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GIỚI THIỆU 
 
Anh chị em thân mến, 
Vì nhu cầu mục vụ gia đình, vừa qua linh mục Gioan Phêrô Võ Tá Khánh, 

thuộc hàng linh mục giáo phận Qui Nhơn, đã dày công biên soạn tập sách KINH 
NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO, thuộc tủ sách Nước Mặn của 
giáo phận Qui Nhơn. Sách được Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ban phép 
ấn hành (Imprimatur) ngày 16.01.2016. 

Đây là một quyển sách kinh rất hữu dụng và cần thiết, đối với các gia đình 
công giáo trong việc thực hành đức tin phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, 
đồng thời giúp các tín hữu mạnh dạn giới thiệu đức tin cho các anh chị em ngoài công 
giáo.   

Trong ngày đại lễ Tạ ơn Hồng ân Năm thánh (26.07.2018) mừng 400 năm loan 
báo Tin Mừng tại giáo phận Qui Nhơn, như một khởi điểm mới cho một hành trình 
đức tin và truyền giáo trong toàn giáo phận, tôi xin trân trọng giới thiệu quyển sách 
kinh này cho tất cả mọi người, kèm theo lời giới thiệu của chính tác giả.  

                                             Qui Nhơn, ngày 26 ngày 07 năm 2018 
 
 
 
 
                                                   + Matthêô Nguyễn Văn Khôi 
                                                  Giám mục giáo phận Qui Nhơn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO 
Xin được giới thiệu đến mọi người quyển Kinh Nguyện Gia Đình và Gia Lễ Công 

Giáo, mong góp phần giúp các gia đình hưởng ứng chương trình 3 năm mục vụ gia đình của 
Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời nắm vững cách áp dụng thực hành về tôn kính tổ tiên. 
Mời xem một số trang mẫu trong phần PDF đính kèm. 

Sách gồm hai nội dung: 
I. Kinh nguyện Gia đình: Nhằm cung cấp cho các gia đình một tổng hợp chọn lọc 

những bài kinh, lời nguyện, bài hát, thánh vịnh cần dùng, với những chỉ dẫn thiết thực giúp mỗi 
Kitô hữu đào sâu hiệu năng của ơn cứu độ nơi chính mình trước khi làm lan tỏa nó cho người 
khác. 

II. Gia lễ Công giáo: Nhằm giúp tổ chức các giờ kinh thường ngày cũng như các dịp đặc 
biệt trong gia đình, như: kinh nguyện sáng tối, các bí tích, cưới hỏi, các kỷ niệm gia đình, chăm 
sóc bệnh nhân, tang lễ,… đồng thời cung cấp những chỉ dẫn cụ thể giúp các gia đình xây dựng 
một nếp sống đạo bắt kịp những biến chuyển của thời đại. Cách riêng, về việc thờ kính ông bà, đa 
số giáo dân hiện còn lúng túng. Do chưa nắm vững điều gì được phép, điều gì không, thay vì kitô 
hóa các tập tục dân gian, người giáo dân có thể bị lây nhiễm những mê tín đang lan tràn trong xã 
hội hiện tại. Các chỉ dẫn chính xác trong sách này không riêng về việc giỗ chạp mà về cả về 
những thực hành khác sẽ giúp ngăn chặn điều ấy.  Một món quà đầy ý nghĩa cho sui gia và bà 
con thông gia ngoài Công giáo.  

Nếu mỗi gia đình có con dâu hoặc con rể tân tòng (hoặc phép chuẩn khác đạo) đều tặng 
sách này cho sui gia và thông gia người lương, hiệu năng truyền giáo sẽ không nhỏ. 

Quyển sách cũng đóng góp những kinh nghiệm thực hành liên quan đến: giáo dục nhân 
bản và đức tin, xây dựng bầu khí gia đình, cầu nguyện để đổi mới đời sống, hướng nên thánh 
ngày nay, việc truyền giáo từ gia đình. Riêng với các bạn trẻ, trong quyển này các bạn có thể 
khám phá một kinh nghiệm lý thú về cầu nguyện khi dùng mục lục theo ABC.  

Hình thức và giá biểu: 
* Giá bìa: 50.000 đ (có bán tại một số quầy sách đạo.) 
* Mua với số lượng 50 quyển trở lên, xin liên lạc về 

<kinhnguyengiadinh@yahoo.com>, sẽ được giảm giá còn 37.500đ/q (cả cước phí). Xin vui 
lòng ghi đủ các chi tiết theo phiếu đặt hàng dưới đây. Tiền sách xin gửi vào số tài khoản của 
tác giả (Số TK: 0051 000 457 135 - Tên TK: VO TA KHANH - VIETCOMBANK QUY 
NHON) Khi gửi tiền xin nhắn rõ vào email trên đây hoặc Sđt: 0935-424-449.  

 
PHIỀU ĐẶT MUA 

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO 
Tên người nhận: 
…………………………………………………………………………………... 
Địa chỉ:……………………. 
……………………………………………………………………… 
Số điện thoại: ……………………….. Email: 
……………………………………………………. 
Số lượng:             ………………  quyển 
Thành tiền: ………………….. đã chuyển khoản ngày: ………………………………………… 
Nếu có xe tuyến cố định từ Bến Xe Miền Đông, Tp. HCM, tới địa phương, xin cho biết tên 
hãng xe: …………………………………….. và số điện thoại nhà xe: 
………………………………… 
 


