
Xem Xét Lương Tâm Trong Mùa Chay (dành cho Trường Học) 
(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 Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: 
“Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta; Ngài hy sinh mạng sống Ngài để cứu rỗi chúng ta; và bây 
giờ Ngài sống bên cạnh chúng ta để giáo huấn, để tăng cường sức mạnh cho chúng ta và giải thoát 
chúng ta.”               Pope Francis, The Joy of the Gospel: Evangelii Gaudium                                                             

 
NGƯỜI ĐỌC MỘT: “Nhà thờ phải là một nơi mà chúng ta tìm thấy lòng thương xót dồi dào, nơi 
mọi người được đón chào, yêu thương, tha thứ, và khuyến khích sống theo phúc âm.”   
        Pope Francis, The Joy of the Gospel: Evangelii Gaudium 
 
 

NGƯỜI ĐỌC HAI: Tôi có yêu Chúa trên mọi sự và cố gắng sống theo lời giảng dậy của Ngài không?  
   Tôi có gọi tên Chúa vô cớ không?  
   Tôi có cầu nguyện hằng ngày không? 
   Tôi có đi lễ hằng Chủ Nhật với lòng biết ơn và yêu thương không? 

 

NGƯỜI ĐỌC MỘT: “Tốt nhất là chúng ta cần phải chậm lại, bỏ sự háo hức qua một bên để nhìn thấy 

và lắng nghe kẻ khác, không chạy theo việc này qua việc khác và dừng lại với kẻ lạc đường trong 

cuộc sống.”         Pope Francis, The Joy of the Gospel: Evangelii Gaudium 

 
NGƯỜI ĐỌC HAI: Tôi có đối xử tốt và thương xót kẻ khác không? 
   Tôi có nghe và vâng lời cha mẹ, thầy giáo, và những người có thẩm quyền không?   
   Tôi có kinh trọng người già không?  
   Tôi có tôn trọng món quà mạng sống con người trong mọi hình thức không?  
 
NGƯỜI ĐỌC MỘT: “Mổi khi chúng ta gặp một người khác trong yêu thương, chúng ta học hỏi một 
điều mới về Chúa.”        Pope Francis, The Joy of the Gospel: Evangelii Gaudium 

 

 
NGƯỜI ĐỌC HAI: Tôi có phán xét và chỉ trích kẻ khác không? 
   Tôi có cầu nguyện cho những kẻ làm tổn thương tôi không? 
   Tôi có tìm cách trả thù thay vì tha thứ không? 
    Tôi có sẳn sàng bỏ qua hận thù và oán hờn không? 
 

NGƯỜI ĐỌC MỘT:  Làm một tông đồ có nghĩa là luôn luôn sẳn sàng đem tình thương của Chúa đến 

mọi người, và điều này có thể xảy ra bất thình lình và bất cứ nơi nào: trên đường xá, trong khuôn 

viên thành phố, tại chổ làm, trong một một cuộc hành trình.   Pope Francis, The Joy of the Gospel: Evangelii Gaudium 
 
NGƯỜI ĐỌC HAI: Chúng ta có nghĩ đến nhu cầu của người nghèo, kẻ đói, những người vô gia cư 

không? 
Chúng ta có chia sẽ thời gian, tài năng và tiền bạc không? 

   Chúng ta có cố gắng thành thật, công bằng, và chính đáng với người khác không? 
   Chúng ta có yêu hàng xóm như yêu mình ta vậy không? 
 

CHỦ TẾ:  Chúng ta hãy lấy một giây phút im lặng để suy niệm về tội lổi chúng ta xưng ngày 
hôm nay.  
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