 5,45).
Trong những giây phút hồi tâm này, chúng ta cùng nhìn lại
mảnh đất tâm hồn của chúng ta được Lời Chúa gieo xuống hôm
nay thuộc mảnh đất nào? Chúng ta đã để cho những tham vọng
nào, những thứ cạnh tranh, ganh đua nào, những kiêu căng giả
dối nào làm lu mờ lời loan báo Tin Mừng của chúng ta?
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 Hát suy niệm:

LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Nguyễn Duy
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7. Lời nguyện cậy trông
Chủ sự: Lạy Chúa, Lời Chúa là nền tảng đức tin cho đời
sống của các Kitô hữu. Xin cho mỗi Kitô hữu biết ý thức tầm
quan trọng của Lời Chúa, mà năng đọc, suy gẫm và đem ra thực
hành trong đời sống thường ngày.
CĐ: Xin làm cho dân Chúa được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.
Xướng: Lạy Chúa, những cuộc chiến tranh, xung đột và lạm
dụng đã gây tổn thương cho đời sống tình cảm và tương quan
của chúng con. Xin giúp chúng con biết sống tinh thần hiệp nhất,
sẻ chia cùng nhau, để những tổn thương trong lịch sử, nơi sắc tộc
và ý thức hệ vốn làm biến dạng xã hội chúng con, có thể được
chữa lành.
CĐ: Xin làm cho dân Chúa được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.
Xướng: Lạy Chúa, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con được
trao ban sứ vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế. Xin đừng để chúng
con bỏ quên các sứ vụ của mình, đặc biệt trong sứ vụ ngôn sứ là
loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
CĐ: Xin làm cho dân Chúa được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.

8. Lời kinh Lạy Cha
CĐ: Lạy Cha chúng con…
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9. Lời nguyện kết
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng mọi người sẽ biết
chúng con là môn đệ của Chúa nếu chúng con yêu thương nhau.
Xin cho chúng con, được kiện cường nhờ ân sủng Chúa, có thể
hoạt động không mệt mỏi cho sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội
Chúa, để Tin Mừng mà chúng con được mời gọi loan báo cũng
sẽ được thể hiện trong cả lời nói và việc làm của chúng con.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CĐ: Amen.

10. Lời chúc lành kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự:
“Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5,6).
Xin Thiên Chúa là  Cha và Con và Thánh Thần ban phúc
lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
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11. Lời ca dâng Mẹ

NGUỒN CẬY TRÔNG
Hoàng Vũ

taêm.
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Ngày thứ năm (22/01/2016)

TÌNH THÂN HỮU CỦA CÁC TÔNG ĐỒ

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến,
Bí tích Thánh Thể là Bí tích của Tình Yêu và Hiệp Nhất.
Khi cử hành thánh lễ, chúng ta được mời gọi dấn thân sống cách
cụ thể tinh thần yêu thương hiệp nhất, trước hết nơi cộng đoàn
phụng vụ, và sau đó là trong cuộc sống hằng ngày.
Trong thánh lễ của ngày thứ năm trong Tuần lễ cầu nguyện
cho sự hiệp nhất các Kitô hữu hôm nay, chúng ta cùng cầu xin
cho tất cả những người tin và theo Chúa Kitô, nhờ Bí tích Rửa
Tội, biết cùng nhau vun đắp tình thân hữu để hướng tới ngày
được hiệp thông với nhau trong cùng một Mình Máu Thánh Chúa.
II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Chúng ta cùng họp nhau nơi đây để cầu nguyện cho các Kitô
hữu được hiệp nhất. Các giáo hội Kitô đều là cộng đoàn những
người đi theo Chúa Kitô, nghe Lời Người, yêu mến Người và
khát vọng nên giống Người. Trong Chúa Kitô, sự hiệp nhất của
các Kitô hữu sẽ phát triển khi cùng nhau xây dựng tình thân hữu
theo lệnh truyền yêu thương của Người: “Anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).
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1. Mở đầu
Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần
Chủ sự: Lạy Thánh Thần Sự Sống, xin tháp nhập chúng con
vào sự sống viên mãn của Chúa Kitô, và làm cho chúng con nên
một trong ân sủng của Người.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
Chủ sự: Lạy Thánh Thần Tình Yêu, xin đốt lên trong lòng
chúng con ngọn lửa yêu mến và cho chúng con nên một trong
tình yêu của Thiên Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
Chủ sự: Lạy Thánh Thần Chân Lý, xin chỉ bảo và nhắc nhớ
cho chúng con những điều Chúa Kitô đã dạy, và làm cho chúng
con nên một khi trung thành sống và làm chứng cho Tin Mừng
của Người.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
3. Lời nguyện giao hoà
Chủ sự: Thiên Chúa luôn kêu mời chúng ta giao hoà để bước
vào hành trình hiệp nhất và để sống tình thân hữu như mẫu
gương các thánh Tông Đồ. Vậy giờ đây, chúng ta cùng nhìn nhận
những tội lỗi, thiếu sót trong tư tưởng, lời nói và việc làm của
mỗi người chúng ta. (Thinh lặng)
Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng chúng con
nên giống hình ảnh Chúa. Xin tha thứ mỗi khi chúng con làm
phai mờ đi hình ảnh của Chúa nơi chúng con khi thiếu quảng đại
đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa thương xót
chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
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Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương, Chúa đã xuống
trần gian và ở giữa chúng con. Xin tha thứ mỗi khi chúng con
nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu của anh chị em đang
sống chung quanh. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã muốn liên kết tất cả mọi người
nhờ phép Rửa duy nhất trong Thánh Thần. Xin tha thứ mỗi khi
chúng con có những hành động hay lời nói thiếu bác ái gây bất
hoà, chia rẽ. Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa là Cha hay thương xót, xin thứ tha và
tiếp tục đổ tràn tình thương của Chúa vào lòng chúng con, để
trọn cả cuộc sống chúng con cũng là một lời cao rao về Lòng
Thương Xót vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
4. Lời Chúa
Is 56,6-8: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của
muôn dân.”
Tv 24: “Ai được lên núi Chúa?”
Cv 2,37-42: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ
giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ
bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.”
Ga 13,34-35: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là
anh em hãy yêu thương nhau.”
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 Hát: LỜI CHÚA
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Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy ban
cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:
là anh em có lòng yêu thương nhau.”
Đó là lời Chúa.
5. Lời gợi ý
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương
anh em” (Ga 13,34). Lệnh truyền yêu thương của Chúa Giêsu là
nền tảng cho sự hiệp nhất của các môn đệ: yêu thương như Chúa
đã yêu thương. Tình yêu đến từ Thiên Chúa và giúp chúng ta

