
Chương trình Magis 2.0 
(Từ ngày 01.5 2020 đến 30.5.2022) 

 
 
 
“Magis” có nghĩa là hơn nữa, và “Magis” cũng có nghĩa là người giáo dâ, tu sĩ và giáo sĩ không được 
phép dừng lại, mà luôn ý thức tiếp tục học hỏi, tìm hiểu và đào sâu đời sống Đức Tin qua tri thức, 
cụ thể qua việc học hỏi Thánh Kinh, Giáo Lý, Thần Học, Giáo Huấn của Giáo Hội. Song đôi với việc 
trau dồi tri thức là tinh thần tập sống hành trình tâm linh và Đức Tin, để qua đó người tín hữu có 
thể trở nên giống Chúa Giê-su mỗi ngày nhiều hơn. 
 
“Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Lời Chúa Giê-su mời gọi chúng 
ta luôn ý thức kiên trì cùng học với Ngài. Như thế, hành trình Đức Tin là “hành trình học không 
ngừng”, hành trình khao khát vươn lên hơn nữa để nên giống Chúa, để nên Công Chính hơn như lời 
Chúa mời gọi (x.Mt 5,20).  
Khi ý thức học hỏi trau dồi đời sống Đức Tin, chúng ta còn khám phá được Chân Lý cao quý là Chúa 
Giê-su, như thánh Giê-rô-ni-mô đã nói trong câu: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. 
Cũng như khi người tín hữu mở lòng và chịu khó siêng năng học hỏi, thì với ân sủng của Chúa Thánh 
Thần ban, sẽ có được khả năng phân định khôn ngoan dưới ánh sáng Tin Mừng, nhờ đó họ tránh 
được những sai lầm, những kiểu sống đạo ngớ ngẩn. Đó cũng là điều mà thánh Tê-rê-sa Avila đã 
nói: “Học thức là một kho tàng quý giá, vì nó khai quang cho những người ít hiểu biết và soi sáng 
chúng ta, để khi gặp chân lý trong Thánh Kinh, chúng ta phải hành động cho đúng. Nguyện xin Thiên 
Chúa giải thoát chúng ta khỏi những lối đạo đức ngớ ngẩn”.   
Đấng đáng kính, Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, vị mục tử tốt lành và kính yêu 
cũng mời gọi người Công Giáo Việt Nam chúng ta ý thức: “Nếu mỗi ngày con học thuộc một danh 
từ, nếu mỗi tháng con đọc thêm một cuốn sách, đến nay con đã tiến nhiều. Nếu đến nay con chưa 
làm, hãy khởi sự ngay từ hôm nay”. 
 
Ngoài ra, việc học hỏi trau dồi sẽ giúp cho anh chị em giáo dân trưởng thành trong việc trả lời những 
vấn nạn và thách đố của việc giáo dục Đức Tin cho con cháu mình trong thời đại tục hoá hôm nay. 
 
Vì thế, với thư này xin mời các anh chị em giáo dân cùng “khởi sự ngay từ hôm nay”, để cùng bước 
vào hành trình học hỏi Magis 2.0. 
 
- Mục đích: Giúp người giáo dân đang hy sinh dân dấn thân trong các hội đoàn và phong trào Công 
Giáo, như Linh Thao, Cursillo, Legio Maria, Ca Đoàn, trong Ban Chấp Hành các Cộng Đoàn…, để các 
anh chị em thăng tiến hơn trong tri thức, trong đời sống tâm linh và vững vàng chín chắn hơn trong 
việc Tông Đồ. 
- Chương trình kéo dài hai năm: Từ ngày 01.5 2020 đến 30.5.2022. 



- Cách thức học: Online. Học riêng và học trong nhóm. Tham gia các buổi gặp gỡ cuối tuần. 
- Nội dung của khoá học: Tìm hiểu Thánh Kinh. Thần Học căn bản qua một số tác phẩm. Giáo Lý Hội 
Thánh Công Giáo. Đời sống thiêng liêng dựa trên đặc sủng của một số Thánh Nhân.  
 
Ngoài ra, sẽ có một vài trọng tâm: 
 
(1) Mỗi năm tiếp cận với hai tác giả tâm linh và như thế là bốn tác giả. Vd.: Thánh Gioan Thánh Giá, 
thánh Tê-rê-sa Avila, thánh Edith Stein, thánh John Henry Newman, học giả Thánh Kinh Đức Cố Hồng 
Y Carlo Maria Martini SJ., nhà thiêng liêng học đương thời Ronald Rolheiser OMI.  
(2) Cùng sống hành trình tâm linh “Linh Thao Trong Cuộc Sống” với các hành trình trong suốt 02 năm 
trong nhóm và với sự đồng hành của cha linh hướng cùng một số người khác. 
(3) Mỗi năm sẽ có 02 cuối tuần Magis để gặp gỡ đào sâu những kiến thức trong chương trình học 
và cùng sống tình thân với nhau. 
(4) Mỗi năm có khoá Linh Thao 05 ngày đến 07 ngày để bước vào hành trình gặp gỡ Thiên Chúa 
trong thinh lặng và trong chiều sâu của tâm hồn. 
 
- Một số điều kiện dành cho người tham dự: Chương trình đòi hỏi người tham dự phải ý thức, 
nghiêm túc và có lòng khao khát thực sự muốn học hỏi và trau dồi bản thân, thăng tiến đời sống 
Đức Tin, tâm linh và đời sống Tông Đồ. Luôn sẵn sàng cởi mở trong cách làm việc chung trong nhóm. 
Cần dành thời gian thực sự cho việc học, nghĩa là không coi chương trình này là “việc phụ” làm chơi 
cho vui. Tham dự các cuối tuần Magis. Mỗi năm đi Linh Thao một lần. Cần biết sử dụng Computer 
và một số phương tiện digital như Viber hoặc WhatsApp. 
- Số người được nhận vào chương trình học này có giới hạn. Ưu tiên cho những người thực sự có 
lòng ao ước và những người dấn thân làm việc Tông Đồ trong các hội đoàn Công Giáo.  
 
Thời hạn cuối cùng ghi danh: 01.4.2020.  
 
Ai có lòng ao ước tham dự, xin ghi danh theo bản mẫu được đính kèm theo thư này.  
Ngoài ra, có thể liên lạc với linh mục hướng dẫn qua: 
Email: ngocthe@jesuits.net 
Mobile: 0049 174 810 74 79 (Viber & WhatsApp). 
 
Ai ghi danh và được nhận vào Chương Trình, sẽ nhận được chương trình và thời gian cụ thể.  
 
Xin tín thác chương trình Magis 2.0 cho Mẹ Maria, cho thánh Tê-rê-sa Avila, thánh Edith Stein, thánh 
Gioan Thánh Giá, thánh John Henry Newman. Xin các Đấng cầu bầu cùng Chúa cho việc thăng tiến 
đời sống Đức Tin và tâm linh của mỗi người chúng ta. 
 

Nürnberg, ngày 03.02.2020  
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. 


