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ừ ngày Cha Quản Nhiệm Trương Quyền phát động chương trình “Chén Thánh cho Ơn Gọi”, đã được 
nhiều gia đình hưởng ứng. Mỗi tuần đều có một gia đình lên nhận Chén Thánh về nhà đọc kinh, cầu 
nguyện, và suy niệm về Ơn Gọi trong gia đình và trong cộng đoàn.  Đây là chương trình rất hữu ích 

cho mọi gia đình, nhất là gia đình có các em nhỏ và vị thành niên. 

Theo sự chia sẻ của nhiều chủng sinh, linh 
mục, và nữ tu thì Ơn Gọi bắt đầu từ trong gia đình. 
Gia đình là một cái nôi tốt nhất để nuôi dưỡng Ơn 
Gọi. Trong gia đình Ông Bà, Cha Mẹ khuyến khích 
con cái, cháu chắt, hoặc 
ngay cả bạn bè về Ơn Gọi 
qua những buổi đọc kinh gia 
đình, cùng nhau chia sẻ 
những cảm nghĩ trong 
những bữa cơm gia đình và 
đặc biệt là có sự đồng hành 
và soi sáng của Chúa Thánh 
Thần. 

Gia đình tôi cũng 
như các gia đình khác, ghi 
danh để rước Chén Thánh 
về. Vì các con đi làm cũng 
như đi học về trễ, nên chúng 
tôi đợi đến 10 giờ tối bắt 
đầu đọc kinh gia đình. Mọi 
người quây quần trước bàn 
thờ Chúa và Mẹ Maria, đọc 
kinh và suy niệm theo sự chỉ dẫn trong chương trình. 
Chúng tôi đọc kinh và suy niệm bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh. Chia sẻ là đề tài dựa theo câu hỏi trong 
chương trình, nhưng không nhất thiết phải theo vì các 

con đôi khi có những thắc mắc về Ơn Gọi mà không 
nằm trong chương trình suy niệm. Tùy theo sự chia 
sẻ dài hay ngắn, do vậy, thời gian đọc kinh tối từ 20 
cho đến 30 phút. Trước đây, nhiều khi chúng tôi 

không biết đọc kinh như 
thế nào để mà cầu nguyện 
cho Ơn Gọi. Nhờ chương 
trình Chén Thánh Cho Ơn 
Gọi mà gia đình chúng tôi 
có được sự hướng dẫn và 
cầu nguyện một cách tốt 
đẹp hơn. 

Gần đây nhiều sự 
việc xảy ra cho giáo hội 
công giáo tại Hoa Kỳ, về 
sự lạm dụng tình dục của 
các vị lãnh đạo tinh thần, 
từ Hồng Y, Giám Mục, và 
Linh Mục đã làm xao 
xuyến và bất mãn trong 
giáo dân. Giáo dân đã 
không còn tin tưởng nơi 

các vị chủ chăn. Nhiều người đã bỏ nhà thờ, không đi 
xem lễ vì sự bất mãn.  Hơn thế nữa, các em cháu vị 
thành niên không được hướng dẫn rõ ràng, những tin 
tức sai lạc từ internet đã làm họ lung lay và chán nản, 
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không còn tập trung ý hướng và mục tiêu về Thiên 
Chúa nữa. Do vậy Ơn Gọi bắt đầu giảm sút rất nhiều. 

Chúng ta không nên vì gương xấu của một số 
chủ chăn mà xa rời Thiên Chúa trong lúc này. Bây 
giờ là lúc các vị chủ chăn rất cần chúng ta cầu 
nguyện nhiều hơn cho các ngài để được Chúa Thánh 
Thần soi sáng, thay đổi đường lối làm việc và xây 
dựng lại niềm tin của Hội Thánh Chúa. Chúng ta 
đừng làm ngơ và ngoảnh mặt đi trước sự khủng 
hoảng này vì ma quỷ sẽ thừa thế xông lên để làm 
hoen ố Giáo Hội.  Chúng ta hãy chắp tay cầu nguyện 
xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria ngăn chận 
hành vi lạm dụng tình dục, xin xoa dịu vết thương 
của những người bị lạm dụng và bị tổn thương. 
Chúng ta phải nhìn lại bản thân mình, xét mình, cầu 
nguyện và mạnh dạn đề nghị những thay đổi phương 
hướng lãnh đạo của những vị chủ chăn trong Giáo 
Hội, để nước Chúa được cả sáng qua những gì mình 
đã học từ Kinh Thánh và những tín điều của Thiên 
Chúa. Hơn thế nữa, chúng ta hãy làm chứng nhân cho 
Chúa bằng sự kêu gọi quay về những người bất mãn 
đối với Giáo Hội. Và điều quan trọng là lắng nghe 
Chúa muốn chúng ta làm gì. Hãy cầu nguyện cho Ơn 
Gọi trở lại. Chúng ta cần nhiều mục tử tốt lành để nổ 
lực xây dựng Hội Thánh. Cụ thể nhất là chúng ta mời 
gọi Chúa vào nhà chúng ta qua chương trình rước 
Chén Thánh về mỗi gia đình. Hãy cầu nguyện cho 
Ơn Gọi trong gia đình, trong cộng đoàn! 

