
Chương trình Magis – Hơn nữa 
 

(Quý 01, từ ngày 21.10.17 đến 21.01.18) 
 
Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã cho chương trình Magis được hình thành và giờ đây được 
“khởi hành”. Cụ thể trong quý đầu tiên, từ ngày 21.10.17 đến 21.01.18, chúng ta sẽ có các tài 
liệu học: 
 

1) Tập sách Tự do nội tâm của Jacques Philippe. (Bắt đầu ngày 21.10). 
Tập sách này có tất cả 05 chương sẽ được chia làm 03 tháng để đọc và học hỏi. 

2) Tin Mừng Giáng Sinh. (Bắt đầu ngày 01.11). 
Học hỏi về mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế, đặc biệt qua các Tin Mừng. 

3) Khám phá linh đạo I-nhã dành cho Giáo Dân (Bắt đầu ngày 08.11). 
Học hỏi về linh đạo là gì, thánh I-nhã là ai (sơ lược), linh đạo I-nhã có những điều 
cốt lõi nào, Giáo Dân là ai, Giáo Dân đón nhận linh đạo I-nhã như thế nào? 

 
Ngoài ra, có chương trình đặc biệt cần cho đời sống tâm linh của mọi người: 
 

A. Chương trình sống cầu nguyện Mùa Vọng và Giáng Sinh 2017 với chủ đề: “Nối Trời 
với Đất”. Cụ thể chúng ta sẽ sống cầu nguyện mỗi ngày với các bài suy niệm (mỗi 
ngày một bài suy niệm). Chương trình kéo dài từ CN 01 Mùa Vọng (03.12.17) đến 
ngày lễ Chúa Hiển Linh (06.1.18). 
 

B. Tập sống Tin Mừng Mác-cô. Bước vào năm Phụng Vụ B, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, 
suy niệm và tập sống theo Tin Mừng ngày Chúa Nhật. Chương trình này sẽ kéo dài 
hết năm Phụng Vụ B. Cụ thể mỗi tuần anh chị em sẽ đọc bài Tin Mừng ngày Chúa 
Nhật cùng bài tìm hiểu và suy niệm. 

 
Chắc chắn anh chị em phải nỗ lực để theo chương trình Magis. Đó cũng là điều kiện đặt ra 
cho những ai muốn tham gia. Quan trọng là anh chị em cần phải “sắp xếp” lại thời khoá 
biểu cho ngày sống, tuần sống và tháng sống của mình. Mỗi người chính là manager cho 
chính mình về thời gian, về năng lượng (energy)… Đây là bài tập quan trọng và cần thiết.  
 
Phần tôi cũng nỗ lực và còn nỗ lực nhiều hơn, khi mở chương trình này.  Chúng ta cùng 
chung tay và chung bước để giúp nhau và nâng đỡ nhau nhé.  Là người Ki-tô hữu chúng ta 
không được nản chí và buông xuôi.  
 

“Các chị biết, ai không tiến đức là lùi và  
tôi nghĩ tình yêu không bao giờ chấp nhận đứng lỳ tại chỗ". 

(Tê-rê-sa Avila, Lâu đài nội tâm, Cư sở 7, chương 4). 
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