60

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

kết hiệp với Người, nhờ đó, chúng ta vượt thắng mọi chia rẽ và
được hiệp nhất. Lệnh truyền yêu thương của Chúa Giêsu không
phải là lý thuyết suông. Sự hiệp thông huynh đệ của các Kitô
hữu tiên khởi trở nên cụ thể, khi họ chủ ý tụ họp cùng nhau với
tư cách là môn đệ Chúa Giêsu để chia sẻ tình thân hữu, chia sẻ
bữa ăn huynh đệ và cầu nguyện chung với nhau: khi đó, họ chỉ
có “một lòng một ý” (Cv 4,32).
Chúng ta thường ngần ngại dấn thân cho sự hiệp nhất vì nghĩ
rằng cần phải có những nỗ lực lớn lao, những hoạt động phức
tạp. Nhưng sự hiệp nhất có thể được bắt đầu xây dựng từ những
phương thế thật đơn sơ của tình thân hữu.
Hành động cụ thể và bước đi đầy thiện chí của Đức Thánh
Cha Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Giêrusalem
năm 1964 đã đem lại sự hàn gắn sau hơn 1000 năm ly khai. Các
nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Latvia cũng vun đắp cho sự hiệp nhất
qua những buổi tập họp đều đặn để cùng nhau cầu nguyện và
chia sẻ những bữa ăn chung. Các Kitô hữu, nhất là các vị lãnh
đạo, càng cùng nhau gặp gỡ Chúa Kitô trong sự khiêm hạ và
trong tình yêu thương, thì càng được ở lại mật thiết trong tình
yêu của Chúa, nhờ đó, những thành kiến và thái độ thù địch sẽ
dần biến mất, chúng ta sẽ càng khám phá ra Chúa Kitô nơi tha
nhân, và cuối cùng sẽ phá bỏ được những điều gây chia rẽ nằm
trong trái tim mình và trong các mối tương quan.
Anh chị em trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta cũng là
những môn đệ của Chúa Kitô, vì thế, chúng ta cũng được mời
gọi tập sống sự hiệp thông trong cộng đoàn của mình với tình
yêu thương huynh đệ qua những sinh hoạt mỗi ngày: trong
những giờ cầu nguyện chung, những bữa ăn chung, những công
việc lao động chung, những buổi thể thao, giải trí chung…
Chúng ta đừng ngần ngại khi thể hiện những cử chỉ tế nhị quan
tâm, giúp đỡ nhau, khi nói những lời tử tế, chân thành để động
viên, khích lệ nhau. Đó sẽ như là muối men và ánh sáng giúp
biến đổi đời sống cộng đoàn, nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên một
cộng đoàn môn đệ đích thực của Thầy Giêsu.
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6. Lời mời gọi hồi tâm
- Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường thể hiện tình
tương thân tương ái với nhau như thế nào? Chúng ta đã làm gì
để thực hiện sự hiệp thông trong gia đình, xứ đạo hay cộng đoàn
nơi chúng ta đang sống?
- Anh chị em chúng ta đã thao thức như thế nào để trở nên
nhịp cầu nối kết sự hiệp thông với các Kitô hữu khác qua việc
gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô?
 Hát suy niệm:

BÀI CA HIỆP NHẤT
Thành Tâm
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7. Lời nguyện cậy trông
Chủ sự: Như là những người con của Thiên Chúa, ý thức
về phẩm vị và sứ mạng của mình, chúng ta hãy dâng lên Chúa
những lời nguyện xin và bày tỏ lòng khao khát được trở nên một
trong Đức Kitô.
Xướng: Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, nhờ Bí tích
Thánh Tẩy, chúng con nhận được ơn làm nghĩa tử. Xin Cha
thương gìn giữ để không một ai trong chúng con phải sống ngoài
tình thương của Cha.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.
Xướng: Lạy Chúa Kitô, xin tuôn đổ Thánh Thần trên chúng
con để chúng con được kết hiệp với Chúa, nhờ đó, sẽ không còn
gian nguy thử thách hay nghịch cảnh nào có thể tách rời chúng
con ra khỏi tình yêu của Chúa.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.

Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 01 năm 2016

63

Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài có quyền năng đổi mới
và hiệp nhất mọi tâm hồn, xin chữa lành những thương tổn trong
tâm hồn chúng con do hận thù và chia rẽ, xin thúc đẩy chúng con
biết dấn thân vun đắp cho tình huynh đệ yêu thương.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một
trong Đức Kitô.
8. Lời Kinh Lạy Cha
CĐ: Lạy Cha chúng con…
9. Lời nguyện kết
Chủ sự:
Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
xin ban cho tất cả các Kitô hữu, nhất là những người được giao
phó nhiệm vụ hướng dẫn trong Giáo hội của Chúa, được đầy tràn
thần trí khôn ngoan và mặc khải, để đôi mắt tâm hồn chúng con
có thể trông thấy niềm hy vọng mà Chúa đã kêu gọi chúng con:
một thân mình, một Thần Khí, một Chúa, một đức tin, một phép
rửa, một Thiên Chúa là Cha mọi loài, Đấng vượt trên mọi loài,
qua mọi loài và trong mọi loài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
10. Lời chúc lành kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự:
“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).
Xin Thiên Chúa là  Cha và Con và Thánh Thần ban phúc
lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
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Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
11. Lời ca dâng Mẹ

