
 

 

Giáo Xứ Việt Nam Thánh Giuse —Tampa 

St. Joseph Vietnamese Parish 

5601 Hanley Rd, Tampa, FL 33634  
813-397-2019 Office (813) 403-6519 (cell) 

Email: info@gxthanhgiusetampa.org 
Website: gxthanhgiusetampa.org 

Facebook: facebook.com/gxthanhgiusetampa 

Cha Xứ GX. Việt Nam Thánh Giuse  

John Chiến Xuân Đinh, SVD 
 

Chương Trình Thánh Lễ & Các Bí Tích: 

*Thứ Ba - Thứ Sáu Hàng Tuần  
   - 7:00pm Thánh Lễ  
*Thứ Bảy:  
     - 7:00pm Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật 
*Chúa Nhật: 
   - 8:30am  & 10:30am Thánh Lễ  Chúa Nhật 
   - 2:30pm Thánh Lễ Cho Các Em Thiếu Nhi   
                    (song ngữ, không có trong Mùa Hè) 
*Lễ Trọng và Lễ Buộc (nếu rơi vào trong tuần) 
   - 8:00pm Thánh Lễ 
*Chầu Thánh Thể: 
  Vào thứ Sáu Đầu Tháng lúc 6:00pm - 7pm 
*Giải Tội:  
Trước Các Thánh Lễ 30 phút và lấy hẹn với Cha Xứ 
*Rửa tội:  
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ phải trước 
1 tháng để làm thủ tục giấy tờ.  Phải là thành viên 
của GX trước 6 tháng 
 - Cha mẹ và người đỡ đầu phải tham dự Work-
shop vào ngày Chủ Nhật thứ 2 mỗi tháng lúc 
9:00am. 
 - Nghi thức Rửa Tội vào Chủ Nhật thứ 3 mỗi 
tháng ngay sau Thánh lễ 10:30am. 
*Hôn Phối:  
Xin liên lạc với LM Chánh Xứ phải trước 6 tháng 
*Xức Dầu Bệnh Nhân: 
  - Xin liên lạc với Cha Xứ bất kỳ giờ nào khi 
khẩn cấp. (Nếu gọi không gặp, xin để lại lời nhắn) 
 

*Giờ Mở Cửa Văn Phòng Giáo Xứ: 
   - Cổng Nhà Thờ  mở từ 8:00am—8:30pm 
   - Văn Phòng GX mở cửa từ thứ Hai đến thứ  
     Sáu: 12:30pm - 6:30pm 
   - Văn phòng sẽ đóng cửa Ngày lễ Buộc của  
     Giáo Phận & lễ lớn của Nước Mỹ. 
 

*Lưu ý: 
 

 Để công việc phục vụ và trách nhiệm của Cha Xứ 
cho mọi giáo dân được tốt đẹp, kính xin mọi 
người khi muốn lãnh nhận các Bí tích và các Nghi 
Thức như An Táng, Rửa Tội, Hôn phối thì phải 
lên văn phòng GX lấy đơn và bàn thảo chi tiết. 
Cha xứ sẽ không giải quyết qua text, email hay 
qua phone. Riêng về Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân 
trong lúc khẩn cấp thì gọi cho Cha xứ bất cứ lúc 
nào cũng được. 
 

Mọi chi tiết xin gọi văn phòng GX hoặc đến Văn 

phòng trong giờ làm việc. ĐT 813-397-2019  

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN  

“Ai là người thân cận của tôi?”  

Ba i Tin Mừ ng hô m nay cô  bô n đô  ng từ  làm. Tô i 
pha i làm gì  đe  đừợ c sừ  sô ng đợ i đợ i (c.25)? Cừ  
làm nhừ va  y, ô ng se  đừợ c sô ng (c.28). Ke  đa  thừ c 
thi (làm) lô ng thừợng xô t… (c.37). O ng ha y đi, va  
cũ ng ha y làm nhừ va  y (c.37). 

