
Xem Xét Lương Tâm Trong Mùa Chay (dành cho Giáo Xứ) 
(Dựa vào xuất bản Evangelii Gaudium: Niềm Vui Phúc Âm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô) 

 

CHỦ TẾ:  Trong xuất bản “Niềm Vui Phúc Âm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta 

rằng “Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ chúng ta; chúng ta là những kẻ mệt mỏi tìm 

kiếm lòng nhân từ của Chúa.” Vì vậy, ngày hôm nay, chúng ta đứng trước mặt Ngài trong khiêm 

nhường và đức tin.  
 

CĐ: “Chiến thắng của người Kitô hữu luôn luôn là cây thập giá, cây thập giá đồng thời là một biểu ngữ huy 

hoàng phát sinh từ tình thương nồng hậu chống lại ác qủy.  Tinh thần ác qủy của chủ nghĩa thất bại, là anh 

em của sự cám dổ, để phân tách lúa mì với cỏ dại, trước thời của nó; đó là hoa quả của sự thiếu tự tin và 

việc đặt mình làm trung tâm trên mọi sự.”                                                                Pope Francis’ Evangelii Gaudium: The Joy of the Gospel 

 

NGƯỜI ĐỌC: Tôi có đặt, tiền tài, danh vọng, quyền lực, hay vật chất trên Chúa không? 

Tôi có dành thời giờ đề cầu nguyện hằng ngày không?   

Tôi có tham gia Phụng vụ vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ không? 

Tôi có tin vào Chúa và phó thác mình cho Chúa không? 

 

CĐ: “Trước mọi sự, Phúc Âm mời gọi chúng ta đáp lại tình thương Chúa cứu rỗi chúng ta, để thấy 

hình ảnh Chúa trong người khác, và vượt trên bản chất chúng ta để tìm cái tốt của người khác.”  
         Pope Francis’ Evangelii Gaudium: The Joy of the Gospel 

 

NGƯỜI ĐỌC: Tôi có cố gắng chia sẽ Tin Mừng của Chúa Giêsu với những người tôi gặp gở không? 

Tôi có đối xử tốt và tôn trọng mọi người không? 

Tôi có thiếu kiên nhẫn khi phải đối sử với kẻ khác không? 

Tôi có chia sẽ thời giờ, tài năng, và tiền bạc để giúp đở cộng đồng đặc biệt người nghèo và 

những người cần được giúp đở không? 

Tôi có làm hại danh tiếng kẻ khác qua lời nói độc hại hay nói xấu không? 

Tôi có muốn tha thứ người không? 

 

CĐ: “Lạy Chúa, con tự để mình bị lừa dối; trong ngàn cách con xa lánh tình thương của Chúa, 

nhưng một lần nữa, con đây xin làm lại giao ước mới với Ngài. Con cần đến Chúa.  Xin cứu con 

một lần nữa, lạy Chúa, xin Ngài ôm con vào bàn tay cứu rỗi của Ngài.”                   
          Pope Francis’ Evangelii Gaudium: The Joy of the 

Gospel 
   

NGƯỜI ĐỌC: Tôi có tôn trọng tài sản hơn con người không? 

Tôi có tôn trọng thể xác của tôi hay tôi làm hại thân xác với hút xách và rượi chè, tình dục hay 

không tập thể dục và nghỉ ngơi không? 

Tôi có cố gắng nói sự thật với tình thương không? 

Tôi có tôn trọng mạng sống con người trong mọi hình thức không? 

 

CĐ: “Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa để lấy bước đầu và tham gia.  Chúa Giêsu rữa chân cho các 

môn đệ.  Ngài tham gia và tự động tham gia, khi Ngài quỳ xuống để rữa chân cho họ.  Ngài nói với 

họ rằng: “Các con sẽ được phước lành nếu các con làm việc này.”(Jn: 13:17) … Vì thế, Người truyền 

giáo cần phải “ngửi giống mùi con chiên”  và con chiên sẽ sẳn sàng nghe giọng nói của họ.”   

                 Pope Francis’ Evangelii Gaudium: The Joy of the Gospel 
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PRIEST CELEBRANT:  Let us pause in silence as we think about the sins we will confess 
today.  


