
Buổi thảo luận của Tu sĩ Giáo phận Cần Thơ 

về đề tài SỐNG HIỆP HÀNH 
 

Trong tình hiệp thông, liên đới, chia sẻ với đường hướng mục vụ chung của 

Hội Thánh toàn cầu, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên có ý tổ chức những buổi thảo 

luận dành riêng cho Tu sĩ về đề tài SỐNG HIỆP HÀNH. Đây là tấm lòng ưu ái cũng 

như sự thao thức của Đức Cha đối với sự hiện diện mang tính “Hiệp Hành” của 20 

Hội dòng đang phục vụ trong Giáo phận Cần Thơ. 

8g sáng thứ năm ngày 3/3/2022, 108 Tu sĩ gồm các Dòng Nam, Bề trên các 

Dòng Nữ, Ban Cố vấn, Ban Đào tạo và các Phụ trách cộng đoàn đã có mặt tại TTMV 

Giáo Phận Cần Thơ.  

Khởi đầu buổi thảo luận, Cha Antôn Triết - Giám đốc TTMV trình bày tham 

luận về “Hiệp Hành”. Tiếp đến Cha GioanK. Việt Dũng, OP hướng dẫn trao đổi và 

thảo luận về “Hiệp Hành” trong giới Tu sĩ với những gợi ý chất vấn của Đức Cha: 
- Lý do gì khiến Giáo hội Công giáo hôm nay đang mất dần uy tín với nhân 

loại?  
- Vì sao nhiều người Công giáo muốn rời bỏ Giáo hội, đặc biệt là giới trẻ?  
- Nguyên nhân khiến những người ngoài Giáo hội bây giờ không còn muốn 

gia nhập đạo Công giáo nữa? 
- Và trong những vấn đề đó, linh mục, tu sĩ có phần trách nhiệm nào? 
 

Những ý kiến đóng góp từ Tu sĩ để tìm ta nguyên nhân và cách khắc phục 

trước tình trạng dững dưng tôn giáo khá phổ biến trong xã hội hiện nay: 

 Nguyên nhân: 

- Áp lực bởi công việc, học hành, nơi chốn làm việc, chạy theo thành tích 

- Đến với các cha và nhà thờ khó hơn đến các chùa 

- Tu sĩ công giáo có trình độ nên không muốn cập nhật, thăng tiến 

- Còn tham sân si, chạy theo tinh thần thế tục… 

 Khắc phục: 

- Mỗi cá nhân cần nhìn lại và canh tân bản thân. Cần nâng cấp cho phù hợp 

và hấp dẫn như một món ăn ngon, bổ dưỡng 

- Lắng nghe nhận định của người ngoài đối với người Kitô hữu và cách riêng 

với Tu sĩ công giáo 

- Dạy giáo lý cần phải dạy sống đạo, sống đức tin 

- Cần cập nhật, cải tiến trong cách truyền đạt giáo lý 

- Tìm ra nhu cầu, nguyện vọng để Hiệp Hành thay vì Song Hành 

- Trở về nguồn: Đi ra, đến với và gặp gỡ… 

- Cần có những tập sách giới thiệu Đạo Công giáo với cách trình bày bình 

dân, gần gũi và dễ hiểu. 
  

Đúc kết buổi thảo luận Đức Giám mục Giáo Phận nhắn nhủ: Đức Giêsu không 

làm phép lạ một mình, Ngài cần sự cộng tác nhỏ bé của chúng ta để làm nên những 

việc lớn lao. Ngài cần các linh mục, tu sĩ nam nữ chung tay lo cho người nghèo, sống 

chứng tá và rao truyền cho mọi người biết về một Thiên Chúa “Hiện Hữu”. 
 

Ban biên tập 

Liên Tu Sĩ Giáo Phận Cần Thơ 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 