Tì nh ye ũ đô i the  hie  n ba ng vie  c la m cũ  the . Ngừợ i 
Samari đa  cha nh lô ng thừợng trừợ c na n nha n, nhừng anh khô ng ngừ ng la i 
ợ  tì nh ca m sũô ng. Anh đa  the  hie  n lô ng thừợng xô t qũa ha nh đô  ng. Từ  tra i 
tim đe n đô i tay la  mô  t côn đừợ ng da i. Me  Te re sa Calcũtta đe  nghi  mô i tô i 
trừợ c khi đi ngũ , ta chì  ca n xe t mì nh nhợ  nhì n va ô hai ba n tay. Hô m nay tô i 
đa  la m gì  chô Gie sũ va  vợ i Gie sũ?  

Ye ũ ba ng ha nh đô  ng đô i ta nhie ũ can đa m. Ngừợ i Samari pha i vừợ t qũa 
nhừ ng nô i sợ  từ  nhie n. Sợ  bi  nhợ ũe  bợ i đũ ng va ô xa c che t. Sợ  bô n cừợ p 
cô n qũanh qũa n đa ũ đa y. Sợ  cũô  c ha nh trì nh bi  cha  m tre . Sợ  nhừ ng phie n 
lũ y phừ c ta p chô mì nh. Nhừ ng nô i sợ  ra t khô n ngôan va  hợ p ly . Nô i sợ  
khie n ngừợ i ta tra nh qũa be n kia ma  đi, khi nô i sợ  a y lợ n hợn lô ng thừợng 
ngừợ i bi  na n. Chì  ai tha ng đừợ c nô i sợ  mợ i da m ngừ ng la i, đe n ga n va  cũ i 
xũô ng. Chì  ai khô ng sợ  mợ i tha y thừ c sừ .  

Tha y từ te  va  tha y le vi đe ũ tha y na n nha n. Nhừng nô i sợ  đa  khie n hô  nha m 
ma t la m ngợ va  bie n hô  trợ  tha nh ngừợ i khô ng tha y. Ngừợ i khô ng tha y 
đie ũ đa  tha y thì  cha ng the  na ô la  ngừợ i tha n ca  n. Ngừợ i Samari da m đe n 
ga n, ga n hợn qũa cừ  chì  sa n sô c, va  anh đa  trợ  ne n ngừợ i tha n ca  n cũ a ke  
bi  na n. 

“Ai la  ngừợ i tha n ca  n cũ a tô i?” Ðô  la  ngừợ i đô ng ba ô, đô ng đa ô, thũô  c da n 
Thie n Chũ a. Ngừợ i Dô Tha i thợ i Ðừ c Gie sũ de  tra  lợ i nhừ the . Ở  cũô i dũ  
ngô n, Ðừ c Gie sũ đa  la  t ngừợ c ca ũ hô i tre n: “Ai la  ngừợ i tha n ca  n cũ a ke  bi  
cừợ p?” Chì  ca n đô i lô i đa  t ca ũ hô i, ta t ca  ca nh cừ a nhừ mợ  tũng, mô i ha ng 
ra ô bi  pha  đô . Tô i khô ng chì  phũ c vũ  chô ngừợ i tha n ca  n cũ a tô i. Khi tô i 
đe n ga n ai ma  phũ c vũ  thì  tô i trợ  tha nh ngừợ i tha n ca  n vợ i ke  a y, va  ke  a y 
trợ  tha nh ngừợ i tha n ca  n vợ i tô i. Nhừ the  ai cũ ng cô  the  tha nh ngừợ i tha n 
ca  n cũ a tô i, mie n la  tô i da m ye ũ hô  nhừ chì nh mì nh. 

Ngừợ i Samari bi  da n Dô Tha i khinh mie  t, nhừng hô  cô  the  sô ng lũa  t ye ũ 
thừợng ca ch tũye  t vợ i. Hô m nay va n cô  ca c Kitô  hừ ũ đi dừ  le  ve , nhừng 
sô ng xa la  vợ i đừ c a i Kitô  gia ô. Ượ c gì  chũ ng ta đợn sợ va  hô n nhie n hợn 
khi ye ũ. 

gpcantho.com 

 Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 7/2022 

Cầu cho những người cao niên 

Chũ ng ta ca ũ ngũye  n chô nhừ ng ngừợ i caô 
nie n, nhừ ng ngừợ i đang na m giừ  cô  i ngũô n va  
li ch sừ  cũ a da n tô  c; mông ra ng kinh nghie  m va  
sừ  hie ũ bie t cũ a hô  giũ p chô giợ i tre  bie t 

hừợ ng vô ng ve  từợng lai vợ i hy vô ng va  tra ch nhie  m. 

 Ngày 10 tháng 7 năm 2022     Năm 30 số  27 

Phở Việt Restaurant 
        Finest Vietnamese Cusine 

1202 W Brandon Blvd Brandon,  

FL 33511 (813) 643-8888 

Mon-Thu 11am - 9:30pm. Fri– Sat:11AM—11:00PM. 

Sun: 11AM — 9:00PM 

8104 W Water Ave  
Tampa, FL 33615 

(813) 249-2222 
 

 
11965 Sheldon Rd Tampa, FL 

33626 

[c] 408-707-9965 
[f] 813-907-1306 

[e] OhDeer93@gmail.com 

iữ Đúng Lời Hứa 

705 W. Waters Ave Tampa, FL 
33604 

Tel: 813.935.7708 – 800.335.1110  
Fax: 813.935.7604 

Sun – Fri 9:00 – 5:00  
Sat 9:30 – 5:00 

Nail Supply Uy Tín Nhất Tampa 
 

Các cơ sở thương mại muốn bảo trợ/quảng cáo: 
Xin liên lạc Xuân Lê 229-726-0034 

KIA’s Auto Repair 
1105 E 93rd Ave, Tampa, 

FL 33612 
813-833-5575 

Chuyên Sửa Chữa Các Loại 
Xe Với Nhiều Năm Kinh 

Nghiệm 

• Mua Nhà ở hoặc cho thuê 

• Refinance cho tiền lời thấp 

• Lần đầu mua nhà với credit kém 

Mọi chi tiết xin liên lạc Linh Ngo: 
Cell: 813.317.7180 

Email: Lngo@Lending1s.com 

Direct Lender 
Director of Business Devepment 
Serving: FL, CO, DC, MD, PA, NJ 

www.lending1s.com 
 

Alex Nguyen, Realtor 

 

Viet Insurance & 
Financial 
 
Orlando Office 
1918 Woodward St 
Orlando, FL 32803 

Everyday 8:00 am - 8:00 pm 
Tuesday closed 

Cần nhiều thợ nail Nam nữ  chân 
tay nước hoặc biết làm mọi thứ. 
Thợ giỏi có thể bao lương từ $900 
đến $1,100 6 ngày/tuần. chủ 
không làm nên chỉ ngồi chia turn. 
Khu Mỹ trắng tip rất hậu chỗ làm 
rất hoà đồng và vui vẻ.  

Địa Chỉ: 10760 SR-54 W Trinity, FL 34655, Tel: 785-320-3414 

   

Xin ủng hộ các cơ sở thương mại đã đăng quảng cáo bảo trợ cho 
Giao Xứ Thánh Giuse 

 



 

 

Giáo Xứ Thông Báo:  
 

1. Hoa Tươi Trên Bàn Thờ:  GX cần hoa tươi để 
cắm trên bàn thờ , xin quý vị ủng hộ quỹ mua hoa. 
Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng GX.   
 

2. Giờ Mở Cửa Văn Phòng: 
    Văn phòng GX mở cửa từ 12:30—6:30 chiều, nếu quý vị có nhu 
cầu ngoài những giờ trên, xin quý vị liên lạc qua điện thoại và để 
lại lời nhắn.   
 

3) Phong Bì Tiền Rổ: 
     Nếu quý vị chưa có phong bì được gửi về nhà mỗi tháng, xin 
liên lạc văn phòng GX.  Khi dùng phong bì với số danh bạ của 
riêng mỗi gia đình, GX & Địa Phận sẽ biết quý vị là thành viên 
tham gia các sinh hoạt như một phần tử.  Đó cũng là cách Địa Phận 
& GX nhận biết sự tham gia tích cực của quý vị.  Số tiền quý vị 
dâng tặng hằng tuần luôn được cho vô hệ thống Parishsoft của Địa 
Phận. 
 

4) Lãnh Nhận Các Bí Tích: 
 

    Như đã được ghi ở trang đầu bản tin.  Xin quý vị liên lạc Văn 
phòng GX trước thời hạn. Rửa tội: trước 1 tháng, Hôn Phối: trước 
6 tháng.  Các khóa học: xin liên lạc khi có nhu cầu vì GX cần thời 
gian để xắp xếp cho chu đáo. 
 

 

TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN-THANK YOU, DONORS! 
GX xin tri ân quý ân nhân đã đóng góp trong tuần vừa qua.   Xin 
Thiên Chúa chúc lành trên quý vị & gia quyến. 

• OB Hoa & Xuân —$100.00  (Qũy mua hoa)  

• OB Đức —$20.00 (Qũy mua hoa) 

• AC Nhựt & Nguyệt —$1,000.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà 
thờ) 

• AC Học & Thu —-$5,000.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ)  

• OB Vũ Minh Trí —$100.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ)  

• AC Luyện Phú — $400.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ)  

• GĐ Chị Bùi  Tâm —$300.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ)  

• OB Hoa Pham —$85.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ)  

• AC Nhân & T. Anh —$500.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ) 

• AC Trần Dũng —$100.00  (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ) 

• AC Khôi & Hà —$500.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ) 

 

THỰC HÀNH LÒNG BIẾT ƠN 
 Cuộc đời của chúng ta được đan dệt bằng những hồng ân của 
Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói:”Tất cả là hồng ân”. Thánh Têrêsa 

Hài Đồng Giêsu cũng nói như thế. Đối với người 
chịu ơn thì phải tỏ lòng biết ơn đối với người 
làm ơn. Đối với Thiên Chúa, lời cảm tạ của 
chúng ta không cần thiết vì nó chẳng thêm gì 
cho Chúa, nhưng nó lại cần thiết cho chúng ta vì 
đem lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải có 
tâm tình tạ ơn Chúa như ông Naaman đối với 
tiên tri Elisê và người phong cùi Samaria đối với 

Chúa. Cách thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa không 
gì tốt hơn là Thánh Thể và Thánh lễ, vì Thánh Thể và Thánh lễ đều 
là tạ ơn.  Đi tham dự Thánh lễ là đi tạ ơn Chúa. Ngoài ra, tinh thần 
biết ơn ấy còn phải được thể hiện bằng sự chia sẻ với những người 
khác về tinh thần cũng như vật chất. 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

10/7:  Chúa nhật 15 Thường Niên  
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1: Le   Chi 
  Ba i 2: Ngũye n K Ngũye  t 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Trie ũ Ngô  
  Ba i 2: Khô ng T Kie ũ 
 (Thánh Lễ trong tuần do Hội CBMCG phụ trách) 
11/7: Thừ  Hai—Th. Be ne đictô , vp  
12/7: Thừ  Ba 
13/7: Thừ  Từ 
14/7 Thừ  Na m—Th. Kateri Tekakwitha, trinh nừ  
15/7: Thừ  Sa ũ—Th. Bônaventũre, Gm, Tsht 
16/7: Thừ  Ba y—Đừ c Ba  Carme lô  
 7:00pm—Tha nh Le   
  Ba i 1: Ngũye n T Lũa  t 
  Ba i 2: Ngũye n Thũ y 
17/7:  Chúa nhật 16 Thường Niên  
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1: Tha i Tri nh 
  Ba i 2: A nh Vie t 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Trừợng Vũ  
  Ba i 2: Hôa Pha m 
 

** Các gia đình có người thân đau bệnh muốn rước 
Mình Thánh Chúa tại tư gia, xin liên lạc trước Chúa 
Nhật với A. Giuse Dũng số 813-943-8812 

Châm Ngôn Thánh Nhân         

- Thánh Têrêsa Avila, một hôm chịu quá nhiều đau khổ nên 
trách với Chúa rằng, “Tại sao Chúa lại để cho con nhiều 
thánh giá thế này.”  Chúa liền hiện ra với chị Thánh và nói, 
“Vì Cha yêu thương con, nên Cha mới gửi đến cho con nhiều 
đau khổ, thánh giá, ngõ hầu con làm vinh danh Cha và cứu 
các linh hồn.”  

- Thánh Terexa Hài Đồng Giêsu,  “Sứ mạng của con là 
làm cho Thiên Chúa được yêu mến – sẽ bắt đầu sau khi con 
chết. Con sẽ sống trên trời mà làm điều thiện dưới đất. Con 
sẽ gửi đến  mưa hoa hồng. Điều duy nhất con thực sự ước 
muốn… là yêu cho đến chết một Thiên Chúa.” 

GIÁO XỨ TRI ÂN  
 

GX xin hết lòng cám ơn quý anh: Đức Mai, Dương 
Hùng, Khánh Trịnh, Trọng Nguyễn, đặc biệt anh 
Cường Nguyễn, trưởng ban bảo trì cơ sở nhà thờ đã 

và đang rất vất vả làm nhà kho để đồ và sửa phòng học 
cho các em thiếu nhi của GX.  Đồng thời, GX xin tiếp 
tục tri ân các vị hằng tuần lên dọn dẹp và sửa chữa nhà 
thờ, nhổ cỏ, tưới cây...Xin Chúa chúc lành và trả công 

bội hậu cho quý vị & gia đình.   
 

Quảng Cáo Trên Bản Tin Của Giáo Xứ  

GX kêu mời các cơ sở thương mại, đặc biệt là giáo dân của 
GX, hãy tham gia đăng quảng cáo trên bản tin của GX.  
Đây cũng là cách quý vị giúp thêm kinh phí cho bản tin 
thêm phong phú, có thêm những chương mục học hỏi về 
giáo lý, đức tin & Kinh Thánh.  Đồng thời, cũng giúp GX 
phổ biến thông tin các sinh hoạt của GX & các Hội Đoàn 
trong GX.  Mọi chi tiết, xin liên lạc Cô Xuân hoặc văn 
phòng GX. 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em Đau Bệnh  

  Nguyện xin Chúa ban bình an của Ngài đến những 
ông, bà trong Cộng đoàn dưới đây để mong ông, bà 
sớm được bình phục trong bàn tay quan phòng và yêu 
thương của Thiên Chúa: Ông Gioan Baotixita Nguyễn  
Văn Quỳnh, đặc biệt bà Quỳnh,  Ông Nguyễn Văn Ba, 
Bà Maria Hồ Thị Cẩm, Anh Bình Nguyễn, Bà Nguyễn 
Kim Hiền, Ông Bà Nguyễn Thanh Mỹ, Ô. Phêrô Maria 
Trần Quốc Toản và các Anh Chị Em ốm đau. 

 

 

Góc Ẩm Thực Cuối Tuần 
 

  GX có bán Phở Bò, các món ăn VN, các 
loại rau, bầu, bí, mướp, và nhiều món ăn 
khác để gây quỹ cho GX, xin mọi người 
nhiệt tình ủng hộ.  GX xin cám ơn Đoàn 

Thanh Niên CG, đặc biệt chị Hoa 
Phạm đã nấu phở, các gia đình đã 
ủng hộ rau, cùng các anh chị em 
trong Ban Ẩm Thực đã bỏ công sức 
nấu nướng các món khác & phục 
vụ.  

                    

 

Báo Cáo Tài Chánh - Chúa Nhật  03/07/2022 
   

T7     7:00  PM                               120  Người         $     968   
CN   8:30  AM                               220  Người         $  1,450 
CN  10:30 AM                               200  Người         $  1,507 
CN   2:30  PM               Không có trong Mùa Hè 
Online Giving                                                           $     416 
Tổng Cộng Tiền Rổ                                                   $ 4,341 
——————————————————————–—–— 
Tiền Quỹ Bảo Trì Nhà Thờ và Cơ Sở 
 
Tiền Hàng Rau:                                                         $     702 
Tiền Ẩm Thực:                                                          $  1,215 
Tổng Cộng tiền Quỹ Bảo Trì                                     $  1,917 

 

Ý Lễ Cầu Nguyện trong các Thánh Lễ tuần này: 
 

Lễ 8:30AM 

1) 1GĐ Xin cho các linh hồn, đặc biệt là các thai 
nhi. 

2) Chị Sáng xin cho các linh hồn. 
 

Lễ 10:30AM 

1)Chị Rina Nguyễn xin cho gia đình được bình an. 

 Xin lưu ý:  
 
 

Cha Xứ sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho quý 
Ân Nhân, Mạnh Thường Quân và Thiện Nguyên Viên 
của Giáo xứ vào mỗi thứ Sáu đầu tháng lúc 7:00PM. 
Xin liên lạc với văn phòng GX trước thứ Sáu để xin lễ. 

 

            Ghi Danh Cho Niên Khóa 2022-2023 
 

  Kính thưa Quý Phụ Huynh, 
 

Xin quý phụ huynh ghi danh học Việt Ngữ, TNTT và Giáo Lý cho 
con em mình trước ngày 30 tháng sáu.  Sau ngày này lệ phí sẽ tăng 
lên. 

1.    Điều Kiện Ghi Danh:  7 tuổi trở lên. 

2.    Lệ Phí & Thời Hạn:  $ 150 / em trước ngày June 30 -2022   

           Đăng Ký Trễ:  $200 / em sau ngày June 30, 2022 

         ** Không kể tiền đồng phục TNTT và tiền ăn trưa. 

3.       Ăn Trưa: $180 / em nguyên năm (30 tuần). 

4.       Xin nộp lệ phí (tiền mặt hay check) vào buổi học đầu  

          tiên hoặc văn phòng Giáo Xứ.  Nếu trả bằng check, xin ghi:   

              “St. Joseph Vietnamese Parish". 

5.       Cha Xứ khuyến khích các em nên ghi danh cả 3 chương trình 
(VN, TNTT, GL). Hy vọng các em sẽ tiến triễn hơn trong giáo lý 
căn bản và ngôn ngữ Việt Nam. (Nếu vì lý do gì không tham dự 
được cả 3 chương trình, xin cho biết trong phần Questions/
comments.  

Nghệ Thuật Thực Hành Lectio Divina, 
Luôn Luôn Cũ mà Luôn Luôn Mới 

Câu nói của Thánh Augustinô thành Hippô “luôn luôn cũ mà luôn 
luôn mới” diễn tả việc người ta lại chú tâm đến phương pháp cầu 
nguyện bằng Thánh Kinh đang tái xuất hiện trong Hội Thánh ngày 
nay. Khắp nước, các nhóm học hỏi Thánh Kinh ở các Giáo Xứ, các 
cộng đồng Kitô hữu nhỏ, và những nhóm chia 
sẻ Đức Tin khác đã tái khám phá ra một 
phương thức đơn giản nhưng sâu sắc để cùng 
nhau nghe và cảm nghiệm Lời Chúa qua hình 
thức cầu nguyện cổ xưa, là lectio divina.  

“Việc suy niệm cần phải vận dụng tư tưởng, trí 
tưởng tượng, xúc cảm và ước muốn. Việc vận 
động các khả năng là điều cần thiết để đào sâu 
xác tín về Đức Tin của chúng ta, khơi dậy lòng 
hoán cải và củng cố quyết tâm theo Đức Kitô. 
Các Kitô hữu cố gắng trên hết mọi sự là suy gẫm về các mầu nhiệm 
của Ðức Kitô như trong lectio divina hay kinh Mân Côi. Hình thức 
"miệng đọc lòng suy" này có giá trị rất lớn, nhưng kinh nguyện Kitô 
giáo còn phải vươn xa hơn nữa: vươn tới việc nhận biết tình yêu 
Chúa Giêsu và kết hiệp với Người.” (GLCG 2708).  

Lectio divina là một hình thức suy niệm bắt nguồn từ việc cử hành 
Phụng Vụ được khởi đầu từ những cộng đồng tu viện sơ khai. Đó là 
phương pháp thực hành của các cha và các thầy dòng khi các ngài 
chuẩn bị cho Thánh Lễ và khi cầu nguyện Phụng Vụ Giờ Kinh. Việc 
sử dụng phương pháp này được tiếp tục trong các dòng tu vào thời 
Trung Cổ như các dòng Bênêđictô và Carmêlô, là những dòng 
không những thực hành lectio divina hằng ngày mà còn truyền kho 
tàng này lại cho các thế hệ tương lai. Viêc thực hành lectio 
divina ngày nay lại tái xuất hiện như một cách tuyệt vời để suy niệm 
Lời Chúa.   (tiếp kỳ sau) (simonhoadalat.com) 


