
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 419 
Tháng 05 Năm 2019 

THAÙNG HOA KÍNH ÑÖÙC MEÏ 

Caàu nguyeän cho caùc baäc laøm cha meï 

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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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN 

 

05/05 : Đại Hội Giới Trẻ toàn quốc Susono, Shizuoka-Ken (Cha Tường) 

      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Phong) 

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Đức Cha Nguyễn Văn Đệ) 

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

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

12/05 : 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)  

        13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Utsunomiya (Cha Quốc Định) 

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

        14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Trinh) 

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

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

         15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Cửu) 

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

16/05 : 18g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Karasuyama, Tochigi-Ken (cha Hiến) 

17/05 : 20g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (cha Hiến) 

19/05 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần) 

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

        11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân)   

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

        12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Tường) 

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

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

      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokuyama, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj) 

        15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima (Cha Lợi)             

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

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)    

        15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành) 

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

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

26/05 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu  (Cha Tận Hiến) 

            14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sendai (Cha Hiến) 

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm) 

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

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

        15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)   

02/06 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Hy) 

        14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj) 

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

        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.  

 



 

Lòch  Phuïng  Vu ï  Thaùng 05 naêm 2019 

 

 

  



Thánh Giu-se NGÔ DUY HIỂN 

(1769-1840) Linh Mục (OP) 

Tử đạo ngày 9 tháng 5 (x. Tr 114) Xử Trảm 

“Tôi thờ lạy Chúa, một Thiên Chúa,  

có lẽ nào tôi bước qua ảnh Ngài” 

  Thánh Giu-se Hiển sinh năm 1769, tại làng Quần Phương Hạ, 

tỉnh Nam Định. Chú Hiển lớn lên trong bầu khí đạo đức và dâng 

mình vào Nhà Đức Chúa Trời khá sớm. Chú thực hành đời sống 

thiêng liêng nhiệm nhặt, chuyên cần học tập và giúp việc cho Đức 

Cha Delgado Y rất nhiệt thành. 

  Mãn chương trình thần học, thầy chịu chức Linh Mục. Cha Hiển tuyên khấn trọng thể 

trong dòng Đa Minh ngày 12/10/1812 và được gởi đi du học ở Manila nhiều năm. 

  Khi học xong chương tình, ngài trở về Việt Nam và coi sóc xứ Hưng Nghĩa, Trung 

Thành và Cao Mộc. 

  Cha là người hết sức tận tâm, đức hạnh, giữ nghiêm chỉnh các giờ kinh và nguyện 

ngắm, cùng khuyên các tín hữu siêng năng dọn mình đón nhận các bí tích. 

  Đêm 20/12/1839, Cha bị bắt khi vừa dâng lễ xong. Cha bị đánh 40 roi và đóng gông rất 

nặng. Ngày 9/5/1840. Tại pháp trường Nam Định, Cha lãnh án xử trảm. 

 

 

 
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 06: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
 Cầu nguyện xin cho biết thương xót 

Tháng 07: Cầu nguyện cho giới trẻ 

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 

 
Home: http://vietcatholicjp.net ＊Facebook: Công Giáo Việt Nam Tại Nhật 

mailto:nrd31878@nifty.com
http://vietcatholicjp.net/
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Vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, một cơn hỏa hoạn đã 

thiêu hủy một phần lớn Nhà Thờ Đức Bà ở Paris, Pháp, Nhà 

thờ Đức Bà Paris là nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo Phận 

Paris, và là biểu tương Đức Tin, văn hóa, kiến trúc và là 

niềm hãnh diện của người dân Paris, và của nước Pháp. Nhưng chỉ trong mấy tiếng 

đồng hồ, biểu tượng và niềm hãnh diện này đã bị hủy hoại, mang lại một nỗi buồn và 

tiếc nuối  vô tận cho người dân Paris, nước Pháp và cả thế giới. Chính trong lúc đau 

thương và bất lực này, người dân Paris và người dân nước Pháp, vốn đã lơ là đức tin, 

đã tìm lại sự hiệp nhất và quay trở về với Thiên Chúa, nguồn trợ lực duy nhất, để cầu 

nguyện cho quê hương và tìm sự nâng đỡ. 

Trong cuộc sống của chúng ta, Chúa luôn gởi đến cho chúng ta những dấu chỉ, 

qua các biến cố, cho chúng ta thấy Chúa luôn hiện diện với chúng ta, nhưng chúng ta 

thường không thấy, bời vì chúng ta chỉ muốn thấy những điều chúng ta muốn tìm. Mẹ 

Maria, ngược lại, chỉ tìm thánh ý Chúa, vì thế, Mẹ luôn sống trong bình an và luôn ca 

ngợi tình thương của Chúa. 

Tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ, chúng ta xin Mẹ dạy chúng ta sống tâm tình 

phó thác, xin vâng và ca tụng Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta, để chúng 

ta thực sự là nhân chứng của niềm vui, bình an và tình thương mà Chúa muốn ban 

cho con người, khi dựng nên chúng ta. 