TIẾNG GỌI FATIMA
Phanxicô
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Ngày thứ sáu (23/01/2016)

XIN HÃY NGHE GIẤC MƠ NÀY
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến,
Trong ngày thứ sáu của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất
các Kitô hữu hôm nay, xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho
mỗi Kitô hữu biết khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa, biết đón
nhận và chia sẻ ước mơ của Chúa về sự hiệp nhất trong Giáo hội.
Đồng thời, xin Chúa giúp cho mỗi anh chị em chúng ta biết thao
thức trước nỗi đau chưa hiệp nhất trong Giáo hội, để mỗi người
chúng ta cùng dấn thân và chung tay góp phần kiến tạo sự hiệp
nhất đó, ngõ hầu Giáo hội của Chúa sớm trở thành một gia đình
hoà hợp và yêu thương theo mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa.
II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần từng ước
mơ một điều gì đó về tương lai. Khi ước mơ như thế, chúng ta
cũng muốn kết dệt cuộc đời mình với Thiên Chúa nhân từ. Và
trong những ước mơ ấy, một cách tiệm tiến, Thiên Chúa khẽ mời
gọi chúng ta khám phá và thực hiện điều tốt đẹp nhất cho chính
cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng như cho những anh chị em
chung quanh.
Thế nhưng còn điều gì đang ngăn cản chúng ta thực hiện
những ước mơ đó? Điều gì đang che khuất không cho chúng ta
nhận ra Thiên Chúa đã yêu thương và chuẩn bị sẵn cho chúng ta

66

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

điều tốt đẹp nhất? Và, chúng ta sẽ làm gì để khám phá cũng như
thực hiện ước mơ của mình? Trong giờ cầu nguyện này, mỗi anh
chị em chúng ta hãy dâng cho Chúa những nỗi niềm khát mong
của mình; đặc biệt, xin Chúa cho giấc mơ của chúng ta về sự hiệp
nhất của Giáo hội sớm được thành toàn trong thánh ý của Chúa.
1. Mở đầu
Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên mỗi
người chúng con; xin soi lòng mở trí để chúng con hiểu được
điều Chúa muốn nói với chúng con qua giờ cầu nguyện này.
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Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên ngọn lửa yêu
mến trong tâm hồn chúng con; xin cho chúng con luôn khao
khát, ước mong và tích cực cộng tác vào việc kiến tạo cho sự
hiệp nhất giữa các Kitô hữu được ngày một bền chặt hơn.
CĐ: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba…
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Chủ sự: Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, xin cho chúng con trở
nên những chứng nhân của hy vọng và tình thương. Nhờ đó, hết
thảy mọi người chúng con có thể được liên kết mật thiết với nhau
trong niềm tin vào Chúa Kitô.
CĐ: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba…
3. Lời nguyện giao hoà
Chủ sự: Hoán cải, đó là điều cần thiết để đón nhận ơn giao
hoà và tha thứ của Chúa. Trong giờ phút này, chúng ta hãy cùng
nhau nhìn lại nơi sâu thẳm tâm hồn của mình, để nhận ra, đâu là
những điều đang khiến chúng ta xa cách Chúa và xa lìa những
anh chị em cùng niềm tin với chúng ta. (Thinh lặng)
Xướng: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa đã dựng nên
chúng con theo hình ảnh Chúa và cho chúng con trở thành anh
chị em với nhau. Thế nhưng, chúng con chưa thực sự làm tròn
bổn phận của mình trong việc gìn giữ và làm tăng triển tình hiệp
nhất với nhau. Chúng con thật lòng ăn năn thống hối.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến trần gian để cứu độ và
gắn kết tất cả chúng con trong Chúa. Chúa hằng khát khao và
ước mong cho sự hiệp nhất được luôn tồn tại mãi trên mặt đất
thân yêu này. Tuy nhiên, chúng con chưa nỗ lực cộng tác để làm
cho ước mơ của Chúa được trở thành hiện thực. Chúng con thật
lòng xin Chúa thứ tha.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin tha thứ
cho những lỗi lầm, thiếu sót của chúng con trong việc kiến tạo
sự hiệp nhất của Giáo hội. Xin Chúa ban thêm lòng tin, cậy, mến
cho chúng con, để chúng con luôn biết can đảm làm chứng cho
Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
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4. Lời Chúa
St 37,5-8: “Xin nghe em kể giấc chiêm bao của em.”
Tv 126: “Ta tưởng mình như giữa giấc mơ.”

