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ắ ủLời Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn nhủ các
gia đình nhân dịp kết thúc Năm Đức Tin

“Gia đình Công giáo: cầu nguyện, 
giữ vững đức Tin và truyền giáo”giữ vững đức Tin và truyền giáo



 Cầu nguyện trong gia đình, cần phải đơn sơ! Cùng 
nhau đọc kinh Lạy Cha, quanh bàn ăn, chẳng phải là 
h ệ hi th ờ à thật dễ dàchuyện phi thường, mà thật dễ dàng.

 Mọi người cầu nguyện cho nhau. Đó là cầu nguyện 
trong gia đình và cầu nguyện sẽ củng cố đời sống giatrong gia đình, và cầu nguyện sẽ củng cố đời sống gia 
đình!



ằBằng cách nào chúng ta giữ vững đức Tin trong 
gia đình? Chúng ta giữ đức Tin ở lại với mình, 
t i đì h ì h h ủ iê h tàitrong gia đình mình, như của riêng, như tài 
khoản trong ngân hàng, hay chúng ta biết chia 
sẻ đức Tin bằng việc làm chứng đón nhận vàsẻ đức Tin bằng việc làm chứng, đón nhận và 
mở lòng hướng đến tha nhân? 

Các gia đình Kitô hữu là những gia đình truyềnCác gia đình Kitô hữu là những gia đình truyền 
giáo.

Giữ ữ đứ Ti t i đì h à ê ốiGiữ vững đức Tin trong gia đình và nêm muối 
và men đức Tin vào mọi việc hằng ngày.



 Trên hết là một tình yêu nhẫn nại: nhẫn nại ộ y ạ ạ
là một đức tính của Chúa, dạy chúng ta biết 
trong gia đình phải có tình yêu nhẫn nại này g g y y
đối với nhau.

 “Anh chị em hãy luôn sống với đức Tin và c ị e ãy uô số g vớ đức và
tấm lòng đơn sơ, như Thánh gia Nadarét. 
Niềm vui và bình an của Chúa hằng ở cùngNiềm vui và bình an của Chúa hằng ở cùng 
anh chị em”



“Đứ ti khô ó iệ là“Đức tin không có việc làm 
là đứ ti hết”là đức tin chết” 

(Gc 2,17)(Gc 2,17)



Sống Đức Tin
 Đi xưng tội và Tham dự Thánh Lễ thường xuyên
 Học hỏi đời sống của các thánh.
 Đọc Kinh Thánh mỗi ngày
 Đọc các văn kiện của Công đồng Vatican II.
 Học thêm Giáo lý
 Tham gia các sinh hoạt của giáo xứ.
 Đóng góp tài chánh cho giáo xứ, cho giáo phận
 Giúp những người khốn khó.
Số h i h hầ á ối hú hậ Sống theo tinh thần tám mối phúc thật



ẫ ố ứ á ò ếGương mẫu sống Đức Tin: Các Sơ Dòng Mến
Thánh Giá tại Điểm Truyền Giáo Tại Đà Lạt



Dạy học



Cắt tóc



Chăm sóc trẻ



Đem lại niềm vui



Dạy giáo lý



Hình ảnh người mẹ hiền



Thăm hỏi người già yếu



Giúp đỡ kẻ neo đơn



Săn sóc người túng thiếu bệnh tật



“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong 
những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các 

ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Mt: 25,40



”Phú th i ót th ời ì h ẽ”Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ 
được Thiên Chúa xót thương”. Mt:5,7



Truyền giáo bằng lời cầu nguyện



Truyền giáo bằng cách góp công,Truyền giáo bằng cách góp công, 
góp của



ề á bằ á h ố là h à làTruyền giáo bằng cách sống ngay lành và làm
việc bác ái cho người lân cận, cho kẻ ở xa.



Truyền giáo là đem yêu thương, đem nụ cười đến
những người bạn tiếp xúc trong cuộc sống



Truyền giáo là bổn phận của mỗi người tín hữu



Bạn đã làm gì để sống Đức
Ti à hi ẻ Đứ Ti hTin và chia sẻ Đức Tin cho

người khác?người khác?
Cầu nguyện? Sống chứngCầu nguyện? Sống chứng
nhân? Góp công, góp củanhân? Góp công, góp của
cho việc truyền giáo?ệ y g



 Kinh Năm Đức Tin 
 Lạy Chúa giàu lòng từ bi và nhân hậu Lạy Chúa giàu lòng từ bi và nhân hậu, 
 Con đến tìm gặp Chúa là Tình Yêu, 
 Tạ ơn Chúa đã gieo vãi hạt mầm đức tin, 
 Trên quê hương đất nước chúng con. 


Nhờ tì h ủ Thá h M i là á kẻ ti Nhờ tình mẹ của Thánh Maria là mẹ các kẻ tin, 
 Và máu của các chứng nhân đức tin đã đổ ra, 
 Xin cho con biết luôn sống tín thác vào Chúa, g ,
 Luôn tìm và thi hành ý Chúa là điểm tựa của đời con. 


ố Xin giúp con sống trọn tình con thảo với Chúa là Cha, 
 Sống vẹn nghĩa huynh đệ với nhau là anh em một nhà, 
 Mở rộng tình đồng cảm với mọi người anh em,Mở rộng tình đồng cảm với mọi người anh em, 
 Chia sẻ mọi nỗi vui buồn, lo âu và hy vọng. 



 Kề bên Chúa con mơ thành ngọn đèn dầu nhỏ Kề bên Chúa, con mơ thành ngọn đèn dầu nhỏ, 
 Tỏa sáng tình Chúa yêu thương khắp nơi nơi, 
 Đặc biệt nơi tâm hồn thiếu vắng niềm tin và lẽ sống,Đặc biệt nơi tâm hồn thiếu vắng niềm tin và lẽ sống, 
 Nơi con tim khao khát tình thương và hy vọng. 


 Soi dẫn mọi người tìm gặp Chúa là Lời hằng sống, 
 Là Lời ban ánh sáng chân lý và sức sống dồi dào, g ý g ,
 Là điểm tựa cho nhà nhà vui sống trong yêu thương, 
 Cho người người hợp nhất nên một trong an bình. g g ợp ộ g
 Amen.


