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Tiểu Sử Mẹ Theresa Calcutta
• 1910 - Ngày 26 tháng 08, Agnes Bojaxhui cô con gái út của Nicola và Drana sinh ra và lớn lên tại

Skopje, thủ phủ của Cong Hoa Albania thuộc Macedonia. 
• 1931 – Ngày 24 Tháng năm, Agnes làm lế Tiên Khấn (Đây là nghi thức khấn dâng trọn đời cho 

Chúa tạm thời, với thờ hạn kéo dài sáu năm. Trước khi chính thức Khấn Trọn Đời.) và trở thành 
Xơ Teresa.

• 1937 – Ngày 24Tháng Năm, Xơ Teresa Khấn Trọn Đời. Sau đó Xơ trở về Entally. Một quận phía 
đông Calcutta.

• 1946 – Ngày 10 Tháng Chín, nhận được ơn gọi cách riêng của Chua, Xơ Teresa rời bỏ cuộc sống 
tu viện và đi đến làm việc và sống với người nghèo.

• 1948 – Tháng Tám, Tòa Thánh chấp thuận cho phép Xơ Teresa tách khỏi dòng Loreto nhưng vẫn 
là Nữ Tu.

• 1963 – Hội Anh Em Thừa Sai Bác Ái được thành lập.
• 1979 – Mẹ Teresa được trao tặng giải Nobel Hoa Binh.
• 1994 – Ngày 01 tháng 04 Mẹ Teresa đến Việt Nam, đây là quốc gia thứ 111 có sự hoạt động của 

Dòng Thừa Sai Bác Ái (Nữ Tử Bác Ái). 
• 1997 – Mẹ Teresa qua đời ngày 05 tháng 09 vì bịnh tim.
• 2003 - Ngày 19 tháng Mười, Đức Giáo Hoàng phong chân phước cho Mẹ Teresa
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Thành Tích
• Mẹ Theresa Calcutta là một nhân vật toàn cầu nổi tiếng với các hoạt 

động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống trong 
hoàn cảnh tuyệt vọng.

• Mẹ được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 1979 như một sự vinh danh 
cho các hoạt động nhân đạo của Mẹ.

• Mẹ sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái. Vào thời điểm Mẹ từ trần, Dòng 
đang điều hành 610 cơ sở truyền giáo tại 123 quốc gia, trong đó có 
các nhà trọ và nhà tình thương giúp bệnh nhân HIV/AIDS, bệnh 
nhân phong và lao, các bếp ăn từ thiện, các chương trình tư vấn 
cho gia đình và trẻ em, các trại mồ côi, và trường học.

• 19 tháng Mười 2003 Mẹ được Đức Giáo Hoàng phong Chân 
Phước.
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Dòng Thừa Sai Bác Ái tại Đan Mạch
• Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Theresa Calcutta hoạt động ở Đan Mạch từ 

năm 1996. Hiện giờ có 4 xơ (người Ấn Độ, Phi Luật Tân, Thụy Sĩ và Đức).

• Địa chỉ: Sigurdsgade 29, 1. sal, 2200 København N. 

Họ giúp đỡ và nấu ăn cho những người không nhà, nghiện ngập và nghèo 
khó. 

• Dòng Thừa Sai Bác Ái làm việc để mang tình yêu Thiên Chúa tới cho 
những người nghèo khó nhất.
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LINH ĐẠO là gì?

Linh đạo là con đường sống đạo hay là con 
đường sống đời sống tu đức (thiêng liêng), con 
đường sống ơn gọi của người Ki-tô hữu để được
nên thánh như Cha trên trời là Đấng thánh, do 
sự thánh hiến của Bí tích Rửa tội. 



Linh đạo Mẹ Theresa Calcutta
• Sáu bước căn bản:
• Thinh lặng
• Cầu nguyện
• Tin tưởng
• Tình yêu
• Phục vụ
• Bình an

• Kết Quả Của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN
• Kết Quả Của Cầu Nguyện Là ÐỨC TIN
• Kết Quả Của Ðức Tin Là TÌNH YÊU
• Kết Quả Của Tình Yêu Là PHỤC VỤ
• Kết Quả Của Phục Vụ Là BÌNH AN
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Kết Quả của Thinh Lặng là Cầu Nguyện



Kết Quả của Thinh Lặng là Cầu Nguyện

• Sự khó khăn để tìm thinh lặng trong đời sống hiện tại.

• Chính trong sự thinh lặng của tâm hồn mà Thiên Chúa
lên tiếng. 