Rm 12,9-13: “Thương mến nhau với tình huynh đệ, coi
người khác trọng hơn mình.”
Ga 21,25: “Cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách
viết ra.”
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Kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Chính người môn đệ Đức Giê-su thương mến làm chứng về
những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của
người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm.
Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng
không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
Đó là lời Chúa.
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5. Lời gợi ý
Chắc hẳn, anh chị em chúng ta còn nhớ trình thuật trong
sách Sáng thế về câu chuyện của Giuse, con ông Giacóp. Trong
giấc ngủ êm đềm, Giuse đã có những giấc mơ thật đẹp. Tuy
nhiên, chính những giấc mơ này lại là nguyên cớ khiến cho các
anh của cậu ghen tức với cậu, và tìm cách loại trừ cậu ra khỏi
gia đình. Sau khi Giuse bị bán làm nô lệ bên Ai Cập, ta cứ ngỡ
mọi sự đối với cậu thế là hết. Nhưng không, đây lại là lối mở để
Thiên Chúa biến giấc mơ của Giuse thành sự thật. Kết cục, cậu
đã trở thành quan lớn trong triều Pharaô, và nhờ cậu mà cả gia
đình và dân chúng đã được cứu thoát khỏi nạn đói. Khi gặp lại
các anh, Giuse đã không báo oán, nhưng lại an ủi họ rằng:
“Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước
anh em” (St 45,5). Bởi chưng, đối với Giuse, những giấc mơ nơi
cuộc đời ông đã được gắn kết và hoà nhịp vào trong chương trình
của Thiên Chúa.
Hơn hết, chúng ta có thể nói rằng, Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, là một người “mộng mơ” nổi trội. Người có những ước
mơ thật cháy bỏng. Người mơ đến việc mang Tin Mừng cho hết
thảy những ai nghèo khó, giải thoát những kẻ bị giam cầm, cho
người mù được sáng mắt, và trả lại tự do cho người bị áp bức
(x. Lc 4,18). Và dĩ nhiên, những lời rao giảng cũng như những
việc Chúa làm chính là để hiện thực hoá giấc mơ của Người cho
sự hiệp nhất và hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những giấc mơ
như thế thật đáng quý. Tuy nhiên, sứ mạng đang tốt đẹp bỗng
dưng Người bị bắt, bị kết án và bị chết cách nhục nhã trên
thập giá. Nhưng cái chết không thể giết được giấc mơ hay tinh
thần của Người. Vì chưng, chúng ta thấy, giấc mơ của Chúa về
công lý và hiệp nhất lại một lần nữa bừng phát nơi các môn đệ
Người, và, sau khi Chúa sống lại, họ đã không chút sợ hãi tiếp
tục rao truyền và thực hiện giấc mơ cao cả đó.
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Sử sách nhân loại còn ghi nhận biết bao ước mơ. Có những
ước mơ đã thành hiện thực, cũng có những mơ ước mãi còn
dang dở. Có ước mơ đẹp và lãng mạn như “mưa hoa hồng”
của Têrêsa, có ước mơ rất đơn thường, được ghi lại trong trang
Tin Mừng: “ước có được chút thức ăn thừa trên mâm người
phú hộ cho no bụng” của Ladarô (x. Lc 16,19-21), lại có ước mơ
được “niềm vui Nước Trời” như người trộm lành trên thập giá
(x. Lc 23,39-43). Tuy nhiên, dù thành công hay thất bại, cao vời
hay giản đơn, giấc mơ của chúng ta sẽ chỉ thực sự đẹp khi nó
thuận theo thánh ý Chúa. Thiên Chúa vẫn đang mời gọi mỗi
người chúng ta tiếp tục hoà giấc mơ của đời mình vào trong kế
hoạch nhiệm mầu của Người. Đó là ước mơ về sự hiệp nhất trong
một Hội Thánh duy nhất. Tuy vậy, sự hiệp nhất mà Chúa mong
muốn cho chúng ta, thị kiến mà Người đặt trước mặt chúng ta,
thì vượt xa bất cứ điều gì mà chúng ta có thể diễn đạt ra bằng
lời, hay ghi lại trên trang giấy. Vì thế, thị kiến này cần phải được
“nhập thể” trong đời sống, trong lời cầu nguyện và trong công
việc tông đổ mà chúng ta chia sẻ với anh chị em mình.
6. Lời mời gọi hồi tâm
Anh chị em thân mến,
Khi xuống thế làm người, Đức Giêsu cũng đã từng ước mơ:
ước mơ cho lửa tình yêu bùng cháy trong nhân loại, ước mơ cho
mọi người hiệp nhất trong tình yêu thương. Chúa Giêsu ước mơ,
để chúng ta dệt mơ ước thành hiện thực. Chúa Giêsu đã ước mơ
làm trọn thánh ý Cha, để chúng ta có thể biết Cha nhân từ muốn
chúng ta làm gì.
Vậy thì, thưa anh chị em, chúng ta có dám ước mơ là được
cùng Thầy Giêsu thực hiện mơ ước của Người hay không?
Chúng ta có biết đặt những ước mơ về sự hiệp nhất Kitô hữu nơi
chúng ta dưới chân Thầy của mình không? Chúng ta có biết,
bằng cách nào mà thị kiến về sự hiệp nhất của Thầy Giêsu mời
gọi các giáo hội hôm nay canh tân và thay đổi không?
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 Hát suy niệm:

NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG
Nguyễn Duy
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7. Lời nguyện cậy trông
Chủ sự: Thiên Chúa là Cha yêu thương. Người muốn tất cả
con cái được quy tụ trong một gia đình duy nhất. Tin tưởng vào
tình yêu quan phòng của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Xướng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ném vào trần gian ngọn lửa
yêu mến, và đã ước mong cho lửa ấy bừng cháy lên. Xin liên kết
mọi người chúng con trong ngọn lửa yêu mến Chúa và làm cho
ánh lửa ấy ngày một bừng sáng hơn trong mỗi tâm hồn chúng con.
CĐ: Xin hiệp nhất chúng con…
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  Chúa
   tạo sự hiệp
  qua

Xướng:
  Lạy
 Giêsu,
 Chúa
  đã kiến

  nhất

sự chết và sống lại của Chúa, để lôi kéo mọi sự lên với Ngài. Xin
giúp chúng con biết sống và giữ gìn sự hiệp nhất quý giá đó, để
sau này cũng được cùng nhau sống hoà hợp và yêu thương với
Chúa trên Quê Trời.
CĐ: Xin hiệp nhất chúng con…
Xướng: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cội Nguồn của sự hiệp
nhất, xin cho mỗi người chúng con biết từ bỏ ý riêng, biết dám
ra khỏi chính mình, để chúng con có thể góp phần nhỏ bé của
mình vào việc xây dựng sự hiệp thông trong Hội Thánh.
CĐ: Xin hiệp nhất chúng con…

74

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu
8. Lời kinh Lạy Cha
CĐ: Lạy Cha chúng con…
9. Lời nguyện kết
Chủ sự:

Lạy Cha trên trời, xin ban cho chúng con sự khiêm nhường
để lắng nghe tiếng Cha, đón nhận lời mời gọi của Cha, và chia
sẻ ước mơ của Cha về sự hiệp nhất cho Giáo hội. Xin giúp chúng
con ý thức về nỗi đau của sự bất hoà. Ở nơi đâu mà sự chia rẽ
làm cho trái tim chúng con nên chai đá, xin ngọn lửa của Thần
Khí Chúa đốt cháy lên trong tâm hồn chúng con và linh hứng
cho chúng con về thị kiến được nên một trong Đức Kitô, như
Người với Cha là một, để thế gian tin rằng Cha đã sai Người.
Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CĐ: Amen.
10. Lời chúc lành kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự:
“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).
Xin Thiên Chúa là  Cha và Con và Thánh Thần ban phúc
lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
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Ngày thứ bảy (24/01/2016)

TÌNH THÂN ÁI
GIÚP CHO VIỆC CẦU NGUYỆN
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến,
Trong ngày thứ bảy của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp
nhất các Kitô hữu hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện
cho mọi Kitô hữu biết vượt trên những rào cản để đến với nhau
trong tình thân ái, và cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất của
Thân Mình Chúa Kitô.
II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Một trong những thách đố lớn đối với các Kitô hữu thuộc
các truyền thống giáo hội khác nhau hiện nay là việc mở rộng
con tim để đón tiếp nhau trong tình huynh đệ. Bởi nếu không
đón tiếp nhau thì cũng không thể cùng nhau cầu nguyện cho sự
hiệp nhất được. Vì vậy, trong giờ cầu nguyện cho sự hiệp nhất
Kitô giáo này, chúng ta hãy hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết
vượt trên mọi rào cản của bất đồng và chia rẽ để đến với nhau
trong tình thân ái và hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện.
Thánh Phêrô đã dạy rằng: “Anh em hãy sống chừng mực và
tiết độ để có thể cầu nguyện được” (1Pr 4,7). Việc cầu nguyện
luôn gắn liền với những hy sinh, tiết độ và khổ chế. Để cho lời
cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương đoái nhận, chúng ta
hãy dâng lên Chúa những hy sinh của chúng ta, nhất là những
nỗ lực để sống tình thân ái trong đời sống cộng đoàn.
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1. Mở đầu
Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Thần Khí của Hiệp nhất,
xin xua trừ mọi mầm mống của sự chia rẽ trong lòng mỗi người
chúng con.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Thần Khí của Tình Yêu,
xin chỉ cho chúng con biết con đường và cách thế để xây dựng
sự hiệp nhất và yêu thương trong Hội Thánh Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Thần Khí của Chúa Kitô,
xin mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con được hiệp nhất
với nhau trong Chúa Kitô và trong lởi cầu nguyện.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
3. Lời nguyện giao hoà
Chủ sự: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn
lòng tha thứ những lỗi lầm mà chúng ta gây ra làm tổn thương
đến sự thánh thiện và hiệp nhất trong Hội Thánh Chúa. Chúng ta
hãy hoán cải và nài xin lòng thương xót của Chúa. (Thinh lặng)
Xướng: Lạy Thiên Chúa, là Nguồn mạch của sự hiệp nhất và
yêu thương, xin tha thứ vì nhiều khi chúng con, do sự ích kỷ và thù
hận, đã làm mất đi tình huynh đệ thiêng liêng trong cộng đoàn
(giáo xứ) chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
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Xướng: Lạy Thiên Chúa, là Nguồn mạch nước hằng sống,
xin tha thứ vì những ngăn cản của chúng con mà nhiều người
không thể đến để uống nước nơi mạch nước hằng sống của Chúa.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Thiên Chúa, là Nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, xin
tha thứ vì nhiều khi chúng con gây đau khổ cho nhau, và làm
mất sự bình an và niềm vui trong cộng đoàn.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin thứ tha và đổ tràn ân
sủng của Chúa trong lòng chúng con, để chúng con trở nên
những chứng nhân cho tình yêu Chúa ở những nơi chúng con
hiện diện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.

