
 

Sài Gòn – Huế tổng kết hoc tập giáo huấn xã hội Công Giáo 

Hai nhóm học hỏi Giáo huấn Xã hội 

Công Giáo (GHXHCG) của Tổng giáo 

phận Sài Gòn và Huế tổng kết đợt học 

tập GHXHCG trong bầu khí thắm đượm 

nghĩa tình anh em và liên đới. 

Buổi tổng kết được tổ chức lúc 19g30 

ngày 15/10/2013 tại nhà Mục vụ giáo 

xứ Phú Trung, quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Linh mục Giuse Maria 

Lê Quốc Thăng, Tổng Thư ký Ủy ban 

Công Lý và Hòa bình (CL&HB) thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Quản xứ 

Phú Trung và Linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng, Trưởng Ban CL&HB Tổng 

giáo phận Huế cùng tham dự. 

Ngoài các học viên thuộc hai nhóm học hỏi GHXHCG Sài Gòn, Huế còn có các 

học viên trẻ thuộc Lớp Học hỏi GHXHCG của Giáo xứ Phú Trung. 

Các học viên Huế nói rằng, họ vui mừng khi gặp gỡ các thành viên của nhóm 

GHXHCG Sài Gòn, và nhận rằng việc gặp gỡ và tham gia đợt học tập này là 

rất hữu ích, vì nhờ hiểu biết giáo huấn của Giáo Hội, họ tự tin khi dấn thân 

vào các lĩnh vực của xã hội, làm chứng nhân cho Đức Kitô và loan báo Tin 

mừng của Ngài. 

“Đồng hành với các học viên Huế, chúng tôi có dịp chia sẻ kinh nghiệm học 

tập và hoạt động, đặc biệt trong việc phổ biến GHXHCG”, một học viên Sài 

gòn nói. 

Linh mục Maria Giuse Lê Quốc Thăng cho biết, Ủy ban CL&HB/HĐGMVN và 

cách riêng cá nhân ngài, sẵn sàng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

Ban CL&HB các giáo phận trong đào tạo nhân sự, phổ biến GHXHCG. 

Linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng, đồng hành với các học viên Huế tin 

tưởng sẽ có sự phối hợp chặt chẻ, hiệu quả hơn giữa 2 nhóm GHXHCH Sài 

Gòn, Huế trong việc học tập và phổ biến GHXHCG. 

Trong đợt học tập kể từ ngày 09/10 đến hết ngày 15/10/2013, các học viên 

được các Linh mục chuyên gia về GHXHCG hướng dẫn học hỏi các đề tài như 

Lao động, Gia đình, Kinh tế, Cộng đồng chính trị, Môi trường. 
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Việc học tập và phổ biến GHXHCG là công việc cấp thiết của Giáo hội hiện 

nay vì GHXHCG trình bày các tiêu chuẩn đánh giá, các nguyên tắc để suy tư, 

hướng dẫn người giáo dân hành động phù hợp với đường lối của Giáo Hội và 

Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô; là công cụ để loan báo Tin Mừng. 

Linh mục Gioakim, Trưởng ban CL&B Huế nói: “Đầu năm 2013, Ban CL&HB 

Huế đã tổ chức cho các thành viên học tập GHXHCG và chính họ trở thành 

những người tích cực giới thiệu GHXHCG cho giáo dân Huế. Đợt học tập này 

giúp họ tiếp tục công việc phổ biến GHXHCG hữu hiệu hơn.” 

Tôma Hoàng Kim Khánh 