• Chúng ta cần lắng nghe Thiên Chúa, không vì những gì
chúng ta nói với Ngài nhưng vì những gì Ngài nói với
chúng ta và qua chúng ta.

• Cầu nguyện:
– Là sự gặp gỡ với Thiên Chúa
– Tạo cho bạn một tâm hồn trong trắng và thanh khiết
– Tăng sức mạnh cho bạn, bồi dưỡng và soi sáng.
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Kết Quả của Cầu Nguyện là Ðức Tin



Kết Quả của Cầu Nguyện là Ðức Tin

• Trong việc cầu nguyện chúng ta biểu lộ lòng tín thác nơi Thiên
Chúa.

• Đức tin phát triển và trưởng thành nhờ cầu nguyện liên tục và
bền bỉ. 

• Ðức tin là quà tặng của Thiên Chúa. Không có đức tin chúng ta
không thể tin những gì bí ẩn và ngoài khả năng hiểu biết của
chúng ta.

• Tình yêu của Chúa luôn mạnh hơn sự dữ và những cám dỗ thế
gian.

• Với đức tin của một đứa trẻ, ta trông cậy vào Chúa.
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Kết Quả của Ðức Tin là Tình Yêu



Kết Quả của Ðức Tin là Tình Yêu

• Tình bác ái nảy sinh qua đức tin Ki Tô giáo và lời Chúa
Giêsu:
‘Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con’.
"Bất cứ điều gì con làm cho người bé mọn nhất của anh
chị em ta, con đã làm cho chính ta" .

• Bác ái không phải là bố thí, nó phải liên hệ đến tình yêu.

• Mỗi Một Hành Ðộng Yêu Thương là Một Lời Cầu
Nguyện.

• Không phải bao nhiêu công việc chúng ta làm, nhưng
bao nhiêu tình yêu chúng ta đặt vào công việc mới đáng
kể.
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Kết Quả của Tình Yêu là Phục Vụ



Kết Quả của Tình Yêu là Phục Vụ

• Việc làm của tình yêu là phục vụ.

• Tình yêu đích thực không ích kỷ, không xét đoán, cho đi
với sự chân thật, thành tâm.

• Hiệu quả của việc làm một điều gì đó, dù nhỏ, có thể có
tác dụng không chỉ trên người được nhận, mà còn trên
người thi hành công việc săn sóc.
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Kết Quả Của Phục Vụ Là BÌNH AN



• Bất cứ khi nào bạn chia sẻ tình bác ái với người khác, 
bạn sẽ nhận thấy sự bình an đến với bạn và với họ. Khi
có bình an, thì có Thiên Chúa.

• Có cơm ăn, chỗ ở, phẩm giá, tự do, sức khỏe và giáo
dục tất cả cũng là quà tặng của Thiên Chúa. Ðó là lý do 
chúng ta phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn
chúng ta.

• Ðức Kitô hoạt động qua chúng ta. Chúng ta chỉ là dụng
cụ để phục vụ.

• Thánh Phanxicô Assisi: 
– Lạy Chúa, xin giúp con trở nên khí cụ bình an của

Chúa.
– Những lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
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Kinh Bình An
Thánh Phanxicô Assisi

Lạy Chúa, xin hãy giúp con trở nên máng chuyển sự bình an của Chúa, để :

Nơi thù hận, con đem đến tình yêu;
Nơi sai lầm, con đem đến tinh thần tha thứ;
Nơi bất hòa, con đem đến sự hòa hợp;
Nơi giả trá, con đem đến sự thật;
Nơi nghi kỵ, con đem đến niềm tin;
Nơi thất vọng, con đem đến hy vọng;
Nơi bóng tối, con đem đến sự sáng;
Nơi buồn sầu, con đem đến niềm vui.

Lạy Cha, xin hãy dạy con tìm an ủi người, hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết
người, hơn được người hiểu biết; Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu. 
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ; Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản
thân; Chính lúc chết đi là khi vui sốngmuôn đời. 



page 20

Thinh
Lặng

Cầu
Nguyện

Đức Tin

Bác Ái

Phục
Vụ

Bình An


	Đề tài�Thuyết Trình�Nhóm 3��Thứ bảy�05/09-2015
	Tiểu Sử Mẹ Theresa Calcutta
	Thành Tích
	Dòng Thừa Sai Bác Ái tại Đan Mạch
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	���LINH ĐẠO là gì?�� ���
	Linh đạo Mẹ Theresa Calcutta
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Kết Quả Của Phục Vụ Là BÌNH AN�
	Dias nummer 18
	 � ��
	Dias nummer 20