4. Lời Chúa
Is 62, 6-7: “Giêrusalem hỡi, trên tường thành ngươi, Ta đã
đặt lính gác, suốt ngày đêm, chúng sẽ chẳng bao giờ nín lặng.”
Tv 100: “Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ
Chúa với niềm hoan hỷ.”
1Pr 4,7b-10: :Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có
thể cầu nguyện được.”
Ga 4,4-14: “Nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một
mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”
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 Hát: LỜI CHÚA
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giê-su phải băng qua Sa-ma-ri. Vậy, Người
đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông
Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông
Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ
giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.
Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su
nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Lúc đó,
các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ
Sa-ma-ri liền nói: “Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi,
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một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người
Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. Đức Giê-su
trả lời: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người
nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và
người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” Chị ấy nói: “Thưa
ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra
nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là
Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã
uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người
cũng vậy.” Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát.
Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước
tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem
lại sự sống đời đời.”
Đó là lời Chúa.
5. Lời gợi ý
Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu khi Người ngỏ lời
với người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp. Bờ giếng ấy, giờ
đây lại trở nên nơi gặp gỡ và tiếp đón, nơi thể hiện lòng hiếu
khách và tình thân ái. Vượt lên những thành kiến xã hội và tôn
giáo, Chúa Giêsu đã khơi dậy nơi người phụ nữ sự cảm thông,
lòng hiếu khách để mở ra cho chị mối tương quan mới. Từ mối
tương quan rất chân thành này, Chúa dẫn đưa chị đến đón nhận
nước hằng sống: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát
nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước
vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,14). Chỉ có mạch nước
hằng sống do Chúa Giêsu ban tặng mới có thể làm thanh thoả
cơn khát thiêng liêng nơi thân phận con người.
Dù có nhiều khác biệt, các Kitô hữu thuộc các truyền thống
giáo hội khác nhau đang có cùng một cơn khát thiêng liêng: cơn
khát sự hiệp nhất. Những chia rẽ, bất đồng của quá khứ đã làm
cho các Kitô hữu trong hiện tại trở nên xa lạ với nhau, dù tất cả
cùng chia sẻ một đức tin, một phép Rửa. Cơn khát sự hiệp nhất
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ấy chỉ được thoả mãn khi mỗi người chúng ta biết xoá tan đi
những rào cản về bất đồng và chia rẽ, mà đến với nhau trong tình
thân ái và cùng nhau cầu nguyện, để mạch nước của sự sống hiệp
nhất từ nơi Chúa Giêsu được khơi nguồn và tuôn tràn trên mỗi
người chúng ta.
Đây là điều mà thị trấn Madona, một thị trấn bé nhỏ tại đất
nước Latvia đang thực hiện. Các tín hữu thuộc các giáo hội Công
giáo, Tin lành và Chính thống tại đây đã thường xuyên đến với
nhau trong tình thân ái và với khát vọng được hiệp nhất. Kết quả
là họ đã mở ra một nhà nguyện đại kết để cùng nhau cầu nguyện.
Họ thay phiên nhau cầu nguyện liên tục suốt đêm ngày cho sự
hiệp nhất. Kinh nghiệm này gợi lên một hình ảnh đẹp mà tiên tri
Isaia đã loan báo cho dân Israel về một nơi an toàn để cùng nhau
thờ phượng Thiên Chúa suốt đêm ngày: “Giêrusalem hỡi, trên
tường thành ngươi, Ta đã đặt lính gác, suốt ngày đêm, chúng sẽ
chẳng bao giờ nín lặng” (Is 62,6).
Để được như thế, trước hết, chúng ta hãy dẹp bỏ đi những
rào cản từ ngay trong chính tâm hồn chúng ta để đến với nhau
trong tình thân ái và luôn “hết tình yêu thương nhau” (1Pr 4,8).
Từ đó, chúng ta mới có thể góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong
Giáo hội bằng cách làm cho Nhà Nguyện của chúng ta trở thành
một ngôi Nhà Nguyện Hiệp Nhất, nơi chúng ta chỉ có một lòng
một ý, cùng nhau “phụng thờ Thiên Chúa với niềm hoan hỷ”
(Tv 100,2).
6. Lời mời gọi hồi tâm
- Mỗi anh chị em chúng ta sẽ làm gì để cộng đoàn (giáo xứ)
chúng ta trở thành một gia đình thực sự, nơi mỗi người có thể
lớn lên trong tình hiệp thông huynh đệ?
- Nhà nguyện (nhà thờ) của chúng ta có thực sự là nơi mà
những con người cùng mang “tâm tư của Chúa Giêsu” họp nhau
thành cộng đoàn hiệp nhất để thờ phượng Thiên Chúa không?
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 Hát suy niệm:

GỌI LỜI YÊU THƯƠNG
Nguyễn Duy
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7. Lời nguyện cậy trông

Chủ sự: Ý muốn của Thiên Chúa là nhìn thấy Giáo hội Chúa
duy nhất và thánh thiện, chúng ta hãy dâng lời nguyện xin và nói
lên lòng khao khát cho Giáo hội được hiệp nhất theo thánh ý Chúa.
Xướng: Lạy Cha nhân từ, xin hãy biến đổi tâm hồn của mỗi
gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận của chúng con.
CĐ: Xin hiệp nhất chúng con…
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 sống, xin hãy

Xướng: Lạy Chúa Kitô, là Nguồn mạch hằng

reõ. Xin keá t lieân muoân ngöôø i trong loøn g meá n Chuùa Cha muoân ñôøi.

làm thanh thoả cơn khát hiệp nhất, cơn khát tình thương trong
mỗi gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận của chúng con.
CĐ: Xin hiệp nhất chúng con…
Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Thần Khí của hoan
lạc và bình an, xin hàn gắn những chia rẽ do sự ích kỷ, thành
kiến và thù hận trong chúng con; xin dẫn đưa chúng con đến với
nhau, và cùng nhau hướng đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên
Quê Trời.
CĐ: Xin hiệp nhất chúng con…
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8. Lời kinh Lạy Cha
CĐ: Lạy Cha chúng con…
9. Lời nguyện kết
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu mời các Tông Đồ cùng tỉnh
thức và cầu nguyện với Chúa. Xin cho chúng con biết cống hiến
cho thế giới những nơi chốn và thời gian thuận tiện trong đó
mang lại sự thanh thản và bình an, ngõ hầu khi cùng cầu nguyện
với các Kitô hữu khác, chúng con ngày càng hiểu biết Chúa cách
sâu xa hơn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CĐ: Amen.
10. Lời chúc lành kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự:
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
Xin Thiên Chúa là  Cha và Con và Thánh Thần ban phúc
lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
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11. Lời ca dâng Mẹ

XIN VÂNG
Mi Trầm
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Ngày thứ tám (25/01/2016)

NHỮNG TRÁI TIM BỪNG CHÁY
CHO SỰ HIỆP NHẤT
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày cuối cùng của Tuần lễ cầu nguyện cho
sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta
cùng nguyện xin Thiên Chúa ban Thánh Thần của Người ngự
đến để thắp lên trong trái tim của mỗi người ngọn lửa hiệp nhất,
và để chúng ta luôn biết đón nhận cũng như chia sẻ tình huynh
đệ trong bác ái và yêu thương, như một cách thức hữu hiệu để
loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh.
II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Giờ cầu nguyện hôm nay là giờ cầu nguyện cuối cùng của
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong những
ngày vừa qua, chắc hẳn mỗi người trong anh chị em chúng ta đã
có được những cảm nghiệm thiêng liêng và quý giá về sự hiệp
nhất. Trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy để cho
những cảm nghiệm ấy được lắng đọng lại trong tâm hồn của mỗi
người và trở thành động lực làm cho trái tim của chúng ta bừng
cháy lên cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta,
nhờ sự trợ giúp và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Giờ đây,
xin mời anh chị em cùng bước vào buổi cầu nguyện với chủ đề:
“Những trái tim bừng cháy cho sự hiệp nhất.”
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1. Mở đầu

BÀI CA HIỆP NHẤT
Thành Tâm
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Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến cư ngụ trong
mỗi tâm hồn chúng con và thắp sáng lên trong chúng con ngọn
lửa yêu mến Thiên Chúa và mọi người, để nhờ đó, chúng con
xứng đáng đón nhận tình yêu vô biên của Chúa và được hiệp
nhất với nhau.
CĐ: Hãy chiếu soi…
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Löû a tình yeâu, löûa huyeàn sieâu Ngoâi Ba Thieâ n Chuùa ban nhieàu thaùnh aân.