Sau đây là lời chia sẻ của Thầy Nguyễn Tôn, 
tu học tại giáo phận Chicago. Ơn Gọi của Thầy phát 
xuất từ gia đình, đặc biệt nhất là sự khuyến khích từ 
thân mẫu của Thầy. Sắp tới đây, Thầy sẽ thụ phong 
linh mục vào tháng Năm, 2019 tại Chicago. 

“WHAT? There is a factory that produces priests?” 
“PHẢI CHĂNG, có một ‘xưởng’ đào tạo các linh 
mục?” 

Khi còn là một đứa trẻ, 
tôi nghĩ Chúa chúng ta đã phát 
minh ra một cái “xưởng thánh” 
để sản xuất các linh mục. 
Người mẹ khôn ngoan của tôi 
đã kiên nhẫn, hướng dẫn tôi 
từng bước để hiểu sâu hơn về 
Ơn Gọi.  Thiên Chúa luôn dành 
cho mỗi người một Ơn Gọi đặc 
biệt theo cách riêng và luôn ban cho ta tự do trong 
việc lựa chọn Ơn Gọi: Người được Ơn Gọi gia đình 
làm cha làm mẹ; người được kêu gọi làm linh mục; 
người khác được kêu gọi là sơ hay thầy dòng, hoặc 
sống độc thân. Mẹ tôi đã khuyên tôi hãy cầu nguyện 
cho Ơn Gọi của tôi, hãy lắng nghe những gì Thiên 
Chúa đang nói với tôi và hãy đáp ứng lời kêu gọi của 
Ngài một cách chân thật. 

 Một ngày nọ, sau khi lắng nghe bài giảng 
của Cha xứ trong Thánh Lễ, tôi vội vã chạy về nhà và 
nói với mẹ rằng Thiên Chúa đã gọi tôi làm một mục 
tử tốt lành. Từ ngày đó trở đi, tôi chăm sóc những 
con bò của gia đình tôi tốt hơn. Tôi đã đặt tên cho 
chúng; tôi đã hát cho chúng nghe; tôi đọc nhiều câu 
chuyện và bài thơ cho chúng. Tôi dẫn những con bò 
đến đồng cỏ xanh và nước trong. Bạn có thể nghĩ 
rằng tôi là một đứa trẻ điên rồ và thực sự, tôi đã điên 
thật.:)  Một lần, trong khi những con bò đang tự do ăn 
ở ngoài cánh đồng, có một trận mưa lớn rào rào đổ 
xuống. Tôi không biết phải làm gì để giữ cho những 
con bò khỏi bị ướt. Vì vậy tôi quỳ xuống giữa chúng, 
khoanh tay lại và cầu nguyện với Thiên Chúa và Mẹ 
Maria để cơn mưa qua mau. 



 Bây giờ, sau nhiều năm học tập tại đại 
chủng viện, tôi sắp sửa thụ phong linh mục. Lời nói 
không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc và nỗi vui 
sướng trong tôi lúc này. Tôi luôn luôn cảm thấy có sự 
kết nối với nhà tiên tri Giê-rê-mi-a, vì Thiên Chúa đã 
gọi ông khi ông còn rất trẻ.  

 Không bao giờ là quá muộn hoặc quá sớm 
để cầu nguyện cho Ơn Gọi của bạn và các bạn hãy tin 
tưởng, lắng nghe tiếng Chúa để có thể tỉnh táo đi 
đúng với Ơn Gọi của mình. 

“The Lord answered me, say not, ‘I am 
too young.’ To whomever I send you, you 

shall go; whatever I command you, you 
shall speak.” 

      “Đức Chúa phán với tôi: ‘Đừng nói ngươi 
còn trẻ!’ Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta 
truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.” 

-  JE RE MI AH  1 : 7  
 
 Đền Tội Một Nửa 

 
- Anh Tám vào tòa xưng tội: 
- Thưa cha con chỉ phạm có một tôi nói dối. 
 
Vị linh mục hỏi: 
- Còn nói dối điều gì vậy? 
 
Anh Tám bí quá, nhưng đành phải nói: 
Thưa cha, con nói dối... với cha. Tuần trước, cha nói mỗi gia đình phải đóng $100 để sửa nhà thờ, nhưng 
con chỉ đóng có $50 
 
Vị linh mục:  
- Vậy việc đền tội con đọc 50 kinh Sự Thương. 
 
Anh Tám rất  kinh ngạc vì rất sợ đọc kinh: 
- Thưa cha, tuy vậy con đã đóng một nửa, vậy cha có thể bớt việc đền tội cho con một nửa được không? 
 
Vị linh mục: Bớt một nửa rồi đó con, nếu ai không đóng phạt thì phải đọc tới 100 kinh lận. 
 
Anh Tám: ???!!! 
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