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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN 

03/02 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Tường) 

      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nichinan, Miyazaki-Ken (Cha Trinh) 

      15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Đức TGM Tokyo) 

      15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần) 

      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú) 

      16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka (Cha Quốc Thuần) 

10/02 : 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến) 

      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh) 

      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường) 

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi  (Cha Tú) 

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi) 

      15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc) 

      16g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsuyama, Ehime-Ken (Cha Thành) 

      17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Định sj) 

11/02 : Thăm CĐ/CG Saito, Miyazaki (Cha Hiến) 

12/02 : Thăm qúy sơ Việt Nam ở Oita-Ken (Cha Hiến) 

13-15/03 : Thăm qúy sơ Việt Nam Dòng Kín Trappist Oita-Ken (Cha Hiến) 

17/02 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc)  

      10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Lộ) 

      11g30: Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Định sj) 

      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Hiroshima (Cha Quang Thuần) 

      12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken, (Cha Tường) 

      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Lộ) 

      13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành) 

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến) 

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Cửu) 

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken, (Cha Tiến ) 

      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken, (Cha Tường) 

18-28/02 : Đi Roma thăm gia đình (Cha Hiến) 

24/02 : 11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu  (Cha Tận Hiến) 

      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sendai, Miyagi-Ken (Cha Định sj) 

      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sakuramachi, Kagawa-Ken (Cha Thành) 

      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuần) 

      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki-Ken (Cha Điềm) 

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tettori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh) 

      15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Tường) 

03/03 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường) 

      15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến) 

      15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần) 

      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú) 

      16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka (Cha Trinh) 
       Để giúp cho anh chị em giáo dân được biết để có thể đếm tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật 

bằng tiếng Việt, xin quý cha vui lòng cho PVLC được biết chương trình thánh lễ bằng tiếng Việt 

của quý cha, nếu có, để PVLC thông báo cho mọi người. Xin cám ơn quý cha.  
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Thánh Phao-lô LÊ VĂN LỘC 

(1830-1859) Linh Mục (Xử Trảm) 

Tử đạo ngày 13 tháng 2 (x. Tr 154) 

“Cha Lộc tự xác nhận Ngài là Linh mục. Ngài xin tha cho 

các đồng đạo,một mình Ngài nhận hết trách nhiệm” 

  Thánh Phao-lô Lộc sinh năm 1830 tại xã An Nhơn, phủ 

Tân Bình, Sài Gòn, trong một gia đình đạo đức. Ngài được 

cha sở họ đạo Chợ Quán nhận nuôi dưỡng và gửi cho đi học 

ở chủng viện Cái Nhum. 

  Năm 1843, Thầy được gửi sang chủng viện Penang 

(Malaysia). Năm 1850, Thầy trở về Việt Nam dạy giáo lý 

cho người tân tòng và phụ trách phụng vụ tại họ Chợ Quán. 

  Ngày 7/2/1857, Thầy chịu chức Linh Mục, sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu 

chủng viện tại Thủ Đức; sau dời về Thị Nghè. 

  Ngày 13/12/1857, Cha bị bắt khi đang ẩn trú tại nhà của một cựu chủng sinh. Họ ngạc 

nhiên vì thấy Đạo Trưởng còn quá trẻ. 

  Ngày 13/2/1859, tại pháp trường Trường Thi, Cha Lộc lãnh án xử trảm, khi mới 29 

tuổi, với 2 năm Linh Mục. 

  Cuộc đời vị chứng nhân đức tin tuy ngắn ngủi, nhưng đậm đà tình yêu dâng hiến. 

 

   Phụng Vụ Lời Chúa xin thành thật cảm ơn Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đã 

đóng góp ý kiến, bài vở, công sức cũng như tài chánh cho PVLC tháng này. 

Sau đây là chủ đề cho các tháng tới : 

Tháng 03: Mùa Chay,  

Cầu nguyện cho các Giáo Hội đang bị bách hại 

Tháng 04: Mùa Phục Sinh, Cầu xin ơn hối cải. 

Phụng Vụ Lời Chúa luôn ước mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực của Quý 

Cộng Đoàn, Quý Bạn đọc, để PVLC thực sự là chiếc cầu liên lạc hữu hiệu của Giáo 

Đoàn. Mọi liên lạc về PVLC xin gởi bài vở, thư từ trước ngày 20 mỗi tháng qua 

  Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

Meguro Catholic Church, 〒141-0021 
4-6-22 Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo   
Tel. 03-5435-8416;  Fax. 03-3491-6527; 
Pocket Tel: 090-1656-2693 
Email: nrd31878@nifty.com 

GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT 

在日ヴィエトナム人・カトリック共同体 
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Thêm một cái tết nữa lại đến với dân tộc 

Việt Nam, một cái tết đau thương của những 

người dân vùng Lộc Hưng, những người đã bị 

đảng cộng sản xua đuổi ra khỏi mãnh đất mà 

họ đã đổ mồ hôi, đổ cả xương máu từ năm 

1954 để vun trồng và sống còn, nhưng hôm nay 

cũng đã bị cưỡng chiếm. Cái tết buồn chán của những người đang bị bắt bớ, 

giam cầm vì dám nói sự thật, dám bênh vực cho công lý. Cái tết tủi nhục của 

những người bị phân ly, bị tống ra khỏi tổ quốc Việt Nam vì dám tranh đấu 

cho chính nghĩa, cho sự sống còn của dân tộc. Cái tết nghèo đói của hơn 80 

triệu dân sống vất vưỡng, không có tự do, không có tiếng nói, không quyền 

lợi. Hơn 40 năm nay, dưới ách cai trị độc tài, tàn ác của đảng cộng sản, cái 

tết cổ truyền không còn ý nghĩa đối với người dân Việt Nam, họ không còn 

tìm được niềm vui, hạnh phúc trong những ngày linh thiêng nhất của một 

năm, chỉ còn là những lo lắng sẽ lấy gì ăn, sẽ tìm đâu áo mới cho con cái 

trong những ngày tết. Niềm vui chỉ còn là những hoài niệm của những ngày 

tết xa xưa, thời đệ nhất, đệ nhị cộng hòa. Dân tộc Việt Nam sẽ còn trầm luân 

trong bao nhiêu lâu nữa dưới ách cai trị của cộng sản? Chúng ta phải làm 

gì để tổ quốc Việt Nam sẽ sớm được thoát ách cai trị của cộng sản vô thần? 

Chúng ta đừng thờ ơ với hoàn cảnh đau thương của quê hương Việt Nam 

hôm nay. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm trong hiện tình của đất 

nước và chúng ta phải có bổn phận mang lại sự hạnh phúc, tự do cho tổ 

quốc,cho người dân Việt Nam. 

Cầu chúc cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân, quý độc giả 

năm mới Kỷ Hợi tràn đầy bình an, ơn lành của Chúa và cũng xin Chúa ban 

cho dân tộc Việt Nam tìm lại được sự tự do, hạnh phúc trong chân lý và nhân 

quyền. 

                       PVLC 

  

https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKoJeT0fTfAhWMgbwKHTBTAvoQjRx6BAgBEAU&url=https://greenhousenovels.com/tan-cung-tinh-yeu-q6-c50-duyen-luyen/131211canh-mai-va-canh-dao-dua-nhau-khoe-sac/&psig=AOvVaw0VfYLTIh0cwYwyDT3yEmBQ&ust=1547808157965315
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv8OSr3f7fAhWBU7wKHepHBYEQjRx6BAgBEAU&url=http://nhipcautamgiao.net/nhan-tam/suy-tu/me-la-mua-xuan---gm--giuse-vu-van-thien/&psig=AOvVaw0isJ9VFAotd3C4IekOlX5g&ust=1548155084461644
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CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 03 THÁNG 02 

 

 

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-5. 17-19 

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 

Dưới thời vua Giôsigiahu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: “Trước 

khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt 

lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. 

Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy trỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả 

những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ; 

nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Này, 

hôm nay, chính Ta sẽ làm cho người nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường 

đồng chống lại cả xứ: từ các vua Giuđa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn 

dân trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, 

vì – sấm ngôn của Đức Chúa – có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 70 

Đáp: Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

Xướng: Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để để con phải tủi 

nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai 

nghe và thương cứu độ. 

Xướng: Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin 

giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. 

Xướng: Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Thiên Chúa, 

chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thủa sơ sinh, 

con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. 
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Xướng: Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn 

cứu độ Ngài ban. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài 

thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 31 – 13, 13 

Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao 

trọng hơn cả là đức mến. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết 

tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường 

trổi vượt hơn cả. 

Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên 

thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la 

phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và 

được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức 

tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 

Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi 

để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức 

mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không 

tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không 

nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân 

thật. Đức mến tha thứ tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói 

tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn 

hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói 

tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 

Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ 

con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất 

cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm 

gương, mai sau sẽ được giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai 

sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, 
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đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. 

Đó là Lời Chúa   

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa đã sai tôi đi loan báo tin Mừng cho kẻ nghèo 

hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 4, 21-30 

Như các ngôn sứ Êlia và Elisa, Đức Giêsu không phải chỉ được sai 

đến với dân Do Thái mà thôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.  

 Hôm ấy, tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, 

Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lới Kinh Thánh tai 

qúy vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng 

từ miệng Người nói ra. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse 

đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: 

Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông 

đã làm tại Carphanaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” 

Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp 

nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông 

Elia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, 

thiếu gì bà góa ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp 

một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sarepta, miền 

Siđôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong 

nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, 

người xứ Syria thôi”. 

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi 

Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi – họ kéo Người lên tận 

đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 03 THÁNG 02 

 

Tin – Đón Nhận – Cứu Rỗi 

Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên (Năm C) hôm nay (Lc 4, 21-30) kể lại sự 

việc Chúa Giê-su trở về Na-da-rét, quê hương của Người, và người dân nơi ấy đã không 

đón nhận Người như một Ngôn Sứ. Thoạt đầu dân chúng Na-da-rét hớn hở vui mừng 

đón tiếp Chúa vì họ nghe biết Chúa đã làm nhiều điều lạ lùng và tốt đẹp tại Ca-phác-

na-um. Hôm đó Người đọc Sách Thánh trong hội đường Na-da-rét. Có lẽ sau khi đọc 

Kinh Thánh, Người đã giảng cho họ nghe. Tin Mừng kể lại rằng: “mọi người đều tán 

thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra” (câu 22).  

Tuy nhiên, chẳng được bao lâu sau đó, người dân Na-da-rét đã bắt đầu chất vấn về 

nguồn gốc của Chúa Giê-su. Để kiểm nghiệm ông Giê-su này có phải là ngôn sứ thật 

hay không, họ đòi Chúa làm dấu lạ cho họ xem. Trong Tin Mừng, có nhiều đoạn tương 

tự như thế khi Hê-rô-đê muốn Chúa biểu diễn phép lạ (x. Lc 23, 8) hay người dân miền 

Đan-ma-nu-tha đòi Người một dấu lạ từ trời (x. Mc 8, 10-11). Chẳng có phép lạ nào 

xảy ra cho người hiếu kỳ mà tâm không thành thật. Chẳng có phép lạ nào xảy ra cho 

người đặt điều kiện rằng cho tôi thấy phép lạ để rồi tôi tin. Đối với họ, Chúa khẳng định 

rằng chẳng có một dấu lạ nào xảy ra cho họ ngoài dấu lạ “ông Giô-na” (x. Lc 11, 29). 

Đó chính là dấu lạ về cái chết và sự phục sinh của Người. Sở dĩ Chúa Giê-su làm phép 

lạ là vì Người muốn chứng minh Thiên Chúa là Cha yêu thương và cũng để mời gọi 

mọi người đón nhận Tin Mừng, đón nhận Nước Trời đang đến.  

Sự xung đột giữa người dân Na-da-rét và Chúa Giê-su càng căng thẳng hơn khi 

Chúa nói về những người dân ngoại được ơn trợ giúp và được ơn chữa lành. Như người 

anh cả trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, tại sao nó (họ) được ơn này ơn nọ, tôi lại 

không? Sự ích kỷ và lòng tự mãn đã khiến họ trở nên giận dữ và phẫn nộ. Đỉnh cao của 

lòng ích kỷ là muốn giết Chúa Giê-su, là không muốn có sự hiện hữu của Ngôn Sứ hay 

Đấng Cứu Thế. 

Tôi nhận thấy rằng bài học lớn nhất mà bài Tin Mừng hôm nay mang lại đó chính 

là bài học về đức tin. Thử hỏi chúng ta biết được bao nhiêu về bản thân, về những người 

thân cận và về thế giới xung quanh. Cái biết của chúng ta, quả thật, vô cùng hạn hẹp 

như giọt nước giữa biển trời mênh mông hay như hạt cát giữa một sa mạc bao la. Thế 

nhưng đôi khi chúng ta lại gán ghép cái hiểu biết nhỏ nhoi đó của mình vào người anh, 

người chị em của mình và phán đoán họ như thể mình là “Chúa”. Khi chân nhận cái 
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giới hạn của chính bản thân, thì chúng ta mới có thể mở lòng ra cho niềm tin và sự đón 

nhận.  

Tin có thể cần lý trí để hiểu điều mình tin. Tin có thể cần sự nỗ lực của bản thân 

trong việc thành tâm tìm kiếm điều thiện hảo. Nhưng tin lại vượt trên mọi trí hiểu và 

mọi nỗ lực cá nhân. Đúng hơn, đức tin là một ân ban. Hồng ân ấy giúp chúng ta đón 

nhận Chúa Giê-su như một Ngôn Sứ, như một Đấng Mê-si-a. Hồng ân ấy cũng giúp 

chúng ta thấy được tình thương và lòng nhân ái của Chúa ngang qua những sự việc nhỏ 

bé cụ thể. Đó có thể là một bà góa vô danh nào đó nhận được sự giúp đỡ hay một bệnh 

nhân nào đó được ơn chữa lành. Khi chúng ta ích kỷ so đo là lúc chúng ta khép mình 

lại với ơn đức tin. Khi chúng ta ghen tị và trách móc là lúc chúng ta che mắt lại trước 

tình thương vô ngần của Thiên Chúa.  

Đức tin mời gọi chúng ta đón nhận người anh chị em của mình như họ là. Đặc biệt 

là vui với người vui và khóc với người khóc như lời thánh Phao-lô đã nói (x. Rm 12, 

15). An ủi người gặp cảnh khốn khó xem ra có thể dễ hơn là vui với người được ơn. 

Trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta biết tạ ơn và đón nhận thì đức tin của chúng ta thực 

sự đã đạt tới mức hoàn hảo. Tin để đón nhận, để được giải thoát, để được ơn cứu rỗi. 

Ước gì mỗi người chúng ta có thể mở lòng để Thánh Thần Chúa làm cho đức tin chúng 

ta thêm sống động và vững mạnh. 

Linh Mục GB Phan Đức Định sj 

 

 

 

 Xin Chúa cho Giáo Hội luôn ý thức và trung thành với xứ mạng tiên tri 

của mình giữa trần thế. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP :  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

 Xin Chúa cho những người thiện chí dấn thân phục vụ và xoa dịu các 

đau khổ của đồng bào để họ không vì những khó khăn thất bại mà chùn 

bước trước sứ mạng cao cả của mình. Chúng con cầu xin Chúa 

 Xin Chúa cho Đức giám mục và hàng linh mục trong Giáo phận 

chúng ta được nhiệt thành thi hành sứ mạng chăn dắt đoàn chiên mà Chúa 

đã trao cho. Chúng con cầu xin Chúa 

 Xin Chúa cho mỗi người đang hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ 

hôm nay biết luôn nhận ra Chúa Kitô nơi anh em mình và từ đó biết sống 

với nhau bằng tình bác ái huynh đệ. Chúng con cầu xin Chúa 

 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 416 Thaùng 02 Naêm 2019 7 

 

 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

Ngày 10 tháng 02 

 

BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-2a. 3-8 

Dạ, con đây, xin sai con đi. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Năm vua Utdigiahu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất 

cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần 

Seraphim đứng chầu. Các vị ấy đối đáp tung hô: “Thánh! Thánh! Thánh! 

Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang 

Chúa!” 

Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp đền thờ khói 

tỏa mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: 

“Khốn thân tôi tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở 

giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa 

các đạo binh!” 

Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than 

hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy 

chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã 

được tha lỗi và xá tội”. 

Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi 

cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 137 

Đáp: Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa 

Xướng: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con 

xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con 

phủ phục tôn thờ. 
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Xướng: Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã 

đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu 

cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 

Xướng: Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ, khi nghe 

những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: “Vinh quang 

Chúa vĩ đại dường bao!” 

Xướng: Chúa đã rat ay uy quyền giải thoát con: việc Chúa làm cho 

con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 1-11 

Chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và 

anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em 

được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì 

anh em có tin cũng vô ích. 

Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, 

đó là: Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người 

đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 

Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người 

đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy  phần đông hiện 

nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông 

Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, 

là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. 

Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không 

đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. 

Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi 
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không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng 

không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. 

Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng 

như thế, và anh em đã tin như vậy. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các 

anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 5, 1-11 

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Giênêzareth, dân chúng chen 

lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc 

thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và 

đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông 

Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi 

xuống, và từ trên thuyền, Người giảng dạy đám đông. 

Giảng xong, Người bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới 

bắt cá”. Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất và suốt đêm mà 

không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như 

vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu 

cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và 

họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 

Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy 

Thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt 

được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Cả hai 

người con ông Giêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, 
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cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: “Đừng sợ, từ 

nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi 

bỏ hết mọi sự mà theo Người. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

Ngày 10 tháng 02  

 

Bài đọc Is 6,1-2a.3-8; 1 Cr 15,1-11; Lc 5,1-11. 

Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu kêu 

gọi mấy môn đệ đầu tiên. Phúc âm Mátthêu (Mt 4,18-22) và Máccô (Mc 1,16-20) 

cũng kể lại chuyện này, nhưng cách kể của Luca có nhiều điểm khác biệt đáng chú 

ý. Nơi Mátthêu và Máccô, Chúa Giêsu khi đang đi dọc bờ Biển hồ Galilê đã nhìn 

thấy hai anh em Simon và Anrê trước rồi hai anh em Gioan và Giacôbê sau - họ 

đều "đang quăng lưới" nhưng khi Ngài gọi "Hãy đi theo tôi" thì "lập tức" hai ông 

trước "bỏ chài" còn hai ông sau "bỏ cha" mà đi theo Ngài. Hai điểm Mátthêu lẫn 

Máccô nhấn mạnh là sự đáp trả dứt khoát ngay lập tức của các ông, với cái giá là 

việc từ bỏ cả nghề nghiệp lẫn liên hệ gia đình.  

Câu chuyện Luca kể lại có bối cảnh và chi tiết phong phú hơn hẳn. Nơi đây, 

các ông đang nghỉ ngơi, 'giặt lưới' chứ không phải đang hành nghề; và Chúa Giêsu 

không 'một mình lang thang' trên bờ hồ, nhưng đang đối diện cả một khối người 

đông đảo đang  tiếp cận, và Ngài cần nhờ đến thuyền của Simon để tạo một khoảng 

cách hầu có thể giảng dạy cho dân chúng.  

Sau đó, Ngài mời Simon ra khơi thả lưới khi ông đang cảm thấy - với tất cả 

kinh nghiệm nghề nghiệp của mình - là điều đó sẽ vô hiệu! Mẻ cá lạ lùng xảy ra 

khiến mọi người kinh ngạc, và Simon cảm nhận sự bất xứng của mình đứng trước 

một Đấng nhiệm mầu cao cả. Và cuối cùng, Chúa mở đầu lời mời gọi ông bằng hai 

từ, "ĐỪNG SỢ!"   

 

Câu chuyện Chúa gọi các môn đệ, theo Luca, có thể giúp chúng ta nhìn lại "Ơn 

gọi" của mình. Mỗi người chúng ta đều có 'ơn gọi' của mình. Cuộc đời chúng ta chỉ 

thành toàn khi nghe ra được tiếng Chúa gọi, và bước theo Ngài.  



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 416 Thaùng 02 Naêm 2019 11 

 

Có thể với một số người, lời gọi của Chúa đến một cách bất chợt như 'sấm 

chớp', nhưng có lẽ với phần lớn chúng ta, Chúa không gọi "thình lình" như vậy, 

nhưng qua một quá trình trải nghiệm từ trong hoàn cảnh sống của chúng ta. Có khi 

ngay khi ta đang mệt mỏi, thất vọng vì "đời không như ước mơ lòng người", Chúa 

gõ cửa lòng ta qua một ai đó cần đến ta giúp đỡ. Ngài "đồng hành" bên ta, và một 

kinh nghiệm "được kết quả không ngờ" nào đó mở mắt cho ta thấy "Chúa vẫn ở 

bên mình". Cảm nhận về một Đấng thiêng thánh gần bên cho ta nhận chân căn tính 

thực của mình là "một kẻ tội lỗi"! Nhưng cảm thức đó không đè nặng hay nhấn 

chìm ta, mà ngay từ đó Ngài mời gọi ta "đi theo Ngài" đến một chân trời bao la hơn 

"Từ đây, nguơi sẽ là..."     

Cuộc đời chúng ta, khi sống theo ý riêng mình, sẽ mãi chỉ là một con thuyền 

lênh đênh. trôi giạt trên giòng đời bất định. Xin Chúa cho ta nhận ra sự hiện diện 

của Người, nghe được tiếng Người gọi, để "đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ mọi sự mà 

theo Người!" 

Linh Mục Gioan Đàm Xuân Lộ MM 

 

 

 

 Cầu cho ơn kêu gọi, xin Chúa tuyển chọn và sai đến thế gian nhiều sứ 

giả của Chúa, để Nước Chúa được trị đến và những ai chưa biết Chúa được 

nhận ra Ngài. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP :  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

 Cầu cho các vị thừa sai, xin Chúa luôn nâng đỡ các thừa sai và cho các 

ngài thêm lòng nhiệt thành với sứ vụ, để Tin Mừng của Chúa được lan rộng 

khắp muôn dân. Chúng con cầu xin Chúa 

 Cầu cho Hội Thánh Việt Nam, xin Chúa cho Hội Thánh trên quê hương 

chúng con luôn trung thành với định hướng của mình là “Sống Phúc âm giữa 

lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Chúng con cầu xin Chúa 

 Cầu cho các gia đình trong giáo xứ, xin Chúa ban thêm lòng đạo đức, 

để mỗi gia đình là tổ ấm góp phần nuôi dưỡng ơn gọi tông đồ, và mọi người 

biết làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống bác ái của mình. Chúng con cầu 

xin Chúa 
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CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 17 THÁNG 02 

 

 

BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-8 

Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời; phúc thay kẻ đặt niềm tin 

vào Chúa. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 

Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy 

sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! Người đó 

sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh 

phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, 

trong vùng đất mặn không một bóng người. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào 

Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng 

bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng 

chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng 

ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 1 

Đáp: Phúc thay người đặt tin tưởng nới Chúa. 

Xướng: Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu 

căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. 

Xướng: Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ 

thành. 

Xướng: Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác 

nhân đưa tới chỗ diệt vong. 
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BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 12. 16-20 

Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi 

dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống 

lại? Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không. Mà nếu Đức 

Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em 

vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an 

nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức 

Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết 

mọi người. 

Nhưng không phải thế! Đức Kito6 đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường 

cho những ai đã an giấc ngàn thu. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này 

đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 6, 17. 20-26 

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là 

những kẻ giàu có. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Một hôm, Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người 

dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của Người, và đoàn 

lũ dân chúng đến từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên 

hải Tirô và Siđôn. 

Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho 

anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc 
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cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh 

em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, 

vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị 

người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh 

em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở 

trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử 

như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã 

được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ 

đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những 

kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 

Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng 

đã từng được cha ông họ đối xử như thế”. 

Đó là Lời Chúa  

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Ngày 17 tháng 02 

 

Các Mối Phúc Thật 

 Bài tin mừng hôm nay là bài giảng khai mạc của Chúa Giêsu trong bố cục tin 

mừng theo thánh Luca. Thánh Luca cố tình sắp xếp bài giảng mà chúng ta vừa nghe 

hôm nay như bài giảng khai mạc của chương trình cứu độ nhầm nhấn mạnh tầm quan 

trọng của nội dung được nói đến ở đây. Ngang qua bài giảng về Các Mối Phúc Thật 

này, thánh Luca muốn giới thiệu cho chúng ta thấy tư tưởng và đường lối hoạt động 

của Chúa Giêsu, thấy đích điểm mà Chúa Giêsu muốn hướng chúng ta đến qua việc đề 

cập đối xứng bốn mối phúc và bốn mối hoạ. 

 Ở đây thánh Luca chỉ nói đến 4 mối phúc thay vì 8 mối phúc như thánh Mat-thêu 

(Mt5, 1-12): phúc thay ai nghèo khó, ai đang đói, ai đang phải khóc và ai bị ghét bỏ, 

loại trừ vì Chúa.  

 Ba mối phúc đầu tiên liên quan đến những bất hạnh của con người. Nghèo khó, 

đói, đau khổ là một phần của cuộc sống con người. Đức Phật đã thốt lên “đời là bể khổ”. 
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Trong thế giới này nhìn đâu chúng ta cũng có thể thấy sự hiện diện của khổ đau. Dĩ 

nhiên, Chúa Giêsu không có ý cho rằng nghèo đói, đau khổ là điều tốt. Bởi vì nếu như 

thế thì chúng ta không cần phải cố gắng vươn lên để làm gì. Càng nghèo khổ càng tốt 

vì càng được Chúa thương. Không phải như thế! Điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây 

là những con người đang đau khổ đó, họ sẽ có được hạnh phúc trong Nước Chúa. Những 

người không có gì để hy vọng thì chính Chúa sẽ là niềm hy vọng của họ. Những người 

không có gì sẽ được chính Nước Thiên Chúa là gia nghiệp. Có nghĩa là với niềm tin 

vào Chúa Giêsu, những đau khổ, những bi thương của cuộc đời này sẽ có một lối thoát. 

Niềm hy vọng của chúng ta là ở đây. Nếu không có Chúa phần đông nhân loại đang 

sống trong đau khổ sẽ kết thúc cuộc đời mình trong tuyệt vọng. Thiên Chúa không tạo 

ra đau khổ. Sách Sáng Thế Ký chương 1 cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa dựng nên 

mọi sự thật tốt đẹp. Chính tham vọng, sự kiêu căng và bất phục tùng của con người đã 

làm cho thế giới này ngập tràn khổ đau. Tuy nhiên, với niềm tin vào Chúa Giêsu, những 

khổ đau của chúng ta có được một cái kết tốt đẹp.  

 Mối phúc thứ 4 chính là mối phúc dành cho những người dám sống vì Nước Trời. 

Đây là mối phúc dành cho các ngôn sứ thật. Trở nên ngôn sứ có nghĩa là trở nên người 

đón nhận Lời Chúa và nói lại điều đó cho dân. Vì Lời Chúa lắm khi đi ngược lại với thị 

hiếu của con người nên các ngôn sứ thường hay bị người đời, đặc biệt những người có 

thế giá trong dân ghét bỏ, loại trừ. Nếu ai dám vượt qua mọi khó khăn tủi nhục vì Danh 

Chúa, người đó sẽ được lãnh mối phúc của những ngôn sứ. Đây là ơn gọi của tất cả 

chúng ta.  

 Thánh Luca đi xa hơn nữa khi đề cập đến 4 mối hoạ: khốn cho các người là những 

kẻ giàu có, những kẻ đang no nê, những kẻ đang vui cười và những kẻ đang được ca 

tụng. Bốn mối hoạ này đối xứng với 4 mối phúc bên trên.  

 Ba mối hoạ đầu tiên làm chúng ta cảm thấy khó hiểu. Ai chẳng muốn được giàu 

có, ai chẳng muốn no nê, ai chẳng thích vui cười nhưng ở đây những điều đó được xem 

là các mối hoạ. Chúng ta có thể hiểu về những mối hoạ này cũng giống như cách chúng 

ta suy nghĩ về các mối phúc. Sự giàu có, sự no đầy vật chất và niềm vui tự bản chất 

không phải là điều xấu. Nói đúng hơn nó là những điều tốt mà có lẽ tất cả chúng ta đang 

muốn đạt được. Tuy nhiên, vấn đề là nếu chúng ta chỉ tìm thoả mãn ở những điều này 

thì chúng sẽ trở thành mối hoạ cho chúng ta. Cái nguy hiểm là của cải vật chất có nguy 

cơ làm chúng ta quên mất Chúa và khi đó đời chúng ta sẽ thật sự trở thành thảm hoạ. 

Kinh nghiệm thường ngày trong cuộc sống giúp chúng ta hiểu được điều này. Của cải, 

hạnh phúc trần thế vì không bền vững nên không thể là chỗ dựa cho chúng ta. Cho nên 
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điều quan trọng là chúng ta sử dụng chúng như thế nào để không quên đi cái điểm tựa 

bền vững là chính Chúa. Vì Chúa là Đấng Trường Tồn nên chỉ có Ngài mới có thể là 

chỗ dựa cho chúng ta khi ở đời này và ngay cả đời sau. 

 Cuối cùng là mối hoạ dành cho các ngôn sứ giả. Nếu như những ngôn sứ thật vì 

nói lời Chúa nên bị ghét bỏ, bách hại thì các ngôn sứ thật lại được nhiều người yêu mến 

vì tuyên bố những điều hợp ý họ. Vì nói những điều hợp ý dân nên các ngôn sứ giả 

thường được ca tụng, tung hô. Nhưng chính vì thế họ sẽ bị án phạt vì đã không làm 

theo ý Chúa mà lại theo ý người đời. Cái hoạ của chúng ta là ở đó. Là khi chúng ta vì 

muốn làm hài lòng ai đó mà lại bỏ ngoài tai điều Chúa muốn chúng ta làm.  

 Phúc hay hoạ là do chúng ta chọn lựa. Những niềm vui dễ đến thì cũng chóng qua. 

Nếu chúng ta chỉ bám vào chúng thì chắc chắn đời ta sẽ trở nên mối hoạ. Tin yêu và 

làm theo ý Chúa lắm khi đòi hỏi chúng ta dám chấp nhận hy sinh, chấp nhận quên mình 

nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc thật. Khôn ngoan và can 

đảm để lựa chọn Hạnh Phúc Thật với Chúa là ơn mà chúng ta cần cầu xin từng ngày.  

                                       Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ  

 

 

 

 

 Xin Chúa cho Hội Thánh biết lưu tâm đến những người đau khổ và nghèo 

khó. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP :  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

 Xin Chúa cho các dân tộc thịnh vượng biết rộng lòng chia sẻ những 

thiếu thốn của các nước nghèo đói. Chúng con cầu xin Chúa 

 Xin Chúa ban cho những người nghèo được có đủ phương tiện cần 

thiết, để họ sống xứng đáng phẩm giá con người, và xin Chúa xoa dịu mọi 

đau khổ của nhân loại. Chúng con cầu xin Chúa 

 Xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta được kiên trì tin tưởng 

và hy vọng vào ơn cứu độ của Đức Kitô.  Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 24 THÁNG 02 

 

 

 

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay. 

Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất. 

Hồi ấy, vua Saolê lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn 

quân tinh nhuệ của Israel, để tìm bắt ông Đavít trong sa mạc Díp. Đang 

đêm, ông Đavít và ông Avisai đến chỗ quân binh. Vua Saolê đang nằm ngủ 

trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông 

Ápnê và quân binh thì nằm chung quanh. Ông Avisai nói với ông Đavít: 

“Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ xin cho 

cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát 

thứ hai” Ông Đavít nói với ông Avisai: “Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng 

Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu?” Ông Đavít lấy cây giáo 

và bình nước ở phía đầu vua Saolê, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, 

không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một 

giấc ngủ mê ập xuống trên họ. 

Ông Đavít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở đàng xa; có một 

khoảng cách lớn giữa họ. Ông Đavít nói: “Cay giáo của đức vua đây. Một 

trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi 

người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của họ: hôm nay Đức 

Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng 

Đức Chúa đã xức dầu tấn phong”. 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: Tv 102 

Đáp:.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chuc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồi tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của 

Người. 

Xướng: Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng 

ân nghĩa với lượng hải hà. 

Xướng: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. 

Xướng: Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa 

cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng 

chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 45-49 

Như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta 

cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Thưa anh em, con người đầu tiên là Ađam được dựng nên thành một 

sinh vật, còn Ađam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước 

không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ 

xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người 

thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất 

mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì 

thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng 

ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. 

Đó là Lời Chúa 
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TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, 

là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Halleluia.  

 

TIN MỪNG: Lc 6, 27-38 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là 

những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét 

anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ 

vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai 

đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy 

cho, ai lấy gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho 

mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ 

yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu 

thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, 

thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh 

em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người 

tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh 

em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền 

trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là 

con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân 

độc ác. 

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh 

em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em 

đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ 

được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. 

Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà 

đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ 

đong lại cho anh em bằng đấu ấy. 

Đó là Lời Chúa  
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

Ngày 24 tháng 02 

 

ƠN GỌI KI-TÔ HỮU: NÊN TRỌN LÀNH, CHỨ KHÔNG CẦN NÊN 

HOÀN HẢO 

Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ! Vừa rồi, con được tình cờ chuyện trò với 

một sơ bạn cùng thời học đại học mà mất liên lạc khá lâu. Được biết, hiện nay sơ 

ấy đang phục vụ với tư cách là một giáo viên mầm non ở một nước phát triễn cũng 

như xứ sở Phù Tang đây. Đã lâu không được hàn thuyên, nên dường như cuộc trò 

chuyện không có hồi kết! Nhưng điều làm con ngạc nhiên là sơ ấy vẫn còn mang 

tư tưởng: một linh mục (nhất là linh mục triều) phải để lại dấu ấn của riêng mình 

qua ba việc sau: xây một nhà thờ, viết một cuốn sách và ít nhất có một đứa con tinh 

thần. Vừa nghe đến đây, thì con liền cười và nói vỏn vẹn một câu ‘chuyện này xưa 

như quả đất rồi sơ ơi!’ Dĩ nhiên, câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng sau đó con 

ngồi ngẫm nghĩ, tự hỏi lòng mình: ‘nếu tư tưởng ấy xưa rồi, thì bây giờ nên nghĩ 

thế nào cho phải đây?’ 

Lẽ thường, mỗi thời đại có một lối suy nghĩ, tư tưởng khác nhau. Hoặc nói 

theo cách khác, tư tưởng thế nào đi chăng nữa cũng có thể thay đổi theo thời gian, 

hoàn cảnh và thời đại; nhưng một điều trong vô số nhiều điều không hề thay đổi, 

đó là ơn gọi căn tính của người Ki-tô hữu: hãy nên trọn lành như Cha trên trời là 

Đấng trọn lành. Tắt một lời, hãy trở nên Thánh trong từng việc thường nhật của bản 

thân. Và đây có lẽ là lời giải đáp cho dòng suy tư như trên của con! Đã là Linh mục, 

người sống đời sống Thánh hiến đi chăng nữa, thì căn tính của bản thân Linh mục 

vẫn là người thuộc về Chúa Ki-tô, một Ki-tô khác, hay Ki-tô hữu. Cho nên ơn gọi 

căn bản và nền tảng của các Linh mục vẫn giống như mọi giáo dân, đó là trở nên 

Thánh trong sứ vụ của riêng mình. 

Tin Mừng ngày hôm nay không đề cập đến ơn gọi nên Thánh một cách trực 

tiếp, nhưng được Thánh sử Lu-ca trình bày một cách chi tiết cụ thể về cách thức trở 

nên trọn lành ‘các con hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ’ (Lc 

6, 36). Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ đọc lướt qua, thì thiết nghĩ ít ai trong chúng ta 

ưa thích, để tâm nhớ và sống những điều trong đoạn Tin Mừng hôm nay, nhất là 

trong thời đại hiện nay ‘mạnh ai nấy sống’, ‘sống chết mặc bây’, ‘hiền quá người 
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khác cưỡi đầu, cưỡi cổ’, v.v...Sống trong một xã hội ở nước ta hiện nay, thì chuyện 

‘yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em, chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, cầu 

nguyện cho kẻ vu khống, hiền lành tha thứ cho kẻ dùng bạo lực chiếm đoạt, gây 

hấn...’ (x. Lc 6, 27 – 29) chẳng phải là chuyện phi lí, khó xảy ra hay sao? Hơn nữa, 

đối với những người Công giáo nói chung, và giới kinh doanh, người hành nghề 

cho vay mượn, cầm đồ nói riêng, sẽ có rất ít người lưu tâm đến chi tiết này ‘nếu 

anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa?...trái lại, anh 

em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả...’ (x. 

Lc 6, 34 – 35). Hơn nữa, có thể nhiều người trong số chúng ta cũng có ít nhiều ý 

nghĩ này trong tâm tưởng: chuyện khó thế này mà Chúa Giê-su cũng dạy và kêu 

mời chúng ta thực hành sao? Chuyện không thể thế này mà Chúa lại dùng Thánh 

sử Lu-ca ghi chép lại sao? Chưa hết, một quan niệm không biết bắt đầu từ bao giờ 

mà có thể nói: nó vẫn được lưu lại, in hằn trong tâm tư của nhiều người Công giáo 

chúng ta, đó là: chuyện nên Thánh không phải dành cho bản thân tôi, đó là việc của 

Chúa dành tặng cho một số người (như các Thánh đã được Giáo hội tôn phong và 

kính nhớ hằng năm)! Và tôi tội lỗi như thế này, làm sao có thể trở nên Thánh 

được!!? Về quan niệm này, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã dành tâm huyết, thời 

gian, cảm nghiệm đức tin, mục vụ của Ngài mà giáo huấn, hướng dẫn mọi Ki-tô 

hữu trên toàn thế giới qua các cuộc yết kiến chung, qua buổi đọc Kinh Truyền Tin 

(hay kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trong Mùa Phục Sinh), cũng như trong các 

Tông huấn, Sứ điệp của Ngài, rằng: “Ơn gọi nên Thánh không phải được dành cho 

những bậc ưu tú, hay được tuyển chọn, mà là ơn gọi cho mỗi người Ki-tô hữu chúng 

ta”, và hơn nữa, “Không một vị Thánh nào mà không có một quá khứ; ngược lại, 

không người tội lỗi nào mà không có một tương lai”. Thật sự, khi đọc lại tiểu sử 

các Thánh được tôn phong, chúng ta nhận ra: các Thánh cũng là những con người 

yếu đuối, tội lỗi, cũng có quá khứ không được sáng sủa cho lắm, nhưng nhờ ơn 

Chúa và sự bỏ mình liên lỉ, sống trung thành trong bậc sống, sứ vụ của mình từng 

giây phút, mà các ngài được ghi danh trong hàng ngũ các Thánh trên trời. Và chính 

vì thế, người tội lỗi, yếu đuối như các Ngài cũng không phải không có một tương 

lai: được nên Thánh? như Thánh Phao-lô đề cập trong thư thứ nhất gửi cho giáo 

đoàn Cô-rin-tô “cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì 

chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến” (1Cr 15, 49). 

Giờ đây, trong giây phút ngắn ngủi sâu thẳm tâm hồn, chúng ta cùng thinh lặng 

và đặt mình trước Lời Chúa hôm nay, cầu nguyện:  
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Chúa ơi, (con) cám ơn vì lời mời gọi: 

Trở nên nhân từ như Cha trên trời! 

Nhưng Chúa ơi, Chúa biết lòng con rồi: 

Yếu đuối, bảo thủ vương trong tội lỗi, 

Chạy theo dễ giải, lánh xa ơn trời. 

Xét đoán, định kiến tha nhân, Chúa ơi! 

Nay cho con mãi ghi nhớ một đời 

Sống sao nên trọn như Cha trên trời! Amen! 

Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

 

 

 

1. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu khẩn của chúng con cho 

Hội Thánh, xin Chúa cho Hội Thánh luôn là một cộng đoàn đầy tình 

huynh đệ và yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP :  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

 Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu khẩn của chúng con cho 

các dân nước trên thế giới, xin Chúa xóa mọi hận thù tranh chấp để mọi 

người được sống trong bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa 

 Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu khẩn của chúng con cho 

các gia đình công giáo trong Giáo phận, xin Chúa cho mọi người trong gia 

đình biết quảng đại tha thứ và nâng đỡ nhau. Chúng con cầu xin Chúa  

 Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu khẩn của chúng con cho 

cộng đồng hiện diện, xin Chúa cho chúng con biết làm chứng cho Tin Mừng 

của Chúa bằng đời sống bác ái, luôn quên mình để phục vụ tha nhân. Chúng 

con cầu xin Chúa 
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Anh chị em rất thân mến, 

Chúng ta đang chuẩn bị để cùng với toàn dân Việt Nam, trong nước cũng như 

ở hải ngoại, mừng tết nguyên đán Kỷ Hợi. Truyền thống cao đẹp của người Việt 

Nam nhắc chúng ta, mỗi khi đến tết, là cơ hội để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà cha, cha 

mẹ, các anh hùng đã có công dựng nước, bảo vệ đất nước và đã truyền lại cho chúng 

ta một tổ quốc, có một lịch sử hào hùng, một nền văn minh, văn hóa nhân bản, làm 

hãnh diện với thế giới. 

Nhưng từ tháng 4 năm 1975 cho đến hôm nay, đảng cộng sản đã biến tổ quốc 

Việt Nam, hòn ngọc Viễn Đông, trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất 

thế giới, không phải chỉ nghèo về kinh tế mà thôi, mà còn là một đất nước lạc hậu, 

thiếu văn hóa, nền giáo dục xuống dốc, dẫn đến tình trạng suy đồi văn hóa. Vì quá 

nghèo, người ta đành nhắm mắt làm những điều xấu, để có thể sống còn trong một 

xã hội chỉ biết đến tiền bạc, chức tước. 90 triệu dân sống trong sự lầm than kinh tế, 

không có nhân phẩm, nhân quyền, cúi đầu nô lệ cho một nhóm thiểu số đảng viên 

quyền lực, giàu có, thất học, vô luân, chỉ biết đến quyền lợi riêng tư của mình, nên 

đã nhẫn tâm bán luôn cả đất, cả biển mà tổ tiên đã hy sinh gầy dựng bằng xương 

máu, mạng sống của mình.  

Những ngày này, qua truyền hình, báo chí, facebook, cả thế giới tự do đã chứng 

kiến và tận mắt thấy được sự gian ác của cộng sản qua vụ tàn phá vườn rau Lộc 

Hưng, mãnh đất mà những người dân nghèo đã dày công canh tác từ năm 1954 cho 

tới nay, và đó là tất cả nguồn sống của cả gia đình họ. Cộng sản Việt Nam đã không 

còn nhân tính khi nhẫn tâm tàn phá vườn rau này mà không có một sự đối thoại hội 

ý, bất kể sự chống đối của biết bao dân nghèo. Từ đây, đặc biệt vào những ngày 

cuối năm, đám người khốn khổ này sẽ ra sao khi không còn nơi cư ngụ, không còn 

đất để canh tác, kiếm tiền sống qua ngày.   

Hoàn cảnh đất nước Việt Nam dưới tay đảng cộng sản vô thần thực sự bi đát, 
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chưa bao giờ tổ quốc Việt Nam khốn khổ như bây giờ. Mọi thay đổi xem ra không 

thể. Nhưng là người công giáo, chúng ta tin rằng Chúa có thể làm được mọi sự, nếu 

chúng ta xác tín nơi Ngài. Chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện cho quê hương Việt 

Nam, và cùng với những lời cầu nguyện đầy xác tín, chúng ta cũng dâng lên Chúa 

những hy sinh và những cố gắng nhỏ bé trong khả năng của chúng ta, để xin Chúa 

thương giải thoát tổ quốc Việt Nam khỏi nạn cộng sản vô thần, hầu người dân Việt 

được sống trong tự do, hạnh phúc mà Chúa muốn khi tạo dựng con người. 

Cầu nguyện cho quê hương đất nước, chúng ta còn phải cầu nguyện nhiều hơn 

cho Giáo Hội Việt Nam, cho các Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em 

giáo dân đang giữ đạo và sống đạo trong một xã hội bị cai trị bởi đảng cộng sản vô 

thần. Xin cho họ luôn can đảm làm chứng cho sự thật, xin cho các vị chủ chăn, 

đừng vì sợ sệt, mà thỏa hiệp với sự dữ, làm gương xấu cho mọi người thiện chí. 

Xin cho giới trẻ Việt Nam biết noi gương các vị tiền bối tử đạo, làm chứng cho 

chân lý, dù phải bị tù tội, hành hạ và cấm cách. Và đặc biệt, xin cho tất cả chúng ta, 

những người Việt Nam công giáo, đang sống ở trên đất nước Nhật Bản giàu có này, 

biết sống, hành xử xứng đáng với phẩm giá con người và biết làm chứng đức tin 

cho đồng bào không công giáo cũng như cho anh chị em Nhật Bản. 

Vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, bà cố của cha Nguyễn Xuân Tiến đã qua đời, 

Giáo Đoàn xin chân thành chia buồn với cha Tiến và tang quyến. Xin mọi người 

cầu nguyện cho linh hồn bà cố, xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà cố về hưởng 

nhan thánh Chúa trên thiên đàng và xin Ngài cũng ban ơn an ủi những người còn 

sống trong lúc đau thương này. 

Ngày 02 tháng 2 này, hai em Thiên Hương và Tuyết Trinh, thuộc hội dòng Nữ 

Tử Đức Maria Escolapias, sẽ được tuyên khấn lần đầu. Xin anh chị em cầu nguyện 

cho hai em luôn cố gắng sống thánh thiện ơn gọi dâng hiến của mình, để làm cho 

Giáo Hội ngày càng phát triển và Danh Chúa được cả sáng. 

Từ ngày 18 đến ngày 28 tháng này, tôi sẽ về thăm gia đình. Xin anh chị em vui 

lòng liên lạc với quý linh mục Việt Nam ở gần anh chị em, khi có những vấn đề 

liên quan đến các việc đạo đức thiêng liêng và các bí tích, để xin các ngài giúp đỡ 

cho. 

Mừng tết nguyên đán Kỷ Hợi (ngày 05 tháng 2), chúng ta cầu nguyện cho quốc 

thái dân an, Xin Chúa ban cho tổ quốc Việt Nam được thoát ách cộng sản, sớm tìm 
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lại được sự thái bình, thịnh vượng, cho người dân Việt Nam được sống trong sự tự 

do, hạnh phúc, hầu có thể xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh, hãnh diện 

sánh vai với các cường quốc thế giới, nhất là để giới trẻ Việt Nam được hưởng một 

nền giáo dục nhân bản, giúp các em phát triển toàn diện về trí dục cũng như đức 

dục, nhờ đó tương lai của Giáo Hội, xã hội Việt Nam sẽ rạng ngời góp phần làm 

thế giới ngày càng nhân bản, tốt đẹp như Chúa muốn và Giáo Hội ao ước. 

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em một cái tết vui vẻ, 

hạnh phúc và năm mới tràn đầy bình an trong sự che chở và quan phòng của Chúa 

và trong sự gìn giữ của Mẹ Hòa Bình. Hẹn gặp lại anh chị em trong các thánh lễ 

tiếng Việt. Tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị em. 

Linh Mục của anh chị em 

  P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 01/2019, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em 

nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2019-2020 của qúy vị ân nhân sau đây: 

- Anh Nguyễn Trọng Linh (Takatori, Kobe) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Học-Hường (Takatori, Kobe) giúp mười em: 100.000 yen 

- Anh Nguyễn Lân (Yamato) giúp một em: 10.000 yen 

Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin thành thật 

biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả qúy vị ân nhân đã 

quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng 

là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam.  

 Ước mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác 

bác ái này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho qúy vị. 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

   

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
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THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ 

Từ tháng 02 năm 2019, cha Gioan Đàm Xuân Lộ sẽ được thuyên chuyển về Giáo Xứ 

Kawagoe, Saitama-Ken. Xin vui lòng liên lạc với ngài theo địa chỉ mới sau đây: 

 Catholic Kawagoe Church 

 1-17-15 Rokkenmachi, Kawagoe-Shi, Saitama-Ken 〒350-0041 

Tel. 049-222.2289; mobile: 080-3357.1059; fax: 049-226.7513; 

Email: damxlo@yahoo.com 

 

TIN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO KAWAGUCHI 

Để giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, Cộng đoàn Kawaguchi và 

nhóm Mai Khôi sẽ tổ chức một chương trình đón tết Nguyên Đán. 

Năm nay chúng con sẽ có những chương trình mới lạ hơn năm ngoái, xin chúng 

ta hãy cùng đến và xem!  

Ban tổ chức chúng con xin thân mời tất cả quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh 

chị em bỏ chút thời giờ đến cùng đón xuân với Cộng Đoàn chúng con. Sự hiện diện của 

quý vị là một niềm vui và sự khích lệ để chúng con có thể tiếp tục sứ vụ bảo vệ truyền 

thống dân tộc trên xứ người. 

    Chương trình tết Kỷ Hợi nhà thờ Kawaguchi 2019 

Ⅰ. Thời gian : Ngày 10 tháng 2 năm 2019 ( Nhằm mùng 6 tết âm lịch). 

Ⅱ. Địa điểm : Nhà thờ Kawaguchi . 

             Saitamaken - Kawaguchishi - Honcho 2-4-15 

Ⅲ. Đối tượng tham dự: Tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo . 

Ⅳ．Chương trình: 

10:15 ~ 11:30 

 Thánh lễ  

 Phát lộc xuân;  Phát tiền lì xì (mừng tuổi đầu năm)  

11:30 ~ 

Các gian hàng thức ăn; Các gian hàng trò chơi  

12:30 ~   Sổ số Loto 

13:30 ~ 15:45: Chương trình tết Nguyên Đán  

Múa lân  

Khai mạc   

Cúng tổ tiên  

Chúc tết  

Đội trống thiếu nhi ( Honcho 3 chome Kodomokai ) biểu diễn trống 

Văn nghệ mừng xuân : Thiếu nhi và giới trẻ các nhóm  

16:30~   Giải tán  

mailto:damxlo@yahoo.com
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Chú ý: sau chương trình văn nghệ vẫn còn các gian hàng trò chơi, ai có thời gian xin 

cùng ở lại để tham gia. 

Mọi thắc mắc xin liên lạc về: Nhà thờ Kawaguchi: 048-222-3588 

Sơ Maria Lang: 090-9343-4550 

Anh Cao Đình Quý: 080-5011-8694 

Anh Ngô Xuân Huy: 070-4124-3912 

 

TIN CĐ/CG FUJISAWA 

Cộng Đòan Fujisawa xin thông báo 

Để chuẩn bị vào mùa chay thánh CĐ sẽ tổ chức buổi tĩnh tâm vào thứ 

bảy  2/3/2019, do Cha GB Phan Đức Định sj phu trách.  

Chương Trình 

14g00: Giai tội 

15g00: Cha giảng tĩnh tâm 

        Chầu Mình Thánh Chúa 

Xin kính mời quý ông bà và tất cả quý anh chị em gần xa đến tham dư 

 

TIN CĐ/CG TAKATORI, KOBE 

Chúng con xin hết lòng cám ơn cha Nguyễn Quốc Thuần đã đến dâng thánh lễ và 

tĩnh tâm, giải tội cho cộng đoàn chung con trong mùa giáng sinh vừa qua. 

Sau thánh lễ hôm ấy, mọi người đã bầu lại BĐD cộng đoàn, nhiệm kỳ 2019-2021, 

các anh chị em sau đây đã được tín nhiệm chọn vào phục vụ cộng đoàn: 

Trưởng BĐD: Anh Nguyễn Thế Vinh (080-4459.1989)  

Phó I: Anh Nguyễn Quốc Anh (080-3107.2809) 

Phó II: Anh Trần Ngọc Minh (080-4825.1981) 

Thư ký: Chị Trần Thùy Vân (090-8575.9464) 

Trưởng Ban Điều hành Ca Đoàn: anh Lê Viết Lý (090-9985.8482) 

Ca Trưởng: Anh Phạm Văn Cử (090-3724. 9306) 

       Anh Nguyễn Thế Diệm (090-2191.9693) 

Thủ Qũy: Anh Nguyễn Trọng Linh (080-3791.9545) 

    Anh Nguyễn Thanh Tùng (080-3238.3699) 

Cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng con một Ban Đại Diện trẻ trung và nhiệt 

thành. Cầu chúc tân BĐD được ơn khôn ngoan, ơn can đảm của Chúa Thánh Thần, hiến 

thân phụng sự Chúa và lợi ích cho cộng đoàn, và cũng không quên cám ơn BĐD cũ đã 

vất vả trong nhiệm kỳ vừa qua, xin Chúa và Mẹ La Vang ban muôn hồng ân xuống cho 

gia đình quý anh chị, và xin tiếp tục nâng đỡ và cộng tác với tân BĐD nhé. 

Để gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam trên xứ Anh Đào, năm nay giáo xứ 
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Takatori sẽ tổ chức Tết Nguyên Đán vào ngày Chúa Nhật 03 tháng 2, vào lúc 9g00 cho 

đến 15g00, theo chương trình như sau: 

- Thánh Lễ cầu bình an. 

- Khai mạc hội xuân, nghi thức kính nhớ tổ tien, múa lân 

- Ban Đại Diện chúc tết, phát biểu của quý cha. 

- Hợp ca Xuân 

- Thiếu nhi múa và hát 

- Quý Cha và quý sơ lù xì cho các em 

- Ca đoàn Nhật hợp ca 

- Giới trẻ múa và hát 

- Hội Maria hợp ca 

- Cha Vinh trình diễn 

- Hát cho nhau nghe 

- Lô tô 

- Hợp ca bế mạc 

Trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý bà con cô bác, anh chị em gần 

xa, quý cộng đoàn đến tham gia với cộng đoàn chúng con, để nhớ về xuân dân tộc ở 

nơi tha hương này và để thưởng thức những món ăn thuần túy dân tộc như bún mộc,vịt 

lộn, chả chiên, gà chiên, bánh mì, chim cút nướng, chè trôi nước, v.v… 

Nhân dịp xuân lại về, cộng đoàn chúng con kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, 

quý cộng đoàn một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân Chúa, một năm mới 

an khang thịnh vượng trong tình yêu của Chúa Xuân. 

Cô ̣ng Đoàn Takatori, Kobe 

 

THÔNG BÁO BAN THỰC HIỆN TỜ PVLC 

Kể từ tháng 02-năm 2019 PVLC dành trang bìa mặt sau sẻ đăng Tiểu Sử và Chân 

Dung 118 Vị Anh Hùng Tử Đạo tại Việt Nam do Lm. Bosco Dương Trung Tín biên 

soạn. PVLC xin chân thành cám ơn Lm. Bosco Dương Trung Tín. 

Lời ngỏ 
Tiểu Sử và Chân Dung 118 Vị Anh Hùng Tử Đạo tại Việt Nam, được 

sắp xếp theo NĂM tử đạo.  

Mục đích là để chúng ta, con cháu các Ngài biết về hình ảnh, năm sinh, 

năm Tử Đạo, cũng như những lời của các Ngài để lại cho chúng ta noi theo. 

  Hình ảnh và các dữ liệu, tôi lấy từ trong sách “Hạnh các thánh tử 

đạo Việt Nam” của HĐGMVN, do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm chủ 

biên, năm 2018, nhân kỷ niệm 30 năm ngày Các Vị Tử Đạo được phong hiển 

thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường thánh Phê-rô ở Rô-ma. 
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(1988-2018) 

  Trong phần ghi tên, năm sinh, năm tử đạo, ngày tử đạo; cách chết vì 

đạo và lời các VỊ có nhiều màu khác nhau. 

  Tên màu xanh da trời, có ý TÊN các Vị đã được ghi trên trời như lời 

Chúa Giê-su đã nói “Tên các con đã ghi trên trời” (x.Lc 10,20).  

  Liền sau TÊN là Năm sinh và năm tử đạo. Sau đó là Chức Danh, 

hành nghề (Chánh Tổng hay Linh Mục…) 

  Ngày tử đạo đương nhiên sẽ in màu đỏ, ngày máu các Ngài đổ ra. 

Bên cạnh đó là số trang, để ai muốn tra cứu thêm về tiểu sử trong cuốn “Hạnh 

các thánh tử đạo Việt Nam”. 

  Lời của các Vị Tử Đạo in màu tím, cho thấy đó là những lời mà các 

Ngài đã xác tín, đã sống cho đến hơi thở cuối cùng. 

  Cách tử đạo: 

- Xử giảo: dùng dây thắt cổ.  

- Lăng trì: Chặt chân, tay và đầu. 

- Xử trảm: chém đầu. 

- Bá đao: Chém trăm nhát. 

- Thiêu sinh: Dùng lửa thiêu sống. 

Các chữ viết tắt: 

- OP: Dòng Đa minh 

- MEP: Hội Thừa Sai Paris 

  Quả thực Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam như là Hoa Vạn Tuế, nở 

nơi trần thế với những gian khổ tàn khốc nhất của con người. Các Ngài là 

HOA QUÍ, ngàn năm mới nở, được dâng lên trước tòa Chúa, được mãi mãi 

nở hoa trên thiên đàng.  

Xin Các Ngài cầu bầu cho chúng ta được noi 

gương các Ngài mà trung thành với Chúa cho 

đến cùng. Nếu ta không được đổ bằng “máu đỏ” 

thì cũng đổ bằng “máu trắng”. Tức là bằng 

những hy sinh; những cố gắng sống Lời Chúa 

trong cuộc sống trần gian để nên thánh nên thiện, 

mà mai sau cũng được gặp các Ngài trên thiên 

đàng. 

By Lm. Bosco Dương Trung Tín 

Tháng 9 năm 2018 



30  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 416 Thaùng 02 Naêm 2019 

 

TRANG GIÁO LÝ – MUỐI CHO ĐỜI - 

神の僕・尊者・福者・聖人（Tôi Tớ Chúa-Đấng Đáng Kính-Chân Phước-Hiển Thánh） 

■ 神の僕-Tôi tớ Chúa 

教皇庁列聖省が聖人の列に加えられることを最終的な目的として、その調査を

宣言すると、その人は「神のしもべ」と呼ばれます。 

■ 尊者-Đấng đáng kính 

尊者とは列聖省が様々な調査によってその人物の生涯が英雄的、福音的な生き

方であったことを公認する時につけられる敬称です。 

■ 福者-Chân Phước 

聖人の位にあげられる前提として、尊者の徳ある行為あるいは殉教によりその

生涯が聖性に特徴づけられたものであったことを証して「福者」という敬称が

つけられます。そして現在は天に在住し、福者の列に加えられることを「列福」

といい、その式を「列福式」といいます。 

聖人・福者には、イエス・キリストに対する信仰のためにいのちをささげた「殉

教者」と、死ぬことはなくともさまざまな困難の中、イエス・キリストに対す

る信仰を宣言し続けた「証聖者（しょうせいしゃ）」がいます。 

福者になるためには、証聖者の場合、その人に祈りをささげることによって重

い病気から回復した、といった、一つの「奇跡」が必要です。殉教者の場合は

必要ありません。 

■ 聖人-Hiển Thánh 

「聖人」とは、生存中にキリストの模範に忠実に従い、その教えを完全に実行

した人たちのことであり、神と人々のために、またその信仰を守るためにその

命をささげるという殉教もその証明となります。福者の列に加えられた（列福）

後、もう一つの「奇跡」が前提となり、福者と同様な調査と手続きを踏んで教

皇が公に聖人の列に加えると宣言し（列聖）、その式（列聖式）はローマの聖

ペトロ大聖堂で盛大に執り行われます。 

教会が聖人として公に認めるということは、天国の栄光の中にいること、全世

界の人々がその聖人に取り次ぎを願ってよいこと、崇敬するに値し、世界中の

全教会で公にこの聖人の日を祝うことになることを意味します。 

Trang tham khảo: https://www.cbcj.catholic.jp/faq/saints/ 
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LỜI CHÚC XUÂN 2019 

 

NĂM tháng trôi, ngày chậm bước 

MỚI đón xuân này, kiệu rước xuân nao! 

TUỔI đời thấm thoát dường bao 

XUÂN tô điểm thắm ước ao xoay vần. 

VẠN người nô nức, ân cần 

LỘC tài, vinh phúc xếp vần yêu thương. 

THÁNH thiêng, nghĩa đức uyên ương, 

ÂN tình, ơn phúc tựa nương tâm hồn. 

GIA trang phó thác kính tôn 

ĐÌNH viên (vườn hoa) rực sắc thả hồn bay xa.  

SUM suê hoa lá chim ca, 

‘VẦY duyên cá nước’ (sum vầy) chan hoà tình thân. 

AN vui hoan chúc thánh ân 

BÌNH yên khắp chốn xa gần muôn nơi 

NGỰ nan (tai hoạ) đừng đến người ơi! 

TRỊ an thư thái rạng khơi xuân về. 

    Lm. Xuân Hy Vọng 

  

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8i5nbnIHgAhXGgLwKHZB1CykQjRx6BAgBEAU&url=http://quangcaogiaphat.com/thiep-chuc-mung.html&psig=AOvVaw272derZlg6mz08U3jb-SCu&ust=1548240760106775
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Nhớ Tết quê  
 

Nhớ quá đi thôi tuổi trẻ trâu của những đứa bé đợi ngày xuân đến. 

Bên bếp lửa hồng đêm Giao Thừa cùng sắc lửa bánh chưng xanh. 

 

Lạnh lạnh đêm khuya cùng gia đình đợi Pháo Hoa nở cả vùng trời. 

Bởi niềm vui nhất là được mặc bộ đồ mới đón Tết mỗi năm một lần. 

 

Vần chữ Happy New Year chúc mừng liên lỉ trên môi mọi người. 

Cười đùa vui sướng vì được gặp mặt bạn bè cũ đã bao lâu nay. 

 

Bày đầy bàn bánh kẹo, mứt ngon không thiếu hạt dưa. 

Đưa tay cụng ly ai nấy đều vang lời chúc nhau. 

 

Cầu nguyện cho nhau một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng. 

Thượng Đế chúc lành được Vạn Sự Như Ý, gia đình an vui, hạnh phúc. 

 

Đức của Ông Bà là được sum vầy sang năm con đầy cháu đống. 

Sống trong mạnh khỏe bình an, hồng ân Thiên Chúa sắt son. 

 

Đón Tết năm nay con không về lại thiếu vắng thành viên. 

Miền đất bên bến xa nhớ tết quê hương vời vợi 

 

Đợi chờ ngày về tề tựu đoàn viên mâm cơm bên gia đình. 

Hình ảnh tết quê gắn bó tuổi thơ con trưởng thành. 

 

Dành lời chúc gần gửi lời chúc nơi xa. 

Ba Mẹ hạnh phúc, các em ngoan nhanh lớn. 

 

Hớn hở vui ca đón tết quê hương thân thương yêu dấu. 

Dẫu nhớ, dẫu thương mãi vấn vương tết quê hương. 

                                          Marth. Iny 
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XUÂN HY VỌNG 

 

Năm mới xuân sang 

Tuôn tràn ơn Thánh 

Nam thanh nữ tú 

Đời tu hiến dâng. 

Phúc ân miên trường 

Yêu thương mãi liên. 

 

Xuân tươi xa gần 

Ân cần chia san 

Bình an khắp chốn 

Tựa hồn kết hoa 

Chan hoà tình Chúa 

Chẳng úa lòng con. 

 

Xuân đẹp thơ ca 

Bao la nhạc khúc 

Lời chúc gia đình 

Vẹn tình tha thiết  

Mãi miết thuận hoà 

Ngân nga vang xa.  

 

Xuân thắm mỹ miều 

Yêu kiều diễm lệ 

Đê mê dần trôi 

Đôi môi toả nắng 

Chứng nhân Nước Trời 

Cuộc đời nở hoa. 

    Lm. Xuân Hy Vọng 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNtvicm4HgAhXJe7wKHZlVB-MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.baicamoi.com/?p%3D74604&psig=AOvVaw1MYIO0zFCV2PmifyBu_6nf&ust=1548240284388514
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NỢ MỘT KHOẢNG LẶNG CHO THANH XUÂN 

Cuối cùng em cũng lên chuyến bay ấy, chuyến bay mong đợi bấy lâu. Năm nay 

không còn một mình nơi phòng trống đón năm mới. Lòng phấn khởi biết bao, chỉ còn 

ít giờ bay nữa là trở về nơi mình sinh ra. Hít bầu không khí dù có bụi nhưng cũng là 

nơi thuộc về. Uống một ngụm nước dù đục, dù trong cũng là nước xứ mình. Vậy mà 

giây phút ngoảnh lại biết bao thứ ùa về. 

Tết năm ấy, độ tuổi thanh xuân nở rộ, em quyết định đến xứ người đi tìm trải 

nghiệm. Muốn dành chút tuổi xuân đến chân trời mới, khám phá thứ mới lạ. Gói gém 

thanh xuân trong những lý tưởng và ý chí để mang đến xứ người, mạnh mẽ và tự lập. 

Tự lên kế hoạch, tự vạch cho mình những bước đi. Cứ như vậy chuyến bay quốc ngoại 

xuất bến sau dịp tết bên gia đình. 

Kể cũng lạ, mới đây thôi mà ba năm thanh xuân qua như một giấc ngủ dài, đầy 

mộng mị và chưa trọn vẹn. Tới xứ người, với sức trẻ và khỏe, bắt tay ngay vào những 

dự định. Làm thêm và học hành ngôn ngữ, trải nghiệm bao nhiêu có thể. Đúng như một 

cỗ máy được lập trình, học tập và công việc nối tiếp nhau, ngày qua ngày, tháng nối 

tháng. Cuộc sống không sung túc nhưng cũng đủ hài lòng với việc dùng tiền làm thêm 

trả được học phí. Nghị lực muốn thành công, đã đánh gục những khó khăn về ngôn ngữ, 

văn hóa và kinh tế. Những bữa cơm không đúng giờ, những ngày tăng ca kín lịch không 

làm gục ngã. “Ba năm sẽ nhanh qua thôi, dù rệu rã, mệt mỏi quyết không bỏ cuộc, tin 

là bản thân làm được” bao lần tự nhủ với lòng. 

Thanh xuân đâu chỉ có thế. 

Em đã lãng quên một khoảng trầm của thanh xuân. Quên đi những buổi chiều sống 

chậm, bỏ lại thành phố để tìm những khoảng lặng cho riêng bản thân. Thèm giây phút 

thảnh thơi của chiều cuối tuần cùng bạn bè lang thang phố, hay bên ly cafe để hưởng 

thụ cái vị cafe đăng đắng, ngọt ngọt. Đâu rồi khoảng trầm thanh xuân để cân bằng. Chợt 

nhận ra ba năm thanh xuân ấy, được mấy lần tới nhà thờ. Được mấy giờ quì gối lặng lẽ, 

mất đâu rồi cảm thức là con cái Chúa. Thấy cô đơn và lạc lõng đến lạ, dù gồng đến mấy 

thì giọt nước mắt bỗng rơi khi nào không hay. 

Được gì và mất gì nơi này. Cái mất nhiều nhất có lẽ đó là khoảng lặng cho một 

tuổi trẻ sôi động, của thanh xuân mải miết đua với đời. Thanh xuân là vậy ư, là ganh 

đua nơi công việc, là số lương cao nhờ tăng ca mà lãng quên một Thánh Lễ Chúa Nhật. 

Quên đi một cảm thức thiêng liêng, tiếng nói lương tâm để những bận rộn kia phủ kín 

và rồi ngại ngùng, ngập ngừng trước nhà thờ. Cứ như vậy thanh xuân trôi qua cách bận 

rộn và vội vàng mà không trọn vẹn cho một đời vồn vã. Nợ thanh xuân một khoảng 

lặng thuộc về tâm hồn nơi xứ người. 

Trầm Giang 
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MỘT ĐỜI ĐỂ YÊU LÀ MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC 

   

“Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 

Khi được 12 tổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ” 

(Lc 2,41-42). 

  Khi xuống thế làm người, Đức Giê-su cũng cần có cha, có mẹ và có một 

gia đình. Thiên Chúa đã chọn cho Đức Giê-su một người mẹ là Đức Ma-ri-a. Ma-

ri-a là một thiếu nữ đã đính hôn với Giu-se. Và nhờ cuộc hôn nhân này, Đức Giê-

su có một người cha theo pháp lý và có một gia đình hẳn hoi. Cả Giu-se và Ma-

ri-a đều được Thiên Thần Chúa cho biết về Hài Nhi Giê-su. Mặc dù có chút nghi 

vấn, nhưng cả hai đã được giải thích thỏa đáng và chấp nhận nhau cũng như đón 

nhận Hài Nhi Giê-su, lập nên một gia đình như bao gia đình khác. 

  Hài Nhi Giê-su, không chỉ như bao con trẻ khác, mà Ngài còn là Đấng Cứu 

Độ, nên Giu-se và Ma-ri-a cùng cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. 

Gia đình của Giu-se là gia đình thánh, gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh 

phúc không nhất thiết là không có khó khăn hay không có vấn đề. Ai sống trên 

trần gian này, cũng như gia đình nào trên thế gian này đều có những khó khăn và 

có vấn đề hết. Ngay cả Thánh Gia, gia đình của Giu-se cũng không có ngoại lệ. 

  Gia đình của Giu-se đã gặp trắc trở ngày từ đầu, sau thời gian đính hôn và 

từ đó về sau, cũng không suông sẻ gì. Cái quan trọng là đôi vợ chồng yêu thương 

nhau, hiểu nhau và hết tình nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Chính điều này mới 

làm cho gia đình vượt qua những khó khăn và giải quyết được những trắc trở và 

mới trở nên êm ấm, hạnh phúc. Chúng ta hãy noi gương Thánh Gia để chúng ta có 

một gia đình êm ấm và hạnh phúc. 

  Nói đến gia đình thì không thể không nói đến hôn nhân. Vì hôn nhân là mấu 

chốt của một gia đình. Không có hôn nhân thì dứt khoát không có gia đình. Từ cuộc 

hôn nhân đó mà tạo lập nên một gia đình mới, một gia đình hạnh phúc. Nói cách 

khác, chính tình yêu phu phụ, tình yêu của hai vợ chồng mà có một gia đình 

ấm êm và hạnh phúc. Ta hãy suy gẫm về tình yêu phụ phụ này. 

  Theo thánh Giáo Hoàng Phao-lô đệ lục, trong thông điệp “Humanae Vitae”, 

Sự sống con người, từ số 8 đến số 9, tình yêu phụ phụ được diễn tả như sau: “Tình 

yêu phu phụ có nguồn gốc từ Thiên Chúa; nó tốt đẹp; nó tượng trưng cho sự phối 
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hợp giữa Chúa Ki-tô và Giáo Hội; Tình yêu đó là tình yêu nhân bản; nó trọn vẹn; 

nó chung thủy và duy nhất và hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái”. 

1. Tình yêu phu phụ có nguồn gốc từ Thiên Chúa. 

Thiên Chúa là tình yêu và Ngài đã dựng nên con người có nam, có nữ. Ngài 

ban cho họ một tình yêu, để rồi họ yêu nhau; rồi rời bỏ cha mẹ mình và cả hai nên 

một xuơng một thịt (x. Mc 10,6-8). “Đấng Tạo Hóa đã thiết lập và ban những 

định luật riêng cho đời sống chung thân mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ 

chồng. Đời sống chung này được gầy dựng do giao ước hôn nhân, nghĩa là sự 

ưng thuận cá nhân không thể rút lại. Như thế, bởi một hành vi nhân linh, trong 

đó hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón nhận nhau, nhờ sự an bài của Thiên 

Chúa, phát sinh một định chế vững chắc có giá trị trước mặt xã hội nữa” (Hiến 

chế về Giáo Hội trong thế giới ngày nay, số 48). Rõ ràng là tình yêu phu phụ xuất 

phát từ Thiên Chúa. 

2. Tình yêu phu phụ là tốt đẹp. 

Tình yêu phu phụ tốt đẹp là vì hai người tự do và tự hiến cho nhau để nên một 

xương một thịt và giúp đỡ cho nhau. Nó tốt vì có tự do, tự do chọn nhau và đến 

với nhau; không bị ép buộc hay bị một áp lực nào cả. Nó đẹp vì nó được tự 

hiến cho nhau. Yêu là cho đi tất cả mà. Chẳng ai đòi, cũng chẳng có ai xin; cũng 

chẳng phải bày mưu tính kế làm chi. Nó hoàn toàn tự nhiên và tự động. Có thể nói 

Chúa đã “cài sẵn” điều đó trong mỗi người nam và người nữ rồi. Cứ đụng đến là 

nó hoạt động ngay thôi. 

Bởi thế, khi yêu nhau, “Hai người nam và nữ không còn là hai, nhưng là 

một xương một thịt; họ phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự kết hợp mật thiết 

trong con người và hành động của họ; họ cảm nghiệm và hiểu được sự hiệp 

nhất với nhau mỗi ngày mỗi đầy đủ hơn. Sự liên kết mật thiết này vẫn là sự tự 

hiến của hai người cho nhau” (sđd,số 48). Tình yêu phu phụ như thế không tốt 

đẹp sao !!!!!!!!!!!! 

3. Tình yêu phu phụ là hình ảnh phối hợp giữa Chúa Ki-tô và Giáo 

Hội. Thánh Phao-lô nói: “Người làm vợ hãy tùng phụ chồng như tùng phục 

Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh. Và 

như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng 

trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Ki-

tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Mầu nhiệm này thật là 

cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em 
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hãy yêu vợ như chính mình; còn vợ thì hãy kính sợ chồng” (x. Ep 6, 22-33). 

Có nhiều người không đồng ý với điều thánh Phao-lô nói trên đây về sự “tùng 

phục” của người vợ. Cho rằng như thế là “chồng chúa vợ tôi” rồi. Thật ra, nói như 

vậy cũng hơi khập khiễng và hồ đồ, dễ làm cho người ta hiểu lầm. Đối với Chúa 

Ki-tô, thì Hội Thánh phải tùng phục. Vì Đức Ki-tô là Chúa; Hội Thánh là 

“người”; nhưng với vợ chồng thì phải nói là “vâng nghe” nhau. Vì cả hai cùng 

là “người” cả. 

Điều sâu xa và chính yếu mà thánh Phao-lô muốn nói, không phải ngài ủng hộ 

việc “Chồng chúa Vợ tôi”; vì Chúa Ki-tô đâu có bắt Hội Thánh phải tùng phục Ngài 

đâu. Sở dĩ Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô là do Hội Thánh yêu Đức Ki-tô, vì Đức 

Ki-tô đã hi sinh, yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Như thế, đừng có ai hiểu lầm 

và lấy lẽ đó mà sống. 

Vợ chồng là phải “Vâng Nghe” nhau mà sống, nghĩa là cả hai cùng vâng 

và cùng nghe nhau; chẳng ai là “chúa”, chẳng ai là “tôi” cả. Vì hai vợ chồng 

không phải là hai, nhưng là một mà. Người này nói, người kia vâng, người kia nghe; 

người kia bàn, thì người người vâng, người này nghe; cái gì tốt cho nhau, đẹp cho 

gia đình thì cùng nhau làm; đâu có chuyện hơn thua ở đây. Gia đình mà đâu có phải 

là bãi chiến trường hay nơi thi đấu đâu mà thắng với thua. 

Hai vợ chồng mà VÂNG NGHE nhau, đó mới là hình ảnh đích thực của 

Đức Ki-tô và Hội Thánh. Thế mới gọi là tình yêu phu phụ chứ. PHU xướng, PHỤ 

tùy; PHỤ xướng PHU tùy. Hạnh phúc biết chừng nào !!!!!!!!! 

4. Tình yêu phu phụ là tình yêu nhân bản. 

“Tình yêu đó có đặc tính nhân linh cao cả, vì từ một nhân vị này hướng 

đến một nhân vị kia, bằng một tình cảm tự ý, do đó, bao gồm hạnh phúc toàn 

diện của con người. Nên tình yêu vợ chồng có thể lồng vào những biểu lộ của 

thể xác và tâm hồn một phẩm giá đặc biệt và khiến chúng trở nên cao quí như 

những yếu tố và dấu hiệu đặc thù của tình yêu phụ phụ” (Sđd, số 48). Nghĩa là 

tình yêu đó vừa cảm giác, vừa thiêng liêng, phát sinh từ ý chí tự do, chứ không chỉ 

do tình cảm và bản năng. Tình yêu phu phụ là tình yêu của một con người chứ 

không như những con vật. 

5. Tình yêu phu phụ là trọn vẹn. 

“Một tình yêu kết hợp yêu tố nhân loại và yếu tố thần linh như thế phải 

thấm nhuần cả đời sống và hướng dẫn đôi vợ chồng biết tự do trao hiến cho 
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nhau qua những tâm tình và cử chỉ trìu mến”. Nghĩa là, để có một tình yêu phu 

phụ trọn vẹn, thì cả hai cùng chia sẻ mọi sự và tìm mưu ích cho người kia hơn là 

cho bản thân mình. Nếu, chỉ lo cho bản thân mình thì tình yêu đó trở nên ích kỉ và 

sẽ mau chóng tan biến, không làm cho hai vợ chồng hạnh phúc. 

6. Tình yêu phu phụ là chung thủy và duy nhất cho đến chết. 

Tình yêu phu phụ “được thi hành cách thực sự nhân linh, những hành vi 

yêu thương biểu hiện và khích lệ sự trao hiến hỗ tương, nhờ đó hai người làm 

cho nhau thêm phong phú trong hoan lạc và biết ơn. Được bảo đảm và tín cẩn 

nhau, tình yêu đó trung thành và bất khả phân ly giữa cảnh đời thăng trầm”. 

Tức là khi vui cũng như khi buồn; khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, luôn chung 

thủy với nhau và duy nhất cho đến đời đời. 

7. Tình yêu phu phụ hướng về sinh sản và giáo dục con cái. 

Một gia đình không thể không có con cái. Có thể nói, nơi tình yêu phu phụ, đó 

là nơi tốt nhất cho con cái được sinh ra và nuôi dưỡng. Con cái chính là hoa trái 

của tình yêu phu phụ. Con cái chính là hồng ân của Thiên Chúa tặng ban. Đôi 

vợ chồng được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Chúa để sinh ra những “con người” 

trên mặt đất này. Không chỉ “sinh” mà còn phải “nuôi dưỡng” cho chúng nên người. 

Đó là trách nhiệm của đôi vợ chồng. Trách nhiệm đó vừa nặng nề, vừa cao quí. 

Thực tế cho thấy, sống đời hôn nhân và gia đình; sống tình yêu phu phụ không 

dễ chút nào, đòi hỏi phải có một nhân đức phi thường. Nhân đức đó là: phải có 

một tình yêu bền vững; một tâm hồn quảng đại và một tinh thần hi sinh. Có 

tình yêu bền vững để trung thành với nhau mãi mãi; có tâm hồn quảng đại để tha 

thứ và giúp đỡ nhau và có tinh thần hi sinh để hi sinh bản thân mình cho người 

mình yêu, hi sinh cho con cái, hy sinh cho gia đình. 

Vậy mừng lễ Thánh Gia hôm nay, mỗi người chúng ta hãy noi gương Thánh 

Gia mà sống. Hãy tập cho mình có một tình yêu bền vững; có một tâm hồn quảng 

đại và có một tinh thần hi sinh. Để dù mình sống đời hôn nhân và gia đình hay sống 

đời tận hiến, thì chúng ta sẽ làm cho nơi mình sống là một gia đình hạnh phúc; một 

nhà dòng hạnh phúc; một giáo xứ hạnh phúc, trong tình yêu phu phụ; trong tình yêu 

chân tình và chân thành. Vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ai sống trong tình 

yêu Thiên Chúa thì người đó sống trong hạnh phúc và làm cho người khác cũng 

hạnh phúc như mình. Đúng là Một đời để yêu là một đời hạnh phúc. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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SỐNG ĐỂ TRỞ NÊN QUÀ TẶNG 

  

Khi được sinh ra trên đời, tôi có sự sống và tôi được sống. Còn khi tôi sống 

cuộc đời tôi được mời gọi trở nên Quà tặng cho tất cả mọi người. Một Quà tặng 

đẹp, tuyệt vời và có ích cho tha nhân. Trong lời bài hát mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

sáng tác: “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để 

gió…cuốn đi, để gió… cuốn đi.” Ông quan niệm sống là cần có một tấm lòng “ để 

gió… cuốn đi, để gió… cuốn đi.” Còn tôi quan niệm sống là để trở nên Quà tặng 

nhờ gió cuốn đi đến bất cứ nơi nao cho tất cả mọi người, cho những ai đang cần 

đến món quà. 

 Câu chuyện kể rằng: Một hôm, có một cậu bé nghèo viết lên trên những quả 

bong bóng bay về ước muốn có được những món quà như bao bạn khác rồi thả 

chúng bay đi. Nhìn theo chiều gió cứ dần bay đi xa, cậu tin tưởng rằng Thượng Đế 

sẽ chấp nhận ước muốn của mình. Hôm sau tiếng chuông cửa reo và một chiếc hộp 

to gửi đến cho cậu đầy những món quà mà cậu đã viết trước đó. Cậu bé không 

ngừng vui sướng reo lên trong niềm hạnh phúc. Đó là một thông điệp về ý nghĩa 

của Quà tặng cũng chính là niềm vui thật sự của những người đang cần đến Quà 

tặng.  

Dĩ nhiên để có thể trở nên Quà tặng cho tha nhân thì trước hết phải học cách trở 

thành Quà tặng cho chính mình, cảm nhận niềm vui do chính mình gửi đến và tạo 

ra niềm hạnh phúc đó cho chính mình. Tôi là Quà tặng hay tôi đã là Quà tặng cho 

chính tôi? Điều tôi muốn là tôi trở nên món quà ý nghĩa để trao tặng cho người khác 

Quà tặng như tôi là. Trở nên Quà tặng ngay chính nơi tôi đang sống cùng những 

con người đang hiện diện với tôi. Mỗi ngày làm cho những người mình gặp gỡ 

được cảm nhận niềm vui, được hạnh phúc hơn. Những ai đã từng đau khổ hay buồn 

vì tôi, giờ đây tôi muốn họ được hạnh phúc hơn trong lời cầu nguyện của tôi. Và 

những ai tôi đã từng không thể nói chuyện với họ được giờ đây tôi muốn mở miệng 
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từng lời để đem tình yêu thương. Hay những ai tôi chưa từng nhìn họ bằng cái nhìn 

đơn thành, tôi ước mình có thể trìu mến hơn khi nhìn họ cho dẫu đó là cái nhìn 

không trực diện. 

Sống để trở nên Quà tặng yêu thương và được yêu thương. Tôi cảm nhận được 

tình yêu từ người khác, nên tôi muốn trao tặng tình yêu cho những người xung 

quanh. Sẽ không dễ dàng để dành tình yêu đó cho kẻ thù của mình, nhưng tình yêu 

sẽ biến đổi con người mình và thay đổi người khác. Sẽ khó khăn khi tôi đang đau 

khổ hay tôi đang thiếu thốn nhưng phải trở nên dễ mến để yêu thương. Để có thể 

yêu thương tôi đành chấp nhận thương đau, để có thể dành Quà tặng cho mọi người 

tôi tập học cách cho đi. 

Trở nên Quà tặng trong Giáo Hội như Chúa Giê su là Quà tặng cho thế giới. Ngài 

đến thế gian và Ngài đem hòa bình đến cho nhân loại.Chúa Giê su được sinh ra 

nghèo hèn, sống trong gia đình nghèo, rao giảng và sống chung với những người 

nghèo, bệnh tật rồi cuối cùng Ngài chết một cách nghèo nàn, rách rưới. Nhưng cuộc 

đời của Ngài là cả một Quà tặng vĩ đại, một món quà mà không vàng bạc châu báu 

nào có thể sánh nổi. Qua Chúa Giê su, tôi ước muốn mình học nhìn người nghèo, 

người thiếu thốn bằng đôi mắt cảm thông, yêu thương, chia sẻ. Để sống và trở nên 

Quà tặng yêu thương đem hạnh phúc đến cho mọi người.  

Thiên Chúa đã gửi tôi đến giữa thế gian này và tôi tin chắc rằng Ngài có mục 

đích của Ngài dành cho tôi. Tôi hay bạn chính là Quà tặng được gửi đến từ Thiên 

Chúa. Quà tặng trong gia đình, lối xóm, trường học hay nói rộng hơn chính là Quà 

tặng trong Giáo Hội và của xã hội ngày hôm nay. Hãy trở nên là một Quà tặng quý 

giá để chia sẻ cho mọi người, để trong mọi người tôi được hạnh phúc trọn vẹn. Đó 

là lời mời gọi hay là sứ mệnh từ Thiên Chúa thúc bách tôi trong Năm Mới này và 

cho chính cuộc đời tôi. Học được nhiều điều từ những lời chia sẻ của các vị Linh 

Mục, của những người xung quanh tôi nhận ra rõ ràng mục đích sống mỗi ngày của 

bản thân, hoạch định cho mình một lối sống để trở nên tốt hơn, để giúp ích cho 

nhiều người hơn. 

                                           Marth. Iny 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 416 Thaùng 02 Naêm 2019 41 

 

MÙA XUÂN: GIA-ĐÌNH QUẠ 

 

Như vậy là đã ba mươi mấy năm tôi chưa ăn Tết ở quê nhà. Càng chờ-đợi 

một cái tết tự-do no-ấm trên quê-hương, lòng mình càng héo-hắt. Tuổi đời ở quê 

nhà tuy không dài nhưng tôi có cảm-tưởng những mộng-ước, ưu-tư và thành-quả 

nho-nhỏ đã đầy cho một giai-đoạn. Vậy mà thêm mấy chục năm qua đi, tôi tưởng 

như không có gì ngoài những nhớ-nhung chờ-đợi. 

Mới đây khi gọi về thăm ông ngoại các cháu bị mổ ruột và mẹ già bại-liệt, tôi 

bàn với các em về ngày Tết, phần vì bổn-phần, phần để thấy trước được hương-vị 

ngày Tết. Nhưng trong câu chuyện em tôi nói: "Tết coi vậy chứ buồn lắm anh ạ. 

Ồn-ào chợ-búa, sắm-sửa cho nhà cửa mấy ngày trước Tết, mồng một ăn bữa cơm 

gia-đình, các cháu đi Tết họ-hàng, mồng hai Tết đã nhạt, sang mồng ba ai nấy lại 

tất-tả đi làm, chả còn Tết nhất gì nữa đâu!" 

Tôi nghe bâng-khuâng và buồn trong lòng. Cái nhận-xét của em tôi thiết-thực 

lắm. Xứ đạo nơi mẹ tôi đang ở là xóm lao-động, không giàu nhưng phần lớn không 

đến nỗi thiếu ăn. Bà con quây-quần như một đại gia-đình từ nhiều chục năm nay. 

Dân xứ bao-bọc chia-sẻ lẫn nhau. Em tôi nói về bữa cơm tình-thương mỗi buổi 

chiều cho người già-cả đơn-chiếc và người quá nghèo không đủ ăn. Cưới hỏi, tang-

ma... mọi người đều chung vui, sẻ buồn. Vậy mà niềm vui của ngày Tết lại chỉ 

thoáng qua thế sao? 

Những ngày Tết năm xưa, tôi có một ông anh thường trầm-ngâm và tuyên-bố 

như một triết-gia: "Tết năm nay không vui bằng năm ngoái!" Không biết nhà hiền-

triết ấy có nhớ là năm nào ông cũng suy-tư cùng một triết-thuyết như vậy hay không. 

Tôi ngồi yên tính nhẩm. Nếu tính ngược lại quá-khứ theo mẫu hiện-tượng này thì 

Tết hồi xửa hồi xưa phải vui lắm, đẹp lắm. Còn nếu tính xuôi về tương-lai thì ngày 

Tết sẽ đi đến một cái mức rất buồn, buồn ghê-gớm. Nhưng cả hai trường-hợp đều 

có vẻ không đúng. 

Ngày Tết trong tâm-tưởng của mình đẹp phải chăng vì được kết-hợp bởi các 

yếu-tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Ngày Tết ngày xưa đẹp bởi vì những kỉ-niệm. 

Và kỉ-niệm không hiện lên riêng-rẽ mà chồng lên nhau như những tấm phim nhựa 

mà mỗi tấm ghi một cảnh đẹp, rồi tất cả bày ra như một tấm phông có chiều sâu ghi 

nhiều kỉ-niệm rực-rỡ. Kỉ-niệm của tôi là bầu không-khí ấm-cúng quây-quần ở nhà 
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ông bà nội tôi mấy ngày trước Tết gói bánh chưng, ban đêm co-ro canh lửa bếp 

trước sân nhà. Tiếng cười nói rộn-rã thánh-thót của các cô, thím và các chị ở chỗ 

rửa bát đĩa và chỗ nhổ lông gà, vịt ở sân sau nhà quanh bờ giếng. Các bác và các 

chú tôi nấu-nướng nghi-ngút thơm phức ở gian nhà bếp. Ông bà nội tôi ngồi têm 

trầu và soạn tiền mừng tuổi chờ con cháu đến. Dưới chân bàn thờ là một chậu mai, 

nụ xanh và hoa vàng chen-chúc. Con nít chúng tôi xúng-xính trong quần áo mới, 

chốc chốc lại móc tiền mừng tuổi ra đếm. Tiếng pháo đì-đẹt ngoài ngõ, và thỉnh-

thoảng một tràng pháo dài ròn-rã thúc-giục chúng tôi chạy ra chụp những chiếc 

pháo rơi. 

Còn thêm những lớp phim in kỉ-niệm của dàn hoa giấy đỏ rực-rỡ dập-dềnh 

cong vòng trên mấy đoạn đường đầu ngôi nhà thờ ở làng quê tôi. Kỉ-niệm của 

những đám cưới mùa xuân, tôi không nhớ các chú rể ăn-mặc ra sao nhưng nhớ các 

cô dâu làng quê của tôi mặc áo dài cưới đẹp dịu-dàng. Nhớ những con gái cùng 

tuổi, cùng lớp trường làng dễ thương trong quần áo ngày Tết, bỗng e-thẹn nhìn nhau 

mà không dám nói chuyện. Tôi nhớ cánh rừng cao-su cây xếp hàng thẳng tắp và 

sâu hun-hút. Nhớ cánh đồng lúa xanh có đàn cò trắng xoải cánh vào những buổi 

chiều. Tiết trời ngày Tết miền Nam thường không lạnh nhưng cũng se se buổi sớm 

mai, và trên bầu trời trong xanh có những cánh nhạn chao vun-vút như những con 

thoi. Chúng hình như đang giăng những sợi tơ trang-hoàng ngày Tết khắp bầu trời. 

Thì ra hình như ngày Tết và mùa xuân đẹp ở trong tôi là tất cả những kỉ-niệm 

về ngày Tết và mùa xuân trong quá-khứ kết-hợp lại, những ngày Tết xum-họp bình-

yên dưới mái ấm gia-đình. Rồi có những ngày Tết xa nhà ngồi nghiềm-gẫm tâm-

trạng "Xuân Này Con Không Về", "Xuân Tha Hương", và bâng-khuâng theo cảm-

xúc "Cô Láng Giềng", "Cô Hái Mơ"... Những tâm-trạng ấy đan vào lòng tôi niềm 

tha-thiết về ngày Tết. 

Mùa Xuân nơi chúng tôi đang ở cũng có những phong-cảnh thay-đổi theo mùa 

nhưng tôi chỉ muốn nói đến hai loài chim tụ-tập nhiều vào mùa xuân là ó biển và 

quạ. Chim ó ở đây có bộ lông đốm xám, đen và nâu nhạt, cặp mắt như hai hạt pha-

lê sáng quắc, chiếc mỏ quặp và móng nhọn. Nó không khác gì loại ó miền rừng núi. 

Có thể được gọi là ó biển vì vùng đất này sát biển và thức-ăn chủ-yếu của chúng là 

cá biển. Dù vậy, chúng cũng thích đồ ăn của người. Chỗ nào có người ăn uống là 

có chim ó bay lượn trên đầu. Chúng rất tinh và nhanh như chớp, từ trên cao nhào 

xuống cướp mồi trên tay người mà chỉ để lại tiếng gió vụt qua trong tích-tắc. Con 

gái chúng tôi cầm miếng bánh trên tay vừa đi vừa nói chuyện, bỗng giật mình 
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nghiêng người. Miếng bánh vừa biến mất theo bóng con ó biển bay vút lên trời. Rất 

may tay nó không bị cào chảy máu. Không thấy ai tỏ ra thân-thiện với ó biển ở đây 

nhưng chúng mang sức sống của mùa xuân ấm-áp. Đôi cánh bay-lượn hùng-dũng 

của chúng mang niềm kiêu-hãnh trên bầu trời. 

Hẩm-hiu là loài chim quạ. Chúng cũng to bằng chim ó nhưng hình-dáng không 

có gì hấp-dẫn. Nó đen từ đầu đến chân, nhưng không đen bóng mượt-mà như chim 

sáo mà đen thủi đen thui. Cái màu đen cũ và sần-sùi như lúc nào cũng bị gió thổi 

xù lên. Cái mỏ của nó dày và tù, như một miếng gỗ đẽo vụng được sơn đen rồi gắn 

vào. Dáng đi của nó nặng-nề nghiêng bên này vẹo bên kia như chân có tật. Thêm 

vào vóc-dáng buồn-bã ấy là cái giọng khàn khàn còn tệ hơn tiếng con ngan đực. Nó 

cũng thích đồ ăn của người nhưng thường moi trong các bịch rác, hoặc đậu trên 

cành cây cao rình-rập chờ vắng bóng người mới bay xuống tha đi. So với  chim ó, 

tôi không ghét mà cũng chẳng thích nó hơn, chỉ có cảm-tưởng loài quạ dơ-bẩn hơn 

loài chim ó.  Dù biết rằng mùa xuân là mùa sinh-sôi nảy-nở của muôn vật, tôi không 

biết chim quạ đóng-góp gì cho mùa xuân. Cho đến một hôm... 

Hôm ấy là Chúa nhật, chúng tôi đi nhà thờ lễ sáng. Vừa đậu xe vào hàng kẻ 

dưới một cây to xum-xuê cành lá bên hông nhà thờ, tôi giật mình vì tiếng quạ quang-

quác nổi lên. Ra khỏi xe nhìn về hướng tiếng kêu thì thấy hai con quạ đậu trên mép 

sân thượng toà cao-ốc gần nhà thờ. Chúng nhìn về phía tôi và  ngừng kêu nhưng 

cái đầu còn gật-gừ. Tôi nghĩ hay có gì dưới gầm xe mình nên cúi xuống nhìn. Cùng 

lúc ấy hai con quạ nhào về phía chúng tôi kêu thất-thanh khiến tôi giật mình đứng 

dậy nhưng cũng vừa nhận ra một con quạ con đang quờ-quạng trên mặt đất cạnh 

chiếc xe của tôi. Hai con quạ đổi hướng bay và đậu trên hai góc toà nhà gần nhà 

thờ hơn, tiếp-tục kêu gào. Hễ tôi đứng yên nhìn chúng thì chúng ngừng kêu, hễ 

quay nhìn về con quạ con thì chúng lại kêu quang-quác. Tiếng kêu khàn đục nhưng 

vang cả vùng không-gian. 

Thì ra đó là hai bố mẹ quạ đang canh-chừng đứa con. Ở trên cành cao có một 

đống cành vụn và lá khô, chắc là tổ của chúng, và con quạ con không may bị rơi ra 

khỏi tổ. Nó đã lớn bằng hai vốc tay nhưng lông chưa che kín. Nó cố nhoai lên bờ 

cỏ về phía gốc cây. Không biết có cách nào mang nó xa hẳn chỗ đậu xe này để được 

an-toàn hơn không. Và không biết cha mẹ nó có cách nào tha nó lên tổ được hay 

không. Vợ con tôi cũng muốn giúp tôi lo cho quạ con nhưng cứ tới gần một chút là 

bố mẹ quạ lại kêu ầm lên và nhào từ trên cao xuống vụt trên đầu chúng tôi. Suốt 

buổi lễ, thỉnh-thoảng tôi lại nhớ tới gia-đình quạ. 
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Hết lễ, người đi ra tấp-nập. Bố mẹ quạ vẫn canh-chừng trên mép nóc toà nhà 

nhìn xuống. Quạ con nằm im chỉ hơi nhúc-nhích giữa bờ cỏ và thanh bê-tông ngăn 

bánh xe. Chả biết nó học được cách tự-vệ bằng cách nằm im từ đâu. Chúng tôi ra 

về và nghĩ rằng lúc vắng người, bố mẹ quạ sẽ tìm cách mang quạ con về tổ hoặc 

mang mồi cho con. Nghĩ bố mẹ quạ chỉ nhịn đói đứng canh con từ sáng nên khi đi 

chợ, chúng tôi mang bánh mì đến bỏ gần gốc cây. Lúc đó chúng tôi lại không thấy 

quạ con đâu cả và bố mẹ quạ chia nhau đậu trên đầu hai toà nhà ủ-rũ nhìn xuống. 

Không có dấu-vết gì để lại trên sân cỏ. Tôi rất mong có ai mang quạ con về nuôi. 

Những ngày sau đó, đôi quạ vẫn đứng trên nóc toà nhà nhìn về phía ngọn cây cạnh 

nhà thờ. Thỉnh-thoảng nghe tiếng quạ kêu, tôi lại cảm thấy như tiếng bố mẹ quạ gọi 

nhớ con tha-thiết. 

Từ đó tôi không còn cảm-nghĩ xấu về loài quạ. Tiếng quạ kêu khàn đục giữa 

mùa xuân mang đến cho tôi ý-nghĩ về một tình gia-đình đằm-thắm. Tết đến trên 

quê-hương mà có thiếu gì những gia-đình nghèo-đói xơ-xác và đau-thương như 

gia-đình nhà quạ, nhưng tình yêu-thương vẫn chan-chứa. Tết dù vui hay buồn vẫn 

linh-thiêng đối với dân tôi. Hàng ngàn người trong đó có trẻ, có già, có cha, có mẹ, 

có anh, có chị phải bỏ làng quê nghèo ra thành-phố kiếm ăn. Nhiều người từ miền 

Bắc và miền Trung đi vào những thành-phố miền Nam là Sài Gòn, Thủ Đức, Bình 

Dương... làm công-nhân hoặc buôn thúng bán bưng, có khi chỉ là đi bán vé số hoặc 

ăn xin cả năm trời chờ-mong một ngày Tết mang về được cho các con manh áo mới, 

ít quà bánh và nhất là xum-họp gia-đình ăn Tết, cúng-kiếng tổ-tiên. 

Phương tây, thiên-hạ có lễ Tạ-Ơn, mừng ngày sinh-nhật, ngày  tình-yêu... Bên 

mình ngày Tết bao-gồm mọi ý-nghĩa thiêng-liêng cao-quí về Trời, Đất và Con 

Người. Ngày Tết như thế trở-thành bổn-phận của chúng ta, bổn-phận đóng-góp làm 

tròn và làm đẹp ngày Tết. Cho nên việc làm đẹp ngày Tết của mình cũng là cách 

làm đẹp ngày Tết của dân-tộc. Nếu thêm một tiếng pháo làm tăng thêm chút rộn-rã 

thì nụ cười, ánh mắt, lời chào-hỏi cũng sẽ làm tăng tình thân-ái ngày Tết. Dù một 

cánh én không làm nổi mùa xuân nhưng nó cũng làm nên sự thay-đổi. Một cành 

mai vàng, một đóa thủy-tiên, một tà áo tha-thướt, bài hát ngày xuân, lời chúc Tết, 

sự chu-đáo, lòng tế-nhị và cả những gì không ai ngờ tới như tiếng quạ khàn-đục 

thương con... tất cả đều cùng tạo một ngày Tết đẹp cho chính ta và cho quê-hương. 

Vươn cao hơn, ta thử thách-thức mình xem có thể đóng-góp gì để tạo một ngày Tết 

tự-do và no-ấm cho quê-hương.*** 

Thông Gioakim 
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MỘT CÂU CHUYỆN NHỨC NHỐI  

Cuối tháng 11 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân của Cha Giuse Nguyễn Thanh 

Nhã SJ, có đăng tải bài viết về một câu chuyện đáng buồn. Câu chuyện nói về vấn đề 

một số bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc ở Nhật mang thai ngoài ý muốn. Đây 

là vấn đề khá phổ biến ở Nhật mà con không biết đã nghe đi nghe lại, bao nhiều lần 

nữa. Vấn đề này không chỉ đem đến sự lo lắng cho các bậc làm cha làm mẹ mà còn gây 

nhức nhối cho những người có trách nhiệm như:Ông, Bà, Cha, Mẹ, họ hàng thân 

thích…. Vấn đề này cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vấn nạn phá thai. Họ có thể 

làm bất kỳ điều gì vì quyền lợi của cá nhân, ngay cả việc dám bỏ đi một sinh linh chưa 

kịp chào đời, thế giới toàn cầu hóa có lẽ nào ! làm cho con người ngày càng đánh mất 

lương tâm ?  

 Vậy nguyên nhân chính ở đây là gì ? Có nhiều ý kiến cho rằng: “ Do thiếu hiểu 

biết về kiến thức giới tính nên các bạn nữ tự đi tìm hiểu ở bạn bè của mình hay tìm trên 

mạng những thước phim không lành mạnh. Đồng thời, nhiều bạn đã không làm chủ 

được mình khi yêu nhau dẫn đến có thai “.” Cũng có những ý kiến khác nói:”” nguyên 

nhân chính của sự việc trên là có nhiều bạn đã tự nguyện sống thử trước hôn nhân, đặc 

biệt là các bạn nữ sinh viên và công nhân. Các bạn thích một cuộc sống hưởng thụ, 

phóng đãng, không tôn trọng chuẩn mực đạo đức của cộng đồng hay luật lệ của tôn 

giáo. Rất nhiều bạn không những xem thường giáo luật và luật pháp mà còn tự hạ thấp 

nhân phẩm của mình, không coi trọng gia đình, cho dù biết hành động mình đang làm 

là sai trái với chuẩn mực cuộc sống nhưng vẫn cố tình bước vào “.  

Với bản thân con, qua 2 năm sống và học tập tại Nhật con nhận thấy lý do chính 

yếu ở đây có thể là: “ Do các điều kiện thực tại như sống xa nhà, không có sự quản lý 

của gia đình. Đồng thời, nguyên nhân trực tiếp là do lối sống buông thả, chán nản do 

học tập có thành tích không tốt. Các trường hợp trên đặc biệt tăng nhanh sau các kì nghỉ 

lễ và sau các cuộc vui thâu đêm, sau khi đã quá chén thì không thể kiểm soát được bản 

thân đã dấn đến những hậu quả đáng tiếc “. Một số bạn trẻ yêu nhau đến khi có thai, 

người yêu cao chạy xa bay, để lại hậu quả cho đối phương một bào thai, cuối cùng 

người con gái đành phải đi nạo phá thai. Một điều đáng ghi nhận là phá thai có thể giúp 

người mẹ, người cha được “giải thoát” khỏi trách nhiệm với bào thai ngoài ý muốn. 

Trước áp lực của cộng đồng, gia đình và trước trách nhiệm với đứa con (nếu sinh ra), 

dường như đó là gánh nặng quá lớn khiến đôi bạn không thể và không dám gánh vác. 

Và cũng từ đó, quí Linh Mục nhận được vô số những câu hỏi: Cha ơi con phải làm thế 

nào ? Con muốn giữ đứa bé nhưng bố mẹ con bắt con phá nó …vv. Còn có những 

trường hợp chưa học giáo lý hôn nhân nhưng “ vác “ cái bụng tới xin quí Cha làm phép 

cưới gấp.  
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Con tự hỏi trước khi phá thai không biết các bạn có lường trước được những hệ 

quả về sau không? Chắc là có ít nhiều, nhưng để giải thoát tình cảnh trước mắt, họ vẫn 

bất chấp. Như mọi người cũng đã biết, nạo phá thai để lại những hậu quả vô cùng 

nghiêm trọng như: Nguy hại đến sức khỏe, ám ảnh về tâm lý, cắn rứt lương tâm, luân 

lý. Về sức khỏe: nạo phá thai rất dễ dẫn đến hậu quả nguy hiểm cho các chị em phụ nữ, 

nhất là giới trẻ. Chẳng hạn như: vô sinh do tắc dính vòi tử cung, tắc vòi trứng, biến 

chứng sau một thời gian . Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết mỗi năm trên thế giới 

có đến 70.000 người chết vì phá thai và rất nhiều bạn trẻ, sau khi nạo phá thai đã vĩnh 

viễn không bao giờ được làm mẹ nữa. Về tâm lý: nạo phá thai làm cho tâm trí của người 

mẹ không những bị ám ảnh mà còn sợ hãi, trầm cảm. Sau khi nạo phá thai, các bạn trẻ 

thường rất hoang mang, lo lắng, mất ăn mất ngủ một thời gian rất lâu, dẫn đến tâm lý 

không được ổn định. Bên cạnh đó, nạo phá thai không những làm tổn thương rất lớn 

cho người phụ nữ sau khi lập gia đình mà còn làm cho họ rất mặc cảm đến những vết 

thương mà mình đã gây ra. Về lương tâm: Nó ám ảnh, cắn rứt lương tâm trong suốt 

cuộc đời. Về luân lý: Theo Bộ Giáo Luật 1983 điều 1398 có nói: “Người nào thi hành 

việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết – nghĩa là 

không cần ai phải ra vạ, mà khi mình phá là mình tự động bị vạ tuyệt thông. Đồng thời 

theo Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin nói: “Cần phải tôn trọng sự sống con người ngay từ 

khi bắt đầu quá trình sinh sản. Từ khi trứng thụ tinh, đã có một sự sống mới bắt đầu, 

không phải của cha, cũng không phải của mẹ. ) 

 Sự sống là món quà vô giá mà Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu - đã ban tặng cho 

ta, cho ta được ra đời, được nhìn thấy vũ trụ, trời đất. Vậy tại sao vì những lầm lỡ và 

nhất thời mà ta lại cướp đi sự sống của các sinh linh kia. Chúng ta không có quyền lấy 

đi sự sống của các sinh linh ấy. Quy luật luôn cho ta thấy: Hạnh phúc thì luôn phải từ 

bỏ, hy sinh. Còn thỏa mãn hưởng thụ sẽ lãnh những hậu quả đáng tiếc.  

Con ước mong sao qua bài viết này như hồi chuông cảnh tỉnh đến các bạn trẻ, ước 

mong những sinh linh vô tội ấy được ra đời, được làm người, được trở nên hình ảnh 

Thiên Chúa vì chúng cũng có nhân phẩm.  

 Và cũng chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày tết truyền thống của dân tộc Việt Nam: 

Con xin phép gửi đến quí Cha, quí Sr, và mọi người sống xa quê hương lời kính chúc 

năm mới an vui và tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa. Nguyện xin ân sủng và bình an 

của Chúa ban xuống tràn đầy cuộc sống của từng người suốt năm mới 2019 này được 

hạnh phúc và thịnh đạt.   

Việt Nam 10/1/2019   

Joseph Nguyễn Minh Hiếu 

Có sử dụng các thông tin trong bài viết của Cha Laurenxo Vũ Văn Trình. MF 
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QUỸ GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa   3.000 yen 

Vườn rau Tình Thương Himeji 1.000 yen 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân  3.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

AC Vinh-Phượng (Takatori, Kobe) 10.000 yen 

  

Tổng kết tháng này 25.000 yen 

Tổng kết từ trước tới nay 178.000 yen 

 

QUỸ GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

 

Vườn Rau Tình Thương Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

AC Vinh-Phượng (Takatori, Kobe) 10.000 yen 

Quốc Nam (Isesaki-Gunma) 10.000 yen 

AC Khánh-Nhiểu (Yamato)  5.000 yen 

Nghé Con (Yamato)  10.000 yen 

Chị Nguyễn thị Cúc (Himeji) 100.000 yen 

 

 

QUỸ GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

   

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 30.000 yen 
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CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  20.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma 10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 10.000 yen 

CĐ/CG Nagoya 5.000 yen 

CĐ/CG Karasuyama 3.000 yen 

CĐ/CG Mizonoguchi 5.000 yen  

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 20.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 4.000 yen 

Bà con Công Giáo vùng Omori 2.000 yen 

Cô Thanh Hà (Kashiwarashi, Osaka) 30.000 yen 

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Kaizuka-Kawasaki 5.000 yen 

Bà Nguyễn thị Mầu (Saitama) 2.000 yen 

AC Nhật-Junko (Fukuyama-Ken) 5.000 yen 

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Ashikaga, Tochigi-Ken 25.000 yen 

Nhóm Giới Trẻ vùng Okayama, Okayama-Ken 30.000 yen 

Tiền in sách thánh ca Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh 20.000 yen 

AC Hùng-Miển (Kawaguchi) 10.000 yen 

Giáo Xứ Nakajimacho, Kochi-Ken 7.000 yen 

Giáo Xứ Higashi Matsuyama, Saitama-Ken 2.000 yen 

Giáo Xứ Oyama, Tochigi-Ken 10.000 yen 

Giáo Xứ Kameari, Tokyo 4.000 yen 

Giới trẻ vùng Tokuyama, Yamaguchi-Ken 10.000 yen 

 

 

QUỸ GIÁO ĐOÀN 

 

CĐ/CG Tokyo 10.000 yen 
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Đaminh PHẠM QUANG TRẤN  

Sinh Ngày: 05/06/1988 

Con Ông: Đaminh Phạm Quang Vũ 

Và Bà: Catarina Hoàng Kim Thị 

Hiện trú tại Shinjuku, Tokyo  

Muốn Kết Hôn với:  

Maria PHẠM DIỆU LINH 

Sinh Ngày: 20/03/1998 

Con Ông: Phạm Văn Ngọc 

Và Bà: Phương Thị Tám 

Hiện trú tại Shinjuku, Tokyo  

 

Giuse NGUYỄN VĂN HANH  

Sinh ngày: 07/10/1991 

Con Ông: Nguyễn Văn Xuân 

Và Bà: Nguyễn thị Liên 

Hiện trú tại Sawacho, Chiba-Ken, Nhật 

Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Têrêsa NGUYỄN THỊ LÊ NA 

Sinh Ngày: 26/09/1991 

Con ông: Giuse Nguyễn Văn Tiến  

Và Bà: Maria Nguyễn thị Lý  

Hiện trú tại Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam 

 

Maria NGUYỄN THỊ HOA  

Sinh Ngày: 23/08/1996 

Con ông: Giuse Nguyễn Văn Vân 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Trúc  

Hiện trú tại Mihama-Ku, Chiba, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Phaolô VÕ TÁ CẦU 

Sinh Ngày: 28/12/1994 

Con ông: Phaolô Võ Tá Chinh 

Và Bà: Anna Trần thị Hải  

Hiện trú tại Giáo Xứ Ngọc Long, Giáo 

Phận Vinh 

Maria VÕ THỊ MỸ DUYÊN  

Sinh ngày: 20/07/1994 

Con Ông: Giacôbê Võ Cao Biền 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Thu Thủy 

Hiện trú tại Nishi Nippori, Arakawa-Ku, 

Tokyo, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

NGUYỄN TRÁNG 

Sinh Ngày: 12/01/1991 

Con ông: Nguyễn Văn Mỹ 

Và Bà: Lê thị Cương 

Hiện trú tại Nishi Nippori, Arakawa-Ku, 

Tokyo, Nhật Bản 

 

Giuse NGUYỄN THẾ THÀNH  

Sinh ngày: 22/07/1997 

Con Ông: Vincentê Nguyễn Văn Chinh 

Và Bà: Anna Trương thị Nga 

Hiện trú tại Soka, Saitama-Ken, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

TRẦN THỊ QUỲNH 

Sinh Ngày: 24/07/1992 

Con ông: Trần Văn Thanh 

Và Bà: Lương thị Thúy  

Hiện trú tại Soka, Saitama-Ken, Nhật Bản 

 

Giuse LÊ ĐỨC DUY  

Sinh ngày: 28/03/1987 

Con Ông: Lê Văn Lộc 

Và Bà: Maria Đặng thị Phương 

Hiện trú tại Toda, Saitama-Ken, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

VĨ KHƯƠNG NGỌC ÁNH 

Sinh Ngày: 09/05/1993 

Con ông: Võ Văn Hùng 

Và Bà: Khương thị An 

Hiện trú tại Minami-Ku, Saitama  

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://elrincondeandreito.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=xNAwVYmKGcjl8AXbq4HYCw&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNGLtXEyLyPKGIIRh2ZUk6J2sA6Tyw&ust=1429348933302160
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Gioan Baotixita KIỀU VĂN DŨNG  

Sinh ngày: 05/01/1986 

Con Ông: Phanxicô Xavie Kiều Văn 

Thơm  

Và Bà: Anna Kiều Thị Nhiệm 

Hiện trú tại Kanazawa, Ishikawa-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

NGUYỄN THỊ THÚY HẢI 

Sinh ngày: 19/09/1993 

Con Ông: Nguyễn Đình Chuyên  

Và Bà: Lục Thị Lương 

Hiện trú tại Kanazawa, Ishikawa-Ken, 

Nhật Bản 

 

Maria TRẦN THỊ MỸ LINH  

Sinh Ngày: 27/05/1993 

Con Ông: Giuse Trần Đức Hiệu 

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Hương 

Hiện trú tại Yokohama, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

TRẦN NGỌC TÚ 

Sinh Ngày: 20/04/1989 

Con Ông: Trần Công Thức 

Và Bà: Lê Thị Hà 

Hiện trú tại Yokohama, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  

 

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải 
trình cho Giáo Quyền 
 
 

 
 

PHÂN ƯU 

 

Được tin buồn: Bà Cố NGUYỄN XUÂN HẠNG, nhủ danh 

Anna NGUYỄN THỊ CÔI, 

Thân Mẫu của linh mục Gioankim Nguyễn Xuân Tiến (Giáo Xứ 

Goi, Chiba-Ken), đã được Chúa gọi về với Ngài vào ngày 11 tháng 01 

năm 2019 tại Melbourne, Úc Châu, hưởng thọ 84 tuổi.   

Xin thành kính phân ưu với cha Gioankim Nguyễn Xuân Tiến 

cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng 

thương xót, sớm đưa linh hồn Bà Cố Anna về hưởng nhan thánh Chúa 

trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

Gia Đình Linh Mục, Tu Sĩ Việt Na tại Nhật 
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Giáo phận Saitama: 

Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định 
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 
Catholic Takasaki Church:          〒370-0829 
16 Takamatsu-Cho, Takasaki-Shi, Gunma-Ken  
Tel: 0273-22.6243; Email : Toan1216@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận 
Catholic Kamifukuoka Church 
1-11-23 Kamifukuoka, Kamifukuoka-Shi, Saitama-
Ken 〒356-0004 
Tel : 049-261.3629; Email: asukathuan@yahoo,co.jp 
 

Giáo phận Tokyo: 

Lm Giuse Ngô Quang Định  
Catholic Narashino Church 

1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi, 
Chiba-Ken 〒262-0044 

Tel. 043-216.0035; Email: nqdinh@vesta.dti.ne.jp 

Lm GB Phan Đức Định SJ 
Jesuit Scholasticate 
Wakamiya 2-60-21; Nakano-Ku, Tokyo 〒165-0033 
Cell: 070-3287.5715; Email: jbdinhsj@gmail.com 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến  
Catholic Meguro Church;            〒141-0021 

4-6-22Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo 
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527;  

Cell.090-1656-2693; Email: nrd31878@nifty.com 

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB 

Salesio Seminary:                 〒182-0033 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo  

Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645;  

Cell.090-1216.1959;Email: mi nobito@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ 
Catholic Kawagoe Church           〒350-0041 
1-17-15 Rokkenmachi, Kawagoe-Shi, Saitama-Ken 
Tel. 049-222.2289; mobile: 080-3357.1059; fax: 049-
226.7513; Email: damxlo@yahoo.com 

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ 
Sophia University Jesuit House 
7-1 Kioi-Cho; Chiyoda-Ku, Tokyo 102-8571 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com  

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Kichijoji Church:          〒180-0005 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-Shi, Tokyo  
Tel. 0422-44-0181; Email: tudangphuc@yahoo.com 

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC 
Catholic Goi Church 
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken    〒290-0081 
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818; 
Email: tienssc@hotmail.com 

 

 

Giáo phận Yokohama: 

Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB 

Catholic Hamamatsu Church 
2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku,Hamamatsu-Shi, 

Shizuoka-Ken 〒432-8002 
Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405; 

Email: misericodiae2016@gmail.com 

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn 

Catholic Atsugi Church:             〒243-0014 
2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken 

Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm 

Catholic Ninomiya Church 
88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi, 

Kanagawa-Ken 〒259-0123 
Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939 

Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú 

Catholic Nakahara Church 
17-3 Imaiminami-Cho, Nakahara-, Kawasaki-Ku, 

Kanagawa-Ken 〒211-0064 
Tel. 044-722.6060  

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 

4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 153-0041 
Mobile: 080-4338.1977;  

Email: caotri77@yahoo.com 
 

Giáo phận Nagoya: 

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD 

Catholic Gotanjou Church 
27 Futase-Cho, Nakamura-Ku 

Nagoya-Shi, Aichi-Ken 〒453-0837 
Tel. 052-412.3456; Cell. 090-6573-1666; 

Email: manhoang@nifty.com 

Lm AntônVũ Khánh Tường SVD 

Catholic Tajimi Church 
38 Midorigaoka, Tajimi-Shi, Gifu-Ken 〒507-0021 

Tel: 0572-22-1583; Cell: 090-4262-4345 
Email: vktuongsvd@yahoo.com 

 

Giáo phận Kyoto: 

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB 

Yokkaichi Salesio Shigan In;       〒510-0882 
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken  

Tel. 059-345-5609; Cell: 090-9171-1193; 
Email: takeibuisdb@gmail.com 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 
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52  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 416 Thaùng 02 Naêm 2019 

 

Giáo phận Osaka: 

Lm Đaminh Lưu Vĩnh Cửu 
Catholic Kinokawa Church:     〒649-6434. 
160-1 Nakamitani, Kinokawa-shi, Wakayama-ken. 
Tel/fax:0736-60-8712, Cell.:080-1436-7430. 

Lm Emmanuel Trần Văn Bỉnh OFMConv 
Catholic Nigawa Church:           〒663-8006 
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken 
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863;  
Cell. 080-3399.6467:Email: fr vanbinh@yahoo.co.jp 

Lm Giuse Trương Đình Hải 
Catholic Aioi Church;      〒678-0008 
17-1 Sakaemachi; Aioi-Shi, Hyogo-Ken  
Tel. 0791-22-0087; Email: johaisvd@yahoo.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc 
Catholic Shukugawa Church:        〒662-0052 
5-40 Kasumicho, Nishinomiya-Shi; Hyogo-Ken  
Tel. 0798-22.1649; Cell: 090-7108.5632; 
Email: sinhsac2003@yahoo.com 

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần 
Catholic Fuse Church 
1-10-10 Eiwa Higashi-Osaka; Osaka  〒577-0809 
Tel.080-2459.5381. Email: domthuan@gmail.com 

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ 
Rokko Catholic Church 
3-1-21 Akamatsu-Cho, Nada-Ku, Kobe-Shi, Hyogo-
ken 〒657-0061 
Cell.090-3849.7087;Email: takasinsgjp@yahoo.co.jp 

Giáo phận Hiroshima: 

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi 
Catholic Mizushima Church:         〒712-8032 
2-17-36 Kitase, Kurashiki-Shi, Okayama-Ken  
Tel. 086-455-5718; Cell: 090-9969-2478 
Email: prhdloi2002@gmail.com 

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuần 
Catholic Higashi Hiroshima Church 
5-5-1 Takamigaoka, Takaya; Higashi Hiroshima-Shi, 
Hiroshima-Ken 〒739-2115 
Tel. 082-439-0520; Cell. 090-4109-9005; 
Email: kojunjohn@yahoo.com.au 

Giáo phận Takamatsu: 

Lm Giuse Ngô Văn Thành 
Catholic Uwajima Church:    〒798-0060 
1-4-16 Marunouchi, Uwajima-Shi, Ehime-Ken  
Tel. 0895-24-4850; Cell: 090-9693-9592; 
Email: josephthanh.ngo@gmail.com 

Giáo phận Nagasaki: 

Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD 
Catholic Nishimachi Church 
9-34 Otonashimachi, Nagasaki-Shi   〒852-8044 
Tel. 0958-44-5755; Cell: 080-4849-5408 
Email: ducdiem2001@yahoo.com 

Giáo phận Oita: 

Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh 
Catholic Nichinan Church:         〒887-0013 
2-4-1 Kiyama, Nichinan-Shi, Miyazaki-Ken  
Tel & Fx: 0987-22-3006. Cell: 090-6594-9899; 
Email: maranathapeter@yahoo.com 

Giáo phận Kagoshima: 

Lm Phaolô Phạm Minh Anh 
Catholic Aira Church:              〒899-5421 
2668 Hagashimochida, Aira-Shi, Kagoshima-Ken 
Tel. 099-566.3256; Cell.090-9560.1705 
Email: paul_scs@yahoo.com 

Lm Gabriel Dương Văn Quốc Tiến 
Catholic Naze Church               〒894-0025 

18-1 Naze, Saiwai-Cho, Amami-Shi, Kagoshima-Ken, 
Tel 0997-52.0339, cell. 090-6864.8421; 

Email: gabrielquoctien@yahoo.com 

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm 
Catholic Daikuma Church 
21-1 Daikuma Machi, Naze Amami-Shi, Kagoshima-
Ken 〒894-0009 
Tel. 0997-54-3216; Cell. 090-5923.9339; 
Email: nguyentam776@yahoo.com 

Giáo phận Naha: 

Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế 
Catholic Gushikawa Church 
58 Kiyabu, Uruma Shi, Okinawa, Japan 〒904-2225 
Tel:098-974-3643; 
Email: peterchanelche70@yahoo.com 

Lm Giuse Bùi Đức Dũng 
Catholic Nago Church 
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 〒905-0018 
Tel. 0980-52.2241; Cell. 080-3995.1909, 
Email: ducdung77@yahoo.com 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 
Catholic Koza Church 
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 
Tel. 098-937.7064; Cell.. 080-3966.4430, 
Email: joachimhoai@yahoo.com 

Lm Bosco Dương Trung Tín 
Catholic Awase Church 
1-5-1 Tobaru; Okinawa-Shi 〒904-2164 
Tel. 098-937.3598; Cell. 090-6864.3244; 
Email: bosco.tudohanhphuc@yahoo.com 

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến 
Kainan Catholic Church;            〒900-0022 
1-13-10 Higawa; Naha-Shi, Okinawa-Ken  
Tel. 098-832-3037; Cell. 090-9652.1309 
Email: ductien76@yahoo.com 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 
Catholic Shuri Church;             〒903-0814     
4-60 Shurisakiyama-Cho, Naha-Shi, Okinawa-Ken  
Tel. 098-884.4787, Cell.080-3963.1979; 
Email: glory200679@yahoo.com 

Công tác nước ngoài: 

Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv 

Sacro Convento di S. Francesco in Assisi 
Piazza San Francesco, 2-06081 Assisi Perugia, Italia;  
Email: fxhoai@yahoo.com 

Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss 
Japan Catholic Seminary;            〒814-0131 
1-1-1 Matsuyama, Jonan-Ku, Fukuoka-Ken  
Email: phamquang9@yahoo.com 
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