
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tại Sao Phải Cầu Nguyện Cho Đời Thánh Hiến? 
 

Năm 1997, nhân dịp lễ Đức Mẹ Dâng Con 

Trong Đền Thánh, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II đã thiết lập ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Đời 
Thánh Hiến.  Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội mời gọi 
mọi Kitô Hữu cầu nguyện cho những nam nữ tu sĩ, 
những người đang sống đời thánh hiến.   Thánh nhân 
nói rằng, các tu sĩ nam nữ là những người được Thiên 
Chúa gọi và chọn để phản chiếu ánh sáng của Chúa 
Kitô cho thế gian, vì thế chúng ta hãy lấy lòng yêu 
mến, bác ái mà cầu nguyện cho họ, những người đang 
sống trong đời thánh hiến.   
	

Bạn có biết tại sao Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II lại thiết lập ngày World Day for Consecrated Life, 
và mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người 
đang sống trong đời thánh hiến như vậy không?  Tôi 
nghĩ là vì ba lý do sau đây: 
 

• Các tu sĩ nam nữ chỉ là những con người bình 
thường, rất yếu đuối, mỏng giòn và còn rất 
nhiều những khiếm khuyết. Vì thế cho nên họ 
rất cần lời cầu nguyện của mọi Kitô Hữu. 

• Bởi vì số bạn trẻ dâng mình cho Chúa trong đời 
thánh hiến nói chung đang bị suy giảm rất trầm 
trọng.  Ví dụ, theo thống kê của cơ quan CARA 
(Center for Applied Research in the 
Apostolate), năm 1975 trên thế giới có 
1,004,304 sơ và 79,408 thầy, nhưng đến năm 
2017, chỉ còn 648,910 nữ tu và 51,535 thầy.  
http://cara.georgetown.edu/frequently-
requested-church-statistics/ 

• Vì đời sống thánh hiến của các nam nữ tu sĩ, đã 
và đang bị những thế lực của chủ nghĩa tiêu thụ, 
chủ nghĩa cá nhân và những phương tiện khoa 
học kỹ thuật, như internet, TV, smartphone … 
tấn công ngày đêm.  Họ đang bị những cám dỗ 
của quyền lực, của kim tiền và của xác thịt bủa 
vây khắp chốn.   

 

Bạn thân mến, nếu hôm nay, bạn nhận ra rằng, cầu 
nguyện cho những người đang sống trong đời thánh 
hiến là một công việc cấp bách và vô cùng cần thiết.  
Thì tôi xin bạn và những người thân trong gia đình 
của bạn hãy giúp đỡ cho các sơ, và cho các thầy qua 
những công việc cụ thể như sau: 
 

• Xin hãy dâng lên Chúa mỗi ngày một Kinh Lạy Cha và 3 
kính Kính Mừng với ý chỉ cầu nguyện cho ơn gọi thánh 
hiến.  Cho những em đang có ý định dâng mình cho 
Chúa; cho những em đang trong giai đoạn huấn luyện, 
và cho những sơ, cho những thầy đã tuyên khấn ba lời 
khuyên Phúc Âm: Vâng Lời - Khiết Tịnh & Khó Nghèo. 

• Khi bạn gặp các sơ hay các thầy đến cộng đoàn tham dự 
thánh lễ, hay về nghỉ hè, hoặc ghé thăm cộng đoàn, xin 
hãy niềm nở tiếp đón, hỏi thăm, động viên khuyến khích 
và nói với sơ hay với thầy rằng: “Tôi đã và đang cầu 
nguyện cho các sơ và cho các thầy mỗi ngày một Kinh 
Lạy Cha và 3 kính Kính Mừng, xin Chúa gìn giữ 
thầy/sơ”.  

• Xin hãy tham gia vào các Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, để giúp 
đỡ tài chánh cho các dòng tu, để các hội dòng có phương 
tiện chi dùng trong việc huấn luyện và đào tạo các tu sĩ. 

 

Còn nếu bạn là sơ hay là thầy, đang đọc những chia sẻ này của 
tôi, thì tôi xin sơ/thầy hãy cố gắng: 
 

• Cầu nguyện thật thiết tha.  Xin Chúa qua lời chuyển cầu 
của Đức Trinh Nữ Maria, ban ơn giúp sức, để thầy/sơ có 
thể trung thành với ơn gọi tận hiến. Và xin sơ/thầy hãy 
tuân giữ ba Lời Khấn: Vâng Phục – Khiết Tịnh & Khó 
Nghèo một cách nghiêm chỉnh. 

• Tuân giữ luật dòng, siêng năng và sốt sắng tham dự các 
Giờ Kinh Phụng Vụ, tham dự thánh lễ mỗi ngày và chu 
toàn những công việc bổn phận mà bề trên giao phó. 

• Hãy làm gương sáng.  Trong đời sống hàng ngày, nhất là 
những lúc Sơ/Thầy làm việc mục vụ, hay khi tiếp xúc 
với bà con giáo dân, hãy để cho họ, nhất là để cho các 
bạn trẻ, nhìn thấy Sơ/Thầy là người khiêm tốn, lạc quan, 
vui vẻ, ăn nói dịu dàng, lịch sự, tế nhị, và nhân hậu.    