 
      
  


Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng thánh hoá chúng

con, xin ngự đến và ban cho chúng con một tâm hồn luôn biết
rộng mở để đón nhận ánh sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô,
để nhờ Lời Chúa biến đổi, chúng con được trở nên giống với
hình ảnh Chúa Kitô mỗi ngày một hơn.
CĐ: Hãy chiếu soi…
Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Lửa Tình Yêu của Thiên
Chúa, xin thanh tẩy chúng con, tháo bỏ mọi rào cản chia rẽ
trong tâm hồn chúng con và làm cho chúng con nên một trong
Đức Kitô.
CĐ: Hãy chiếu soi…
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Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng là Nguyên lý của sự
hiệp nhất, xin ngự đến chiếu soi ánh sáng rạng ngời của Ngài
vào đêm tối của chia rẽ trong tâm hồn chúng con, và thổi bùng
lên ngọn lửa nhiệt thành để xây dựng tình hiệp nhất và yêu
thương ngay trong chính môi trường chúng con đang sống.
CĐ: Hãy chiếu soi…
3. Lời nguyện giao hoà
Chủ sự: Thiên Chúa là Đấng Thiện Hảo luôn mời gọi chúng
ta hoán cải để mỗi ngày được trở nên hoàn thiện hơn. Giờ đây,
chúng ta hãy cùng sám hối về những lỗi phạm của mình trong
suy nghĩ, lời nói cũng việc làm để chúng ta xứng đáng lãnh nhận
ơn tha thứ của Thiên Chúa và được giao hoà với anh chị em.
(Thinh lặng)
Xướng: Lạy Thiên Chúa, Chúa đã vì yêu thương mà dựng
nên chúng con và ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương
như Chúa. Xin tha thứ cho chúng con mỗi khi chúng con chưa
biết mở rộng tâm hồn để đón nhận và đáp trả tình yêu của Chúa,
cũng như chưa biết quan tâm giúp đỡ và chia sẻ cho anh chị em
của mình. Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến thế gian và dùng Tin
Mừng cứu độ để dẫn đưa chúng con đến sự sống vĩnh cửu.
Xin tha thứ cho chúng con khi chúng con chưa biết mở lòng
để đón nhận ánh sáng Tin Mừng của Chúa, và chưa để cho Lời
Chúa biến đổi cuộc sống chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót
chúng con.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
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Xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã thương quy tụ chúng con
trong cộng đoàn (giáo xứ) này. Xin tha thứ cho chúng con mỗi
khi chúng con chưa biết đặt yêu thương làm trọng tâm trong
cách ứng xử cũng như trong các công việc hàng ngày, khiến
gây ra những mối bất đồng, hiều lầm và chia rẽ trong cộng đoàn
(giáo xứ) chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin ban Thánh
Thần Chúa xuống trên chúng con để Người đổi mới tâm hồn
chúng con; lấy khỏi chúng con trái tim dửng dưng, khép kín mà
đặt vào trong chúng con một trái tim mới luôn cháy lửa yêu
thương và nhiệt thành kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
4. Lời Chúa
Is 52, 7-9: “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo
Tin Mừng, công bố bình an.”
Tv 30: “Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu.”
Cl 1,27-29: “Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm
này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: Đó là
chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em.”
Lc 24,13-36: “Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn
sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người
trong tất cả Sách Thánh.”
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 Hát: LỜI CHÚA

Thành Tâm

 
 
 
  




 










 
   



Al - leâ - lu -

ia

Lôøi

Chuù a

daãn

soi

con

 



   


 












   


 
 


  
















   
  



ñöôøn g

ñi.

Al - leâ - lu -

ia

Lôøi



 


 
 







 









 
Chuù a

khaù c

chi

nhö

doøn g

suoái.

Al - leâ - lu -

 

    
 
  

 





     


 
 

ia



Lôøi

Chuù a

Phuù c cho ngöôøi

baùn h

thieâ ng

ban

vui nghe yeâu meán gaãm

nguoà n

suy lôøi





 
 









Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

soá ng.

luoân .



Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm
môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem
chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những
sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính
Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn
bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa
đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt
buồn rầu.
Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông
là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết
những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” Đức Giê-su
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hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét.
Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời
nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và
thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và
đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn
hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa,
những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng
có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi
kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người
đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người
vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự
việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”
Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng
hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!
Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới
vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê
và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên
quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải
đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng
tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào
và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng
lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận
ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc
đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho
chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp
Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những
người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với
ông Si-mon.” Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc
đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Đó là lời Chúa.

94

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

5. Lời gợi ý
Anh chị em thân mến,
Đoạn trích Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa
Kitô Phục Sinh đồng hành cùng hai môn đệ trên đường về
Emmaus. Con đường trở về Emmaus của hai người môn đệ thật
sự là một hành trình trong nỗi thất vọng, vì tất cả những kỳ vọng
mà họ đã tin tưởng và đặt vào Thầy Giêsu kể như đã tiêu tan
cùng với cái chết của Người trên thập giá. Giờ đây, họ đang rời
bỏ Giêrusalem, nơi ghi lại những kỷ niệm đau buồn và thất vọng.
Những bước chân trên con đường về Emmaus cũng là những
bước chân rời bỏ cộng đoàn môn đệ mà mình đã từng gắn bó.
Hành trình trong sự thất vọng cũng thật sự là một hành trình đi
trong sự chia rẽ và cô lập. Thế nhưng, trong khung cảnh tối tăm,
thất vọng ấy, một ánh sáng hy vọng đã bừng lên, nguồn ánh sáng
phát xuất từ Chúa Kitô Phục Sinh. Chính Chúa Kitô Phục Sinh,
qua việc giải thích những đoạn Thánh Kinh nói về Người, đã
khơi lên trong tâm hồn họ một niềm hy vọng lớn lao, và thôi thúc
trái tim họ bừng cháy lên ngọn lửa mới, ngọn lửa của đức tin và
cũng là ngọn lửa của sự hiệp nhất. Chính nhờ sự gặp gỡ ấy, họ
đã mau mắn quay trở về Giêrusalem với tâm hồn tràn đầy hy
vọng và không ngớt lời cao rao sứ điệp Phục Sinh. Chính sứ điệp
Tin Mừng ấy trở nên nguồn sức mạnh thần thiêng lôi kéo họ trở
về với cộng đoàn và nối lại tình hiệp thông huynh đệ.
Anh chị em thân mến! Trong đời sống thường ngày, ai trong
chúng ta ít nhiều cũng đã từng có kinh nghiệm về sự thất vọng:
thất vọng vì những kết quả trong công việc không đạt được như
mình hằng kỳ vọng; thất vọng vì một nỗ lực của bản thân không
được đáp trả; thất vọng vì một sáng kiến, một nỗi ưu tư cho đời
sống chung không được đón nhận hay bị dèm pha… Chính
những nỗi thất vọng ấy đôi khi vô hình trung trở thành nguyên
nhân lôi kéo chúng ta xa lìa đời sống cộng đoàn, và dễ khiến
chúng ta tự khép kín lại trong con tim của mình và rơi vào sự cô
lập. Ngoài ra, rời bỏ cộng đoàn không chỉ là từ chối sự hiện diện
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cùng anh chị em, nhưng đó cũng chính là lúc chúng ta từ chối
lời mời gọi của Chúa Kitô, bởi vì chính trong đời sống cộng đoàn
mà Chúa đang hẹn gặp mỗi người chúng ta. Thế nhưng, nếu ý
thức và bình tâm nhìn lại, chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả chúng
ta đều là những người được Chúa Giêsu kêu gọi và quy tụ trong
gia đình (cộng đoàn, giáo xứ) thân yêu của chúng ta. Vì thế, mỗi
khi chúng ta rơi vào nỗi thất vọng và muốn tách mình ra khỏi
đời sống ấy, thì chúng ta cũng hãy để cho Lời của Chúa Kitô,
Đấng là niềm hy vọng duy nhất cho cả nhân loại, chiếu soi vào
đêm tối thất vọng của chính mình, khơi lên trong trái tim chúng
ta ngọn lửa nhiệt thành của thuở ban đầu và dẫn đưa chúng ta trở
về với cộng đoàn anh chị em thân yêu của mình.
6. Lời mời gọi hồi tâm
- Giờ đây, xin mời anh chị em chúng ta cùng dành ít phút
thinh lặng, hướng vào chính tâm hồn mình để nhận ra đâu là
những nỗi buồn chán, thất vọng đang cô lập mình với anh chị
em và cộng đoàn?
- Đồng thời, chúng ta có can đảm mở cõi lòng mình ra để
ánh sáng Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Kitô soi chiếu và chữa
lành, cũng như dẫn đưa chúng ta trở về sống tình hiệp thông với
anh chị em?
 Hát suy niệm:

SỐNG TRONG NIỀM VUI
Nguyễn Duy
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7. Lời nguyện cậy trông
Chủ sự: Anh chị em thân mến! Trong niềm khát khao và hy
vọng cho tình hiệp nhất của cộng đoàn, chúng ta cùng tha thiết
dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin.
Xướng: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch của Tình Yêu đích
thật, xin cho cộng đoàn chúng con luôn là một cộng đoàn sống
yêu thương thật sự để là chứng cho sự hiện diện của Chúa trong
đời sống hàng ngày của chúng con.
CĐ: Con trông cậy Chúa…
Phanxicô

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Đường, là Sự Thật và
là Sự Sống, Chúa đã mời gọi và quy tụ chúng con trong cộng
đoàn này, xin cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa luôn hướng dẫn
chúng con bước đi trên con đường hiệp nhất trong chân lý và tình
thương của Chúa.
CĐ: Con trông cậy Chúa…
Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là nguyên lý của sự
hiệp nhất, xin đến hướng dẫn chúng con vượt qua những ngăn
cách và chia rẽ, và thổi bừng lên trong mỗi trái tim chúng con
ngọn lửa bừng cháy cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn chúng con.
CĐ: Con trông cậy Chúa…
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8. Lời kinh Lạy Cha

Chủ sự: Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy cùng
nhau dâng lên Thiên Chúa Cha lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã
dạy, để cầu xin cho sự hiệp nhất của cộng đoàn chúng ta.
CĐ: Lạy Cha chúng con…
9. Lời nguyện kết
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con bừng
cháy lên, và một lần nữa Chúa sai chúng con đi đến với những
anh chị em của chúng con để loan báo sứ điệp Tin Mừng. Xin
giúp chúng con hiểu rằng niềm hy vọng và việc tuân giữ các giới
răn của Chúa, luôn mang đến một sự hiệp nhất lớn lao hơn cho
dân Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CĐ: Amen.
10. Lời chúc lành kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự:
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10).
Xin Thiên Chúa là  Cha và Con và Thánh Thần ban phúc
lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
Chủ sự: Chúc anh chị em lên đường trong bình an của Chúa
Kitô và cùng nhau tiến bước trên hành trình hiệp nhất, yêu thương.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
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11. Lời mời gọi lên đường

CON XIN LÀM CHỨNG TÁ
Sơn Ca Linh

baéc
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