Chúng ta hãy lợi dụng thời gian của tháng 5 này để tạ ơn Chúa đã ban cho 

chúng ta một Người Mẹ thánh thiện, gương mẫu và diễn tả tâm tình tạ ơn Chúa bằng 

sự cố gắng noi gương Mẹ sống đẹp lòng Chúa. 

Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, theo ý chỉ của Giáo 

Đoàn trong tháng này. Xin cho các bậc làm cha mẹ luôn sống đạo đức, gương mẫu và 

biết quan tâm giáo dục con cái trong đức tin và trong lòng mến, để con cái càng thêm 

tuổi càng trở thành những nhân chứng của Chúa trong Giáo Hội và trong xã hội đầy 

biến động hôm nay. 

                       PVLC 
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       CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ngày 05 tháng 5 

 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27b-32. 40b-41 

Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần.  

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. 

Bấy giờ, vị thượng tế hỏi các Tông Đồ rằng: “Chúng tôi đã nghiêm cấm 

các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho 

Giêrusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ 

trên đầu chúng tôi!” Bấy giờ ông Phêrô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: 

“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông 

treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm 

cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm 

thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về 

những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, Đấng mà 

Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người”. 

Bấy giờ họ cho gọi các Tông Đồ lại và cấm các ông không được nói đến 

danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, 

lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì Danh Đức Giêsu. 

Đó là Lời Chúa  

 

ĐÁP CA: Tv 29 

Đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Xướng: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không 

để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, 

tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 

Xướng: Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh 

danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương 

suốt cả đời. Lệ có rơi khi mànđêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng 

hò reo. 
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Xướng: Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì 

nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, 

xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

 

BÀI ĐỌC II: Kh 5, 11-14 

Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền. 

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung 

quanh ngai, các Con Vật và Kỳ Mục. Số thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các 

vị lớn tiếng hô: “Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy 

quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời 

cung chúc”. 

Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển 

khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: “Xin kính dâng Đấng ngự trên 

ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến 

muôn thuở muôn đời!” 

Bốn Con Vật thưa: “Amen”. Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG  

Halleluia, Halleluia. Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành 

vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Gn 21, 1-19 

Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm 

như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Bấy giờ, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. 

Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, Ông Tôma gọi là Điđymô, 

ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Giêbêđê và hai 

môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: 

“Tôi đi đánh cá đây” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Rồi mọi người 
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ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 

Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không 

nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: “Này các chú, không 

có gì ăn ư? Các ông trả lời: “Thưa không”. Người bảo các ông: “Cứ thả lưới 

xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, 

nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức 

Giêsu thương mến nói với ông Phêrô” “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, 

ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các 

môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa 

bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. 

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có 

cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” Ông 

Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm 

được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 

Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi: 

“Ông là ai?” vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh 

trao cho các ông; rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu 

tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. 

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi Simon Phêrô: “Này anh Simon, 

con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: 

“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: “Hãy 

chăm sóc chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Này anh Simon, con ông Gioan, 

anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến 

Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”.. Người hỏi lần thứ ba: “Này 

anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì 

Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, 

Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm 

sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình 

thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho 

người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. Người nói vậy, có 

ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người 

bảo ông: “Hãy theo Thầy!” 

Đó là Lời Chúa  
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

NGÀY 05 THÁNG 05 

 

Con Thuyền Giáo Hội Lữ Hành 

Mừng Chúa Phục Sinh đến tất cả quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đang ở trong 

Tuần III Mùa Phục Sinh. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về 

hình ảnh Giáo Hội Chúa Ki-tô và cùng nhau cộng tác xây dựng Giáo Hội trong tin yêu và 

cậy trông.  

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 21, 1-19) tường thuật lại biến cố Chúa Giê-su tỏ 

mình cho các môn đệ lần thứ ba, sau khi Người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ đồng lòng 

theo vị “thuyền trưởng” Phê-rô ra khơi bắt cá. Nhưng tiếc thay đêm ấy, họ chẳng bắt được 

con cá nào. Sáng sớm, bỗng có người đứng trên bãi biển hỏi thăm và nhắc khéo rằng: Hãy 

thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ bắt được cá. Lúc này đây, ắt hẳn các ông đã nhớ lại 

giây phút không thể nào quên khi Thầy Giê-su gọi các ông bước theo Người trong một 

hoàn cảnh tương tự như hôm nay. Các ông đã vâng theo, đã thả lưới và đã bắt được đầy cá 

đủ loại. Nhìn thấy “phép lạ” vừa xảy ra, người môn đệ được Chúa yêu, ngay lập tức đã nhận 

ra dấu chỉ của Chúa và Người vừa bảo các ông thả lưới đó chính Chúa Giê-su.  

Chúa Giê-su sau khi sống lại, Người đã tỏ mình ra các các môn đệ dưới nhiều hình 

thức khác nhau, có khi giống như một người làm vườn (x. Ga 20, 11-18), có khi lại như 

khách hành hương (x. Lc 24, 13-35), rồi có lúc chẳng khác chi một người đi dạo trên bãi 

biển (như bài Tin Mừng hôm nay). Hầu hết các bài tường thuật về Chúa Phục Sinh tỏ 

mình ra cho các môn đệ đều có một điểm chung. Đó là thoạt đầu các môn đệ không nhận 

ra được Thầy của mình, nhưng nhờ những gợi nhắc về những kỷ niệm với Thầy mà các 

ông bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Chúa và tin rằng Đấng đã chịu đóng đinh trên thập 

giá, đã chịu mai táng trong mồ ba ngày và nay đã Phục Sinh. Đấng ấy hiện vẫn đang sống 

và đang đồng hành với mỗi một môn đệ trong từng hoàn cảnh của cuộc đời.  

Sau khi các môn đệ nhận ra Chúa Giê-su, Đấng vẫn luôn trìu mến, quan tâm và chăm 

sóc cách chu đáo cho các ông, thì các ông đã được mời gọi hãy yêu Chúa và thương mến 

nhau. “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng 

yêu thương nhau” (Ga a3,35). Chúa hỏi Phê-rô, vị thuyền trưởng của nhóm, đến ba lần về 

lòng mến và Người mời gọi ông hãy chăm sóc anh chị em của mình. Đây cũng chính là lời 

mọi gọi Chúa dành cho mỗi một người môn đệ theo chân Thầy Giê-su. Người đã dùng cái 

chết treo nhục nhã trên thập giá và sự phục sinh để dạy chúng ta biết về một Tin Mừng 

Yêu Thương đích thực, về một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, về một cách thức 

để yêu thương như Cha đã thương yêu. Ngày phán xét Chúa cũng chẳng hỏi chúng ta điều 

gì khác ngoài việc chất vấn chúng ta về lòng yêu thương đối với anh chị em xung quanh.  

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hình ảnh về một Giáo hội lữ hành như con 

thuyền đang ra khơi đánh bắt cá. Để bắt được nhiều cá, để đưa nhiều người trở về với Cha 

nhân lành, Giáo hội cần phải ra khơi, dẫu biết rằng ra khơi là phải đối đầu với bao phong 
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ba bão táp. Rất nhiều khi Giáo hội cũng giống như các môn đệ xưa vất vả cả đêm mà 

chẳng đạt được một chút thành quả nào. Không những thế Giáo hội còn phải chịu những 

cám dỗ, bị chỉ trích, bị chia rẽ, bị bách hại và bị khủng bố. Hơn bao giờ hết, Giáo hội vẫn 

phải luôn tin vào Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất. Giáo hội cần phải suy gẫm Lời 

Chúa hằng ngày và luôn đọc lại lịch sử đời mình để nhận thấy Chúa vẫn đang hiện diện, 

đồng hành với Giáo hội cũng như với từng thành viên trong gia đình Hội thánh. Nhờ đó, 

Giáo hội mới có đủ can đảm để thực thi những gì Chúa truyền dạy, nhất là thi hành sứ 

mạng truyền giáo với lòng bác ái yêu thương. 

“Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Chúa Phục Sinh sẽ ở lại 

với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Tin tưởng và cậy trông vào Chúa, chúng ta hãy cầu 

nguyện cho Giáo Hội luôn bám vào Chúa và hướng về Người như cùng đích của sứ mạng 

mình. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên dân mới của Chúa. Nhờ tin vào sự Phục 

Sinh và nhờ ánh sáng Phục Sinh soi dẫn, chúng ta được mời gọi khiêm nhường cộng tác 

nhau trong tin yêu và hy vọng để giúp Giáo Hội trung thành với sứ mạng mà Chúa trao 

phó, nhất là bước theo Chúa Giê-su trên con đường thập giá, con đường phục vụ và yêu 

thương. 

Linh mục GB Phan Đức Định 

 

 

 

1. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi mỗt tín hữu chúng con biết sống thánh thiện, 

noi gương Chúa Giêsu: “yêu mến Chúa Cha và làm theo những gì Chúa Cha truyền”, 

chứ không phải vì sợ bị trừng phạt mà yêu mến Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu ban cho 

chúng con có đủ can đảm biết thật lòng ăn năn, sám hối, đền tội, thật tâm thú nhận 

những lỗi lầm đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, hầu có thể biến đổi bản thân 

của mỗi một cá nhân chúng con trở nên thánh thiện hơn.Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Qua sự Phục Sinh, Chúa Giêsu đã hoàn tất công trình cứu chuộc, để những ai tin 

vào Ngài, được sống lại với Người. Cầu xin Chúa Giêsu, nguồn mạch Phục Sinh, 

Đấng đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần, thương ban cho mỗi một cá nhân chúng 

con biết: thật lòng “tin” vào sự Phục Sinh, trung thành sống đúng theo những gì Ngài 

đã truyền dạy, can đảm chết phần xác thịt, để được sống lại trong tình yêu Phục Sinh 

của Chúa Giêsu.Chúng con cầu xin Chúa 

3. Chiến tranh do loài người gây ra, đã làm cho các đồng bào trong vùng chiến mất: 

gia đình, người thân yêu, tài sản, quê hương. Cùng gắn thêm những thương tật trên cơ 

thể, tước lấy tương lai của nhiều bé thơ và đồng bào vô tội. Nguyện xin Thiên Chúa 

đoái thương đến nhưng người tị nạn đang trong cảnh cơ hàn, đói rét, bệnh tật, không 

nơi nương tựa, chóng có được những giây phút an lành trong cuộc sống.Chúng con 

cầu xin Chúa 
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.CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ngày 12 tháng 5 

 

 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 14. 43-52 

Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại. 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.  

Ngày ấy, hai ông Phaolô và Barnaba rời Perghê tiếp tục đi Antiokia 

miền Pisiđia. Ngày Sabat, hai ông vào hội đường ngồi tham dự. 

Tan buổi họp, có nhiều người Do Thái và nhiều người đạo theo, tức là 

những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với 

họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa. 

Ngày Sabat sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy 

những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối 

những lời ông Phalô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phaolô và ông 

Barnaba mạnh dạn lên tiếng: “Anh em phải là những người đầu tiên được 

nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi 

mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về 

phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: “Ta sẽ đặt ngươi làm 

ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất”. 

Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những 

người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. 

Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. 

Nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo 

đạo Do Thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông 

Phaolô và ông Barnaba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai 

ông liền giũ bụi chân phản đối họ và ra đi tới Icôniô. Còn các môn đệ được 

tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần. 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: Tv 99 

Đáp: Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Xướng: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Xướng: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, 

ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Xướng: Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tinh 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.  

 

BÀI ĐỌC II: Kh 7, 9. 14b-17 

Con Chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. 

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, 

thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước 

ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. 

Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã 

giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu 

trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; 

Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn 

phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng 

hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa 

họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết 

chiên của Tôi, và chiên của Tôi biết Tôi”. Halleluia.  
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TIN MỪNG: Ga 10, 27-30 

Tôi ban sự sốn gđời đời cho chiên của tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe 

tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời 

đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng 

khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và 

không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ngày 12 tháng 05 

 

Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh hay được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành vì 

Phúc âm Chúa nhật này luôn nói về Chúa như Đấng chăn chiên lành. Các năm A và B, 

chúng ta được đọc các đoạn trích dài hơn, còn năm C này chỉ có 4 câu ngắn ngủi trong 

Tin Mừng Gioan chuơng 10. Ngắn ngủi nhưng rất quan trọng vì nơi đây Chúa long 

trọng tuyên bố là Ngài đồng nhất với Chúa Cha, "Ta và Cha Ta là một" (Ga 10,30); và 

vận mệnh cho các 'con chiên của Chúa' là sự sống vĩnh cửu, trong bàn tay của Chúa (Ga 

10,28) cũng là bàn tay của Chúa Cha (Ga 10,29)  

Như vậy, trong bốn câu của đoạn Tin Mừng, ba câu sau Chúa nói về liên hệ của 

Người với Chúa Cha và điều Hai Cha Con làm cho nhân loại; chỉ còn câu đầu (Ga 

10,27) nói về các 'con chiên của Người.' Và căn tính của 'chiên của Chúa' là "nghe tiếng 

Người" và từ đó "đi theo Người"  

Tin theo Kitô giáo (cách nói quen dùng là "theo đạo") không phải là tin vào một 

triết lý sống, một ý thức hệ hay một chủ nghĩa gì đó nhưng trước hết là gặp gỡ Một Ai 

Đó, một Con Người có Một Tiếng Nói là Đức Giêsu Kitô.  

Thánh Phaolô đã nói, "Đức tin đến bởi Nghe" (Faith comes from hearing - Rm 

10,17) Chân phước John H. Newman (sắp được tuyên Hiển thánh) thì từng viết,"Chúng 

ta có thể lạnh với từ ngữ, nhưng tiếng nói có thể làm ta tan chảy" (Words left us cold, 

but a voice can melt us!) Và 'tiếng nói' có thể vang lên trong im lặng, chứ không nhất 

thiết phải là âm thanh! Như chúng ta vẫn nói "nghe tiếng luơng tâm" chứ không "đọc 
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lương tâm" hay "thấy luơng tâm" bao giờ!  

Người Việt Công giáo hay nói linh mục "làm lễ" và giáo dân "xem lễ" nhưng xưa 

trong các ngôn ngữ châu Âu thì không phải "làm" với "xem" mà là "Nói" và "Nghe" 

(Thí dụ tiếng Pháp nói "dire la Messe" và "écouter la Messe", tiếng Anh là "say the 

Mass" và "hear the Mass") Chúa Giêsu đến trần gian chỉ trong một thời gian ngắn ngủi 

và cũng không để lại bút tích gì - thế hệ tín hữu tiên khởi chỉ NGHE lời truyền khẩu từ 

các nhân chứng mà tin vào Người. Ngay cả khi các Phúc âm được chép thành văn thì 

trong nhiều thế kỷ sau đó, đa số dân chúng vẫn chỉ 'nghe Lời Chúa' là chính chứ không 

mấy ai "đọc" được!  

Trong kinh nghiệm đời sống thường nhật của chúng ta, "nghe" cũng quan trọng vô 

cùng! Chúng ta vẫn nói "Nghe tiếng con tim" - cho dù nếu "Tình yêu bắt đầu từ đôi 

mắt" thì cái thấy từ đôi mắt đó phải làm ta "nghe tim mình rộn rã" thì mới nói được là ta 

'đã yêu'!  

Lời Chúa hôm nay thúc mỗi người chúng ta xét lại cái NGHE của mình. Trong 

một thế giới vô vàn những âm thanh hỗn độn tạp nham hôm nay, chúng ta TÌM NGHE 

và NGHE ĐƯỢC tiếng gì - có phải là tiếng của Chúa không? Và tiếng Chúa, nếu ta 

nghe được, đang mời gọi ta đi hướng nào đây trong cuộc đời mình? 

Gioan Đàm Xuân Lộ 

 

 

 

1. Để có được sự sống mới, hạt lúa mì cần phải trở nên thối nát, vứt bỏ sự sống cũ. 

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi một cá nhân chúng con biết can đảm: vứt bỏ những 

thú vui trần gian, quyến rũ của xác thịt, sống theo tinh thần Phúc Âm, biết chết cho tình 

yêu Kitô. Hầu được sống lại với Người, trong tình yêu Ba Ngôi vĩnh cửu ở đời 

sau..Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các Giáo Hội địa phương đang bị bách hại vì Danh 

Thánh Chúa: ở các quốc gia, ở những nơi mà con người đang tìm đủ mọi thủ đoạn để loại 

bỏ Thiên Chúa, được vững lòng tin, cùng đủ nghị lực vượt qua những thử thách đức tin. 

Hầu có thể mở rộng Nước Chúa, và loan báo Ơn Cứu Độ cho chư dân trên toàn cõi địa 

cầu..Chúng con cầu xin Chúa 

3. Giáo Hội do chính Chúa Giêsu thiết lập là Mầu Nhiệm, được liên kết trực tiếp với Mầu 

Nhiệm Nhập Thể. Nguyện xin Chúa Thánh Thần gìn giữ, chở che, cùng dẫn dắt Giáo Hội 

luôn được hiệp nhất với nhau, để chu toàn sứ mệnh: loan báo Tin Mừng Ơn Cứu Độ, làm 

chứng Phúc Âm, và cử hành các Phụng Vụ trong sự hiệp nhất của tình yêu Ba 

Ngôi..Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ngày 19 tháng 5 

 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 21b-27 

Hai Tông Đồ tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa 

đã cùng làm với hai ông. 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. 

Hồi ấy, sau khi đã loan Tin Mừng cho thành Đerbê và nhận khá nhiều 

người làm môn đệ, ông Phaolô và ông Barnaba trở lại Lytra, Icôniô và 

Antiokia. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ 

vững đức tin. Hai ông nói: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được 

vào Nước Thiên Chúa”. Và trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ 

những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những 

người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin. 

Hai ông đi qua miền Pisiđia mà đến miền Pamphilia rao giảng lời Chúa 

tại Pergê, rồi xuống Attalia, từ đó hai ông vượt biển về Antiokia, là nơi 

trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm 

công việc vừa mới hoàn thành. 

Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên 

Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân 

ngoại đón nhận đức tin. 

Đó là Lời Chúa  

 

ĐÁP CA: Tv 144 

Đáp: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chuc tụng Thánh 

Danh muôn thuở muôn đời. 

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

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài 

Chúa đã dựng nên. 

Xướng: Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 



12  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 419 Thaùng 05 Naêm 2019 

 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng 

tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Xướng: Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh 

cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 

 

BÀI ĐỌC II: Kh 21, 1-5a 

Thiên Chúa lau sạch nước mắt họ. 

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và 

biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ 

trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẳn sàng như tân nương trang điểm để 

đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm 

Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân 

của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ 

lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, 

kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất”. 

Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự”. 

Đó là Lời Chúa   

 

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: Ga 13, 31-33a. 34-35 

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, con Người 

được tôn vinh, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa 

được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính 

mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 
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Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh 

em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới: là anh em 

hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 

thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở 

điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ngày 19 tháng 05  

 

Điều Răn Mới 

 Nhiều dân tộc trên thế giới có tục lệ để lại di chúc cho con cái. Khi người cha trong 

gia đình khi sắp qua đời hay tại một thời điểm quan trọng nào đó trong cuộc sống, ông 

viết di chúc để lại cho con cái của mình. Di chúc là điều linh thiêng đối với gia đình nên 

mọi thành viên trong gia đình thường cố gắng hết sức để hoàn thành di nguyện của cha 

ông mình. 

 Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng để lại cho chúng ta một di 

chúc. Từ chương 13 của tin mừng Gioan, Chúa Giêsu bắt đầu nói về việc Ngài phải rời xa 

các môn đệ để về cùng Chúa Cha (Ga13,1). Chính trong bối cảnh chia ly này Chúa Giêsu 

đã để lại cho các môn đệ của Ngài một di chúc quan trọng đó là “điều răn yêu thương” 

(Ga13,34). Chính trong bối cảnh tang thương này cho chúng ta thấy di chúc của thầy 

Giêsu không đơn thuần là một lời khuyên mà là một mệnh lệnh. “Anh em hãy yêu thương 

nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga13,35). Di chúc của thầy Giêsu chỉ tóm tắt 

trong một vài từ hết sức đơn giản nhưng chưa bao giờ thôi là một thách đố lớn cho những 

kẻ theo Ngài. Là người Ki-tô hữu, chắc hẳn không ai không biết điều răn quan trọng nhất 

trong đạo là mến Chúa và yêu người. Tuy nhiên, để mang điều này ra thực hành quả là 

không đơn giản chút nào. Làm sao có thể yêu được một người mà tôi cảm thấy không có 

cảm tình? Khó hơn nữa là làm sao để yêu được kẻ thù như điều mà Thầy Giêsu ao ước các 

môn đệ mình làm (Mt5, 43)? Có lẽ chúng ta không có quá nhiều kẻ thù theo nghĩa hẹp của 

từ này. Tuy nhiên, làm sao mà tránh khỏi có những người mà tôi không ưa được? Làm sao 

để yêu người nào đó mà chỉ cần nhìn thấy, nghe giọng thôi là tôi đã không chịu nổi? Khó 

hơn nữa là yêu thương người nào đó đã gây thiệt hại cho tôi về vật chất tổn thương về tinh 

thần?  

 Để trả lời cho những câu hỏi này không phải là điều đơn giản. Tuy nhiên, có lẽ điều 

cần làm là thái độ chấp nhận chúng ta khá hẹp hòi, con tim của chúng ta không rộng đủ để 
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yêu như thầy Giêsu đã dạy. Chấp nhận như thế không phải để rồi buông xuôi mà là để cậy 

nhờ vào ơn Chúa giúp. Phải chân nhận rằng chúng ta không thể yêu ai cả nếu không có ơn 

Chúa. Chính nhờ có ơn Chúa mà chúng ta mới có thể dám bước ra khỏi cái tôi chật hẹp 

của mình để bước vào thế giới của tình yêu. Thêm vào đó, có lẽ phương thuốc hữu hiệu để 

chữa căn bệnh “khó yêu” của chúng ta đó là chiêm ngắm tình yêu Chúa dành cho chúng ta. 

Cảm nghiệm tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta là cách tốt nhất để chúng ta có thể yêu 

đồng loại. Hãy suy nghĩ xem Chúa đã yêu tôi như thế nào cho dầu tôi vẫn không ngừng 

quay lưng lại với Ngài? Hãy nghiệm xem cho dầu tôi xúc phạm tới Chúa bao nhiêu lần 

nhưng Ngài vẫn không ngừng yêu thương tôi? Nếu tôi cảm nghiệm được tình yêu Chúa, 

sự tha thứ của Ngài dành cho tôi, chắc chắn tôi sẽ đủ can đảm để bỏ qua cho người nào đó 

đã xúc phạm đến tôi.  

 Di chúc của thầy Giêsu đã hơn 2000 tuổi rồi nhưng các môn đệ của Ngài qua nhiều 

thế hệ vẫn còn loay hoay tìm cách thực hiện. Có lẽ chưa có ai dám vỗ ngực xưng tên rằng 

mình đang sống hết sức trung thành với di chúc của Chúa Giêsu. Chúng ta mãi mãi là 

những học trò không đủ điểm để tốt nghiệp cho môn học tình yêu. Tuy nhiên, dù là những 

học sinh kém đi nữa nhưng nếu chúng ta cố gắng từng ngày với sự trợ giúp của Ơn Chúa, 

chắc chắn vị giáo sư vĩ đại Giêsu sẽ làm cho chúng ta trở nên như Ngài: dám sống và dám 

chết vì yêu.  

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ 

 

 

 

 

1. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con biết dành thời gian cho lòng kính Thánh 

Tâm theo tinh thần Giáo Hội trong Tháng Kính Thánh Tâm này. Xin Ngài ban cho mỗi 

một cá nhân chúng con, biết hướng lòng và diễn tả tình yêu biết ơn đối với tình yêu của 

Thiên Chúa đã không ngừng tuôn đổ, cùng gìn giữ chúng con từng giây phút trong cuộc 

sống thường nhật.Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các anh chị em thanh thiếu niên chưa được biết đến 

Thiên Chúa, có được cơ hội tiếp xúc cùng cảm nghiệm được hồng ân của Thiên Chúa đã 

và đang dành cho nhân loại, hầu các bạn ấy sớm có ngày trở thành con dân của Thiên 

Chúa.Chúng con cầu xin Chúa 

3. Nguyện xin Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin thương ban cho nhân loại chúng 

con ơn biết yêu thương nhau. Yêu như chính Chúa Giêsu đã chỉ dạy: chịu đâm thủng và 

đổ máu cho những người công chính và ngay cả thù dịch. Nhất là ban cho chúng con biết 

mở cửa lòng, trao tặng tình yêu Phúc Âm đến những anh chị em thiếu may mắng – đang 

mòn mỏi mong chờ lòng thương xót của chúng con.Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ngày 26 tháng 5 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-2. 22-29 

Thánh Thần và chúng tôi quyết định: không đặt lên vai anh em một 

gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết. 

Lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ. 

Hồi ấy, có những người từ miền Giuđê đến Antiokia dạy anh em 

rằng: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môisen, thì anh em 

không thể được cứu độ”. Ông Phaolô và ông Barnaba chống đối và tranh 

luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông 

Barnaba và một vài người khác lên Giêrusalem gắp các Tông Đồ và các kỳ 

mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này. 

Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, 

quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi Antiokia với ông 

Phaolô và ông Barnaba. Đó là ông Giuđa, biệt danh là Basaba, và ông Sila, 

nhưng người có uy tín trong Hội Thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức 

thư sau: 

“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân 

ngoại tại Antiokia, tại miền Syria và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số 

người trong chúng tôi, không được chúng tôi ủy nhiệm, mà lại đi nói những 

điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế, chúng tôi 

đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với 

anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông 

Barnaba và ông Phaolô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Sila đến 

trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: Thánh Thần và chúng tôi đã 

quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những 

điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, 

ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh 

những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh”. 

Đó là Lời Chúa   

ĐÁP CA: Tv 66 

Đáp: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 
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đồng thanh cảm tạ Ngài! 

Xướng: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh 

tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, 

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Xướng: Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả 

hoàn cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Xướng: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân 

phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước 

chi toàn cõi đất kính sợ Người! 

 

BÀI ĐỌC II: Kh 21, 10-14. 22-23 

Thiên Thần chỉ cho tôi thấy Thành Thánh từ trời mà xuống. 

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ. 

Tôi là Gioan, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên 

một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giêrusalem, 

từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. 

Thành rực sáng tựa đá qúy tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 

Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần 

canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Israel. Phía 

đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. 

Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông 

Đồ của con Chiên. 

Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa 

Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. Thành chẳng cần mặt 

trời, mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và 

Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. 

Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong 

người ấy. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Ga 14, 23-29 

Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy thì 

sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời 

anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng 

đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh 

em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh 

Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi 

điều Thầy đã nói với anh em. 

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của 

Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao 

xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến 

cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì 

Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, 

Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ngày 26 tháng 05 

 

ĐẤNG BẢO TRỢ CHÚNG TA 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Nào ai trong chúng ta biết Chúa Thánh Thần 

nếu Chúa Giê-su không dạy bảo và nói về Người cho chúng ta. Trong Ba Ngôi Thiên 

Chúa, Chúa Thánh Linh thường bị lãng quên hoặc không được biết tới, có lẽ vì Ngài là 

Thần Khí nên không được cảm nhận, cảm nghiệm nhiều trong đời sống đức tin của chúng 

ta chăng? 

Trong bài đọc I trích sách Công Vụ Tông Đồ lột tả rõ nét về cách thức hoạt động và 

đồng hành của Chúa Thánh Thần “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm 

cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này...” (x. Cv 15, 28). Các Thánh 

Tông Đồ có quyền quyết định những gì thuộc về đời sống thiêng liêng, đạo đức, nhưng 

các ngài không tự sức mình mà đưa đến kết luận hay xác quyết điều gì. Trái lại, các ngài 
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đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện, và lắng nghe sự hướng dẫn, soi sáng của Thánh 

Thần; để nhờ Ngài, các ngài đưa ra giáo huấn đúng đắn, ích lợi cho phần rỗi các tín hữu. 

Đứng trước vấn đề nan giải thời ấy ‘nếu không chịu cắt bì theo luật Mô-sê thì không được 

cứu độ’ và việc ăn đồ cúng của dân ngoại, các Thánh Tông Đồ đã cùng bàn bạc trong sự 

cầu nguyện thâm sâu và chú tâm đến sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Và nhờ sức mạnh 

ấy, các ngài đã sáng suốt hướng dẫn các tín hữu “hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú 

chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải” (Cv 15, 29). Dừng 

tại điểm này, chúng ta cùng nhìn vào đời sống đạo của chúng ta, nhất là khi họp hành, lên 

kế hoạch hay cùng nhau bàn thảo để đưa ra một quyết định gì đó quan trọng ảnh hưởng 

đến đời sống thiêng liêng của chính bản thân cũng như của cộng đoàn; chúng ta thường 

dừng lại với kiến thức, tự sức mình hoặc bè phái mà quên một điều, đó là: đặt mình vào 

trong giờ cầu nguyện và cùng Thánh Thần, chúng ta cùng đi đến quyết định! Chúng ta có 

xu hướng chỉ dựa vào ý kiến riêng mà không chú tâm đến sự thúc giục, hướng dẫn của 

Chúa Thánh Linh ngay trong lương tâm của ta! Chúng ta thường men theo lối mòn của 

việc thương thảo, làm sao có lợi cho đôi bên, mà bỏ qua Chúa Thánh Thần đang đồng 

hành, dạy bảo chúng ta như Chúa Giê-su khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay “Đấng 

Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con 

mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14, 

26).  

Thật vậy, Chúa Thánh Thần không tự dạy hay nói những gì của chính Ngài, mà Ngài 

sẽ giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng điều Chúa Giê-su đã giảng dạy trong Kinh Thánh. Hơn 

nữa, Ngài không nói về mình, mà cho bằng nói về Chúa Giê-su – Ngôi Lời nhập thể và 

Lời Hằng Sống – được thông truyền qua Thánh Kinh, Thánh Truyền và Giáo Huấn của 

Hội Thánh. Thiết nghĩ, đây cũng là một phương thức để nhận biết sự hướng dẫn thực sự 

của Chúa Thánh Thần hay không! Thứ đến, một điều tiên quyết nếu là công cuộc, hành 

động của Chúa Thánh Linh, đó là xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương, chứ không là nhân 

tố khiến tách rời, tách biệt giữa các nhóm, hội đoàn trong một giáo xứ, một cộng đoàn đức 

tin. Nếu ai đó dám quả quyết đó là ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần khi họ sống chia rẽ, 

kết bè, lập nhóm, kéo đồng minh, gây mất tình hiệp nhất và yêu thương trong cộng đoàn, 

thì tốt hơn hết nhanh chân quay gót trở về, quỳ gối, đặt mình trước Chúa mà kêu xin, ăn 

năn, hối lỗi vì Chúa Thánh Linh luôn luôn hướng dẫn chúng ta những điều Chúa Giê-su 

đã dạy; cụ thể đó là “ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy...” (x. Ga 14, 23). Mà lời Chúa 

Giê-su luôn quy hướng về đức ái, lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Trong đời sống 

thường nhật, Chúa Thánh Thần tiếp tục gợi hứng, soi sáng, khơi dậy trong tâm hồn mỗi 

một người chúng ta không gì khác hơn về đức ái, giới răn yêu thương. Cho nên, hễ ai sống 

thương yêu hết mình cũng là người luôn biết mở lòng tha thứ anh chị em và xây dựng tình 
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huynh đệ, hiệp nhất. Như vậy, bình an của Chúa Giê-su Phục Sinh thật sự sống động nơi 

người ấy “Thầy để lại bình an cho các con...Thầy ban cho các con không như thế gian ban 

tặng...” (x. Ga 14, 27). Sự bình an này chúng ta được lãnh nhận mỗi khi tham dự Thánh 

Lễ, và mỗi khi chúng ta chúc bình an cho nhau trước khi cùng nhau đọc/hát Lạy Chiên 

Thiên Chúa, không phải chúng ta chúc sự an bình, thoải mái từ nơi bản thân mà là cùng 

nhau chia sẻ sự bình an đích thật mà Chúa Phục Sinh đã trao ban. Hơn nữa, nhờ sự bình 

an này, mà chúng ta tiếp tục đời sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày với nhiều lo toan, 

bộn bề, nỗi niềm buồn vui, cơm áo gạo tiền, cũng như khi thất bại thảm hại hay thành 

công vô chừng v.v... 

Để thay lời kết cho bài suy niệm ngắn này, xin mời quý cộng đoàn cùng con cầu 

nguyện với Chúa Thánh Linh:  

  Thánh Thần nguồn mạch bình an 

  Luôn mang sự sống dâng tràn lòng con. 

  Bao phen sóng gió dập dồn 

  Đời con vững bước ôn tồn cậy trông... Amen! 

  Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

 
1. Xin Thiên Chúa ban cho chúng con biết noi gương theo trái tim của Chúa Giêsu 

Kitô, biết; diễn tả tình yêu của mình đối với: Chúa Cha – Đấng tạo dựng muôn loài, 

Chúa Con – Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Chúa Thánh Thần – Đấng thánh hóa loài 

người, và với tha nhân – những người anh em mà Thiên Chúