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Giáo Phận Cần Thơ - Ban Giáo Lý 

KÍNH BÁO 

SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2022 

Kính quý Cha, quý Tu sĩ & Giáo lý viên.  

 Sau thời gian các sinh hoạt giáo lý bị ngưng trệ vì dịch bệnh Covid !!... Để khởi 

động lại... Ban Giáo lý Giáo phận kính gửi tới quý Cha, quý Tu sĩ và Giáo lý viên chương 

trình sinh hoạt giáo lý Hè 2022 : 

1. Huấn luyện Giáo lý viên cấp Giáo phận, khóa VII, tuần 2 :  

* Thành phần tham dự : Các Giáo lý viên chưa tham dự lần nào Khóa Huấn luyện 

Giáo lý viên cấp GP; hoặc đã tham dự tuần 1 Khóa VII; hoặc còn thiếu tuần 2. 

* Thời gian : 8g00 ngày 27/6 tới 13g00 ngày 2/7. Tại TTMVGPCT.  

2. Huấn luyện Giáo lý viên, khóa VII, tuần 3 : 

* Thành phần tham dự : Các Giáo lý viên chưa tham dự lần nào Khóa Huấn luyện 

Giáo lý viên cấp GP; hoặc đã tham dự tuần 1 & 2/Khóa VII; hoặc còn thiếu 

tuần 3. 

* Thời gian : 8g00 ngày 11/7 tới 19g00 ngày 15/7. Tại TTMVGPCT.  

3. Họp mặt Giáo lý viên Giáo phận :  

* Thành phần tham dự : Tất cả các Giáo lý viên trong Giáo phận. 

* Thời gian : 8g00-16g00 ngày 16/7. Tại TTMVGPCT.  

* Chủ đề : “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành : Hiệp thông – Tham gia – 

Sứ vụ”. 

* Tài liệu học hỏi : Để ngày họp mặt được thêm sinh động, hữu hiệu, thực sự 

mang tính hiệp hành... kính mời các Giáo lý viên đọc kỹ trước tài 

liệu của Ban Linh hoạt Giáo phận : “25 câu hỏi-thưa về Năm mục 

vụ hiệp hành” (Có đính kèm). 

4. Khóa Tĩnh tâm-Huấn luyện Giáo lý viên nâng cấp :  

* Thành phần tham dự : Các Giáo lý viên đã dự đầy đủ Khóa Huấn luyện Giáo 

lý viên cấp Giáo phận. 

* Thời gian : từ 8g00 ngày 1/8 tới 16g00 ngày 5/8. Tại TTMVGPCT.  

5. Khai giảng Năm Giáo lý 2022-2023 :  

* Thời gian : Chúa Nhật 4.9.2022.  

* Nghi thức Khai giảng & Thời khóa biểu : sẽ gửi sau tới các Họ đạo. 

6. Họp nhau bên Mẹ Mân côi 1. 

* Thành phần tham dự : Giáo lý viên các hạt Cần thơ, Vị thanh, Đại hải, Trà lồng. 

* Thời gian : 8g00 - 16g00, ngày 1/10. Tại TTMVGPCT. 

7. Họp nhau bên Mẹ Mân côi 2. 

* Thành phần tham dự : Giáo lý viên các hạt Sóc trăng, Bạc liêu, Cà mau. 

* Thời gian : 8g00 - 16g00, ngày 8/10. Tại Trung tâm hành hương Tắc sậy. 
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 Đăng ký tham dự và phương tiện đi lại :  

Xin liên hệ với quý Cha phụ trách giáo lý các hạt :  

Cần thơ  C. Gc. Bằng : 0123.7988.070; Vị thanh  C. Bn.Thân 0783.877.733; 

Trà lồng  C. Pr. Khoái : 0939.086.944; Đại hải  Cha Pr. Luân : 0932.223.645; 

Sóc trăng  Cha Gb. Triều : 0987.478.006;  

Bạc liêu  Cha Px. Trọng: 0988.632.646; Cà mau  C. Gk. Hòa : 0917.279.820. 

 Kính mong quý Cha và quý Tu sĩ thông báo sâu rộng tới tất cả các Giáo lý viên, 

khích lệ và sắp xếp cho các Giáo lý viên nhiệt tình tham dự đông đủ. 

Trân trọng kính báo và kính mời 

Ban Giáo Lý GPCT. 

Trung Tâm Mục Vụ 15.06.2022.    
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Giáo Phận Cần Thơ / Ban Linh Hoạt Giáo Phận 

----- o O o ----- 

25 CÂU HỎI – THƯA VỀ “NĂM MỤC VỤ HIỆP HÀNH 2022” 

01. H. Chủ đề của Năm mục vụ 2022 là gì ? 

T. Chủ đề của Năm mục vụ 2022 là chính chủ đề của ‘Synod 2021-2022’ : “Hướng tới một 

Hội Thánh Hiệp Hành : Hiệp thông - Tham gia - Sứ vụ”. 

02. H. Chữ “Synod 2021-2023” ghi trên Lô-gô nghĩa là gì ? 

T. Nghĩa là “Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới Thường kỳ lần thứ 16” (Viết tắt = 

THĐ16). Từ 2021 tới 2023. 

03. H. “Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới” là gì ? 

T. Là Đại hội Thường lệ, 3 năm một lần, của đại diện các Giám mục Công giáo Rôma  trên 

toàn thế giới. 

04. H. Vì sao các Giáo xứ lại cần học hỏi về THĐ 16 ? 

T. Vì Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn THĐ 16 về Hiệp Hành có sự hiểu biết, đóng 

góp ý kiến, cầu nguyện của mọi thành phần Dân Chúa1, vì đây là con đường Thiên Chúa 

mong đợi nơi Hội Thánh trong ngàn năm thứ ba này.  

05. H. Vì sao có thể nói : Hiệp Hành là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Hội Thánh trong 

ngàn năm thứ ba ? 

T. Vì theo Lời Chúa trong Tân Ước, thì Hiệp hành là con đường chính Chúa Giêsu muốn 2, 

và chính “các Kitô hữu ban đầu được gọi là những môn đệ của Con Đường đó” 3. 

06. H. Hội Thánh Hiệp hành nghĩa là gì ? 

T. Hội Thánh Hiệp hành là Hội Thánh cùng nhau tiến bước. 

07. H. Hội Thánh cùng nhau tiến bước để làm gì ? 

T. Hội Thánh cùng nhau tiến bước để thực hiện việc “Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”.  

08. H. Hiệp thông nghĩa là gì ? 

T. Hiệp Thông là hiệp nhất, và thông chia cho nhau cùng một Đức Tin Công giáo.  

09.  H. Đâu là đức Tin Công giáo căn bản ? 

T. Đức Tin Công giáo căn bản là Tin nhận : Chúa Cha dựng nên ta; Chúa Con cứu chuộc 

ta; Chúa Thánh Thần thánh hoá ta; tất cả vì Ba Ngôi yêu thương ta. 

10. H. Đức Tin Công giáo bắt nguồn từ đâu ? 

T. Đức Tin Công giáo bắt nguồn từ Lời Chúa; được trình bày trong Giáo lý Hội Thánh; được tuyên 

xưng do toàn thể dân Chúa.  

11. H. Chúng ta cần Hiệp thông với Chúa thế nào ? 

T. Chúng ta Hiệp thông với Chúa khi biết vững niềm tin cậy mến nơi Tình Yêu Chúa và 

nơi Lời Người. 

12. H. Chúng ta Hiệp thông với nhau thế nào ? 

 
1 Mọi thành phần Dân Chúa gồm mọi người đã được Rửa tội : Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, các Giáo dân trong giáo xứ, cách riêng 

là thành viên của các Đoàn Hội, đặc biệt là người trẻ, thiếu nhi, những người nghèo khổ, rối rắm, nguội lạnh, xa cách với giáo 

xứ...  
2 x. Ga 14, 6. 
3 x. CvTđ 9, 2; 19, 9.23; 22, 24; 24, 14.22 
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T. Chúng ta Hiệp thông với nhau khi cùng nhau tiến bước4, để nên một với Thân Thể mầu 

nhiệm của Chúa Kitô là Hội Thánh, và cùng chia sẻ niềm tin, cậy, mến,  trong đời sống 

hằng ngày 5.  

13. H. Dân Chúa cùng Tham gia nghĩa là gì ? 

T. Dân Chúa cùng Tham gia nghĩa là : cùng nhau dấn thân vào cuộc thao luyện Lắng nghe 

nhau cách chân thành và tôn trọng; cũng như Lắng nghe Thánh Thần, với lòng đón nhận 

và vâng theo. 

14. H. Vì sao tất cả Dân Chúa cần tham gia ?  

T. Tất cả Dân Chúa cần tham gia, vì các tín hữu đều có đủ tư cách, và được kêu gọi phục 

vụ lẫn nhau, nhờ vào các ơn Chúa Thánh Thần ban. 

15. H. Tất cả Dân Chúa cần tham gia cách nào ? 

T. Tất cả Dân Chúa cần tham gia bằng việc cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, 

đối thoại, biện phân, và góp ý, đặc biệt qua các cuộc Thỉnh Ý, để đưa ra các quyết định 

mục vụ hợp ý Chúa. 

16. H. Chúng ta cần lắng nghe những ai  ? 

T. Chúng ta cần lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau. 

17. H. Để lắng nghe Chúa, chúng ta cần làm gì ? 

T. Để lắng nghe Chúa, chúng ta cần cùng nhau cầu nguyện, suy niệm Thánh kinh, cử hành 

Phụng vụ, lãnh nhận các Bí tích. 

18. H.  Vì sao chúng ta cần lắng nghe nhau ? 

T. Vì mọi thành phần Dân Chúa đều được quyền cất tiếng nói và được quyền lắng nghe. 

19. H. Biện phân là gì ? 

T.  Biện phân là ta cần phải cầu nguyện, để được Chúa Thánh Thần soi sáng, hầu phân biệt 

điều tốt với điều xấu, điều xứng hợp với điều trái nghịch ý Chúa. 

20. H. Hội Thánh Thỉnh ý Dân Chúa để làm gì ? 

T. Hội Thánh Thỉnh ý Dân Chúa để mong nhận được những ý kiến chân thành và xây dựng 

của mọi thành phần Dân Chúa.  

21. H. Ta phải làm gì để thực hiện tốt việc Thỉnh ý ? 

T. Để thực hiện tốt việc Thỉnh ý, mỗi người cần cầu nguyện, can đảm, chân thành nói lên ý kiến, 

nhằm xây dựng Hội Thánh.      

22. H. Sứ vụ là gì ?  

T. Sứ vụ là việc Chúa Giêsu sai Hội Thánh lên đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân, 

để họ tin nhận và được làm con Chúa, hầu được cứu độ. 

23. H. Hội Thánh cần nhiệt tình thực thi Sứ vụ thế nào ? 

T. Hội Thánh, gồm cả mỗi người chúng ta, cần dành mọi nỗ lực và hoạt động6, từ vật chất 

đến thiêng liêng và mục vụ, cho Sứ vụ loan báo Tin Mừng7. 

24. H. Cần làm những việc nào để thực thi Sứ vụ loan báo Tin Mừng trong Năm Hiệp hành? 

 
4 “Hiệp Hành”. 
5 “Đời sống hằng ngày” gồm đời sống thiêng liêng, làm con Chúa, và đời sống nhân bản, làm con người, như cùng nhau chia 

sẻ những ơn Chúa, những gương sáng, những chăm sóc, những của cải vật chất trong giáo xứ, gia đình, xã hội. 
6 Dành mọi nỗ lực và hoạt động như : Cầu nguyện, đóng góp sáng kiến, công sức, tiền bạc cho việc Loan báo Tin Mừng. 
7 Xem : Thư Chung HĐGMVN 2011- Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010, s. 31.  
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T. Dân Chúa cần cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau, để 

xây dựng một Hội Thánh biết phục vụ nhân loại, hầu trổ sinh nhiều hoa trái làm sáng 

Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.  

25. H. Mục đích chung cuộc của Thượng Hội Đồng 16 với việc Thỉnh ý Dân Chúa là gì ? 

T. Mục đích chung cuộc của Thượng Hội Đồng với việc Thỉnh ý Dân Chúa là : “Gieo mầm 

ước mơ nơi Dân Chúa; cho phép hy vọng nảy nở, khơi dậy niềm tin; băng bó các vết 

thương, đan kết các mối tương quan, gặp gỡ...”.  

 Thân mến : Ban Linh Hoạt Giáo phận. 

14.02.2022. 

 

 

 