 

Tôi tin chắc rằng, nếu bạn và tôi cầu nguyện mỗi ngày cho ơn 
gọi, biết động viên, khuyến khích và nâng đỡ các tu sĩ, quảng 
đại giúp đỡ cho các dòng tu; và nếu tất cả các tu sĩ nam nữ 
siêng năng tham dự thánh lễ, các Giờ Kinh Phụng Vụ, sống lạc 
quan, vui vẻ, nhân hậu, từ tâm, và lịch sự tế nhị … thì các tu sĩ 
nam nữ sẽ được ơn bền đỗ, sẽ không gục ngã trước những sự 
cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt, và nhất là Giáo Hội sẽ 
có thêm rất nhiều bạn trẻ dâng mình cho Chúa qua ơn gọi 
thánh hiến cho mà xem.  Bạn có tin như vậy không?  Nếu tin 
thì xin hãy ráng làm những điều mà tôi vừa đề nghị ở trên nhé! 
Thank you and God bless!  
 

“The Kingdom of God is like a mustard seed that, when it 



	

	

In 1997, on the Feast of the Presentation of Jesus 

in the Temple, Pope Saint John Paul II established the 
World Day of Prayer for Consecrated Life. On this 
Sunday, the Church invites all Christians to pray for 
religious men and women who are living a consecrated 
life. Pope Saint John Paul II acknowledged that, 
consecrated men and women are called and chosen by 
God to spread the light and love of Jesus Christ in the 
world, for that reason, let us express our gratitude for 
their service to the Church through love and prayers. 
	

Do you know why Pope Saint John Paul II established 
the World Day of Prayer for Consecrated Life, and 
encourages us to pray for consecrated men and women? 
Probably for the following three reasons:	
	

• Religious men and women are ordinary, weak, 
fragile, sinful and incompetent human beings. 
Therefore, they are greatly in need of all 
Christians prayers.  

• For the reason that the numbers of young people 
responding to consecrated life in general, is 
dwindling. For example, according to the CARA 
statistics (Center for Applied Research in the 
Apostolate), in 1975, there were 1,004,304 
religious women and 79,408 religious men in the 
world, yet by 2019, there were only 648,910 
religious women and 51,535 religious men. 
http://cara.georgetown.edu/frequently-requested-
church-statistics/ 

• Consecrated men and women are being 
incessantly assailed by the forces of 
consumerism, individualism, scientific and 
technical facilities, such as the internet, TV, 
smartphone… They are bounded by temptations 
of power, money, and flesh. 

 

My dear friends, if today you realize that, praying for 
those living in consecrated life is an urgent and vital 
task. Then, I urge you and your loved ones to support 
religious men and women through these practical ways: 
 

• Pray daily the Lord’s Prayer and 3 hail Marys 
with the intention to pray for priestly and 
religious vocations. Pray for those who are 
discerning religious life; those who are in 
different stages of religious formation, and for all 

religious men and women who have professed the three 
Evangelical Counsels: Obedience–Chastity & Poverty.  

• When you see religious men or women come and 
attend Mass at your parish, or when they return home 
for a family visit, or just simply pay a visit to your 
parish community, please give them the most cordial of 
welcomes, express your word of affirmation and let 
them know that: “I have and continued to hold you in 
my daily prayer by reciting the Lord’s prayer and 3 
Hail Marys, may God protect you always”. 

• Please join the Vocation Sponsorships Program, to 
provide financial assistance to religious orders, so that 
they have the means to support religious men and 
women in their years of formation.  

 

However, if you happen to be a religious man and woman, 
and are reading my reflection, then I beseech you to strive 
your best:  
 

• Through the intercession of Blessed Virgin Mary, ask 
God to strengthen your call so that you can remain 
faithful to your religious vocation. And I implore you 
to respectfully observe the three Vows: Obedience – 
Chastity & Poverty. 

• Obey the rules of your religious community, diligently 
and zealously attend the Liturgy of the Hours, Holy 
Mass and fulfill the duties/obligations entrusted by the 
superior. 

• Be a good role model. When it comes to carry out your 
ministry in your daily life, especially in 
collaborating/interacting with the parishioners, or 
young people, please be certain that they encounter you 
as humble, optimistic, joyful, soft spoken, respectful, 
sensitive, considerate and compassionate. 

 

I firmly believe that, if we pray daily for religious vocations, 
continue to support, inspire and generously be of assistance 
to all religious men and women; and if all consecrated men 
and women diligently attend the Holy Mass, Liturgy of the 
Hours, live an optimistic, joyful, compassionate, thoughtful 
and considerate life…then they will be blessed with the gift 
of perseverance, they will not succumb to the temptations of 
the devil, the world and the flesh, and most importantly, the 
Church will have many more young people dedicated to the 
Lord through the religious vocation. Do you believe so? If 
yes, please strive your best to bring to fruition the 
suggestions that I propose! Thank you and God bless! 
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