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(Sal.42:2)

Chúng ta thăng tiến trong đức tin và sẵn sàng
chia sẻ đức tin đó bằng cách khám phá ra
những phương cách lạ lùng muôn mặt mà
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Chúng ta nhận thức rằng Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta là
người
Hồng ân và quà tặng Thiên Chúa trao ban cho chúng ta không
phải chỉ dùng cho lợi ích cá nhân, nhưng đòi buộc cho thiện
ích của muôn người. Sự hối thúc này, đòi buộc chúng ta phải
dùng
để phục vụ tha nhân.
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là trung tâm điểm cho
việc thông truyền đức tin của chúng ta nơi
Thiên Chúa.

Chúng ta chia sẻ những gì đang có cho người khác vì biết rằng,
những ân huệ chúng ta có, không thuộc hẳn về chúng ta, nhưng
là của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm
thấy khó khăn, để hy sinh từ bỏ những qùa tặng chúng ta đang
có, nhưng chính nhờ vậy cuộc sống của chúng ta được hướng
về mục đích cao cả hơn, đó chính là sự hiện hữu của Thiên
Chúa giữa chúng ta trong cuộc sống hôm nay, và cuộc sống
này được sung mãn trong Thiên Chúa, khi chúng ta rời bỏ cuộc
sống ở trần gian để tiến vào vương quốc của Thiên Chúa.
Chúng ta lưu tâm cách đặc biệt, trong việc quảng đại chia sẻ
hồng ân của Chúa đến những người khốn cùng vì nghèo đói, vì
bị bạo lực đè nén, cũng như bị đố kỵ, phân rẽ.
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Là những phần tử của Giáo Hội Công Giáo, chúng ta dấn thân trong
sứ vụ mà Đức Giêsu đã trao phó cho các môn đồ tiên khởi là truyền
bá tin mừng cho đến tận cùng bờ cõi trái đất.
Nếu muốn học hỏi thêm về đức tin Công Giáo xin vào trang web
sau:
www.archgh.org/learnmore
hoặc liên lạc với giáo xứ, cộng đoàn địa phương sau đây:
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Chúng ta hãy dùng thời giờ, tài năng và
của cải để xây dựng Giáo Hội ngay trong
của
chúng ta, nhờ đó Giáo Hội sẽ trở nên một
dấu chỉ vững mạnh và linh động về những
việc lạ lùng mà Thiên Chúa đang thực
hiện cho toàn thế giới. Chúng ta hãy làm
vang vọng chính lời Đức Giêsu thường
nhắc đến trong đời sống phục vụ của Ngài
là:

Chúng ta hãy tìm đến những người đang bị
cô lập, khổ đau, bị khai trừ, hoặc đang phải
gánh vác nặng nề vì những khó khăn, đau
khổ. Hãy đem tin mừng qua việc chúng ta
nhận biết Chúa Kitô đến với họ. Chúng ta kết liên qua sự biến hóa
của Chúa Kitô trên thế giới, nhờ đó, sự bình an và công lý của Thiên
Chúa sẽ đến với mọi tầng lớp của xã hội, nhất là những nơi đang cần
những nhu cầu khẩn thiết.
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Chúng ta lãnh nhận được lòng thương xót và sự nhân từ của Thiên
Chúa qua các Bí Tích Chữa Lành. Nhờ Bí Tích
Thiên Chúa
tha thứ tội lỗi của chúng ta. Trong Bí Tích
chúng ta
nhận thức được việc chữa lành và sự an ủi của Thiên Chúa trong
những khắc khoải đau đớn vì bệnh tật hoặc gần kề với cái chết, và qua
đó chúng ta học được ý nghĩa sâu xa của sự đau khổ.
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đặc biệt là
tại nơi đang thiếu thốn những nhu cầu cần thiết, hoặc có bạo
lực, đố kỵ, chia rẽ, khiến con người khó nhận ra lòng nhân từ
và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta.
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Mối liên kết này được thể hiện qua
Trong Đức Kitô, chúng ta trở nên một. Cũng trong Đức Kitô,
chúng ta được thông hiệp ơn thánh Chúa. Cùng với Đức Kitô, chúng
ta dấn bước loan báo tin mừng cho tất cả mọi người trên toàn thế
giới. Hiệp thông với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cùng
với các Thánh, chúng ta tiến
bước trên con đường lữ thứ
trần gian để tiến về an
hưởng cuộc sống vĩnh cửu
trên quê trời.
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hãy đi rao
giảng tin mừng cho toàn thế giới và loan báo thời điểm cứu rỗi
đã hiện thực. Sự rao giảng này đòi buộc mỗi người phải trưởng
thành trong sự huấn luyện và giảng dậy đức tin.
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Trong Bí Tích
chúng ta hân hoan với lời mời
gọi của Chúa đến những người được mời gọi để giảng dậy, thánh hóa
và chăn dắt Giáo Hội như các giám mục, linh mục và phó tế. Trong Bí
sự thề hứa yêu thương nhau của người chồng và vợ
Tích
như là dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô tại trần gian và qua đó, đôi hôn
nhân cùng xây dựng gia đình nhân loại và cộng đồng Kitô hữu qua
việc tạo dựng con cái của họ.





















Qua Bí Tích
và
chúng ta được thông hiệp trong mầu
nhiệm cuộc sống của Thiên Chúa. Hàng
tuần, qua việc cử hành Bí Tích
(Thánh Lễ), chúng ta lắng nghe cùng
suy gẫm Lời Chúa, và chúng ta liên kết
mật thiết với Chúa Kitô qua việc xin vâng
và hiến tế của Ngài với Thiên Chúa Cha cũng như qua việc chia sẻ
Mình và Máu Thánh của Ngài.
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Chúng ta tin vào những ân huệ của
được trao
ban cho Giáo Hội qua Đức Giêsu. Với sức mạnh của Chúa Thánh
Thần, cuộc sống của chúng ta được liên kết với Thiên Chúa Cha nhờ
Đức Giêsu Kitô, vì Chúa Thánh Thần là “linh hồn” của Giáo Hội.
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Chúng ta xác tín rằng, Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng ta mà đã
sai
Ngôi Lời đã
hóa thành nhục thể, để cứu chuộc chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi,
giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và biến đổi chúng ta trở thành tạo
vật mới trong Đức Kitô. Chúng ta vui mừng trong Đức Kitô, Đấng
loan truyền sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa và mời gọi những
người khác tiếp tục theo Ngài. Chúng ta dấn thân bắt chước Đức
Kitô, Đấng đã tự hiến mình trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết
để chiến thắng tội lỗi và sự dữ.

Ân sủng của Thiên Chúa đuợc tăng triển nơi bản tính nhân loại và giúp
chúng ta được biến đổi không ngừng. Bẩy
là dấu chỉ cụ thể diễn tả quyền năng của
Thiên Chúa hoạt động trong đời sống của
chúng ta và không ngừng nhắc nhở sự
hiện diện siêu phàm của Thiên Chúa. Các
bí tích là những dấu hiệu ân sủng tràn đầy
tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.
Bẩy phép bí tích do Chúa Kitô đã thiết
lập.
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Nhận thức rằng, Thiên Chúa luôn
gần gũi với chúng ta, và tiếp tục mời gọi chúng
ta không ngừng liên kết mật thiết với Ngài, nhờ
đó Thiên Chúa trợ giúp chúng ta dấn thân theo
đường lối mà Ngài đã hoạch định cho con
người. Qua ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta
được thăng tiến trong sự thánh thiện.
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Niềm tin và
sự tín thác này là quà tặng từ Thiên Chúa. Trong chính trung
tâm điểm của cuộc sống, chúng ta cố gắng sống niềm tin này,
để chúng ta có thể nhìn nhận anh chị em đồng
loại như Thiên Chúa đã đoái nhìn đến chúng ta
với lòng nhân ái, khoan dung, và hoan hỷ.
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Tín điều căn bản nhất của Người Công Giáo là tín điều
mầu nhiệm một Chúa trong Ba Ngôi Vị. Chúng ta tin
vào
Đấng tạo hóa và là nguồn sinh lực của
muôn loài, Ngài đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Tuy
nhiên, phải nhận thức rằng, chúng ta đã xa rời Thiên Chúa vì những
hành vi tội lỗi.
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, qua ân
sủng luôn tìm kiếm và sống theo giáo huấn cũng như gương
mẫu của Ngài. Chúng ta là phần tử của các cộng đoàn địa
phương, qua sự hướng dẫn và cùng với các vị chủ chăn, đặc
biệt là Đức Thánh Cha, vị Cha chung, chúng ta hợp thành Giáo
Hội Công Giáo. Mục đích và cuộc sống đầy đủ ý nghĩa chỉ có
thể đạt được nhờ thông hiệp vào Thiên Chúa Cha qua việc hợp
nhất với Đức Giêsu Kitô, trong ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Luôn thăng tiến trong sự kết hợp với Thiên Chúa, bằng đời sống cầu
nguyện cá nhân cũng như cùng cầu nguyện chung với cộng đồng dân
Chúa. Qua việc
chúng ta nghiệm được cách
thiết thực quyền năng của Thiên Chúa, cùng với sự hiện diện và ân
sủng của Ngài trong đời sống, cũng như nhận thức chúng ta luôn được
mời gọi để kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa.
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Đức tin của chúng ta bắt nguồn từ
những lời mặc khải
từ Thiên Chúa, và
trong Giáo Hội. Thánh Kinh và Thánh Truyền cho con người hiểu
biết lịch sử tiến trình việc liên kết giữa Thiên Chúa với gia đình nhân
loại và sự khát vọng của Thiên Chúa muốn con người hiệp thông với
Ngài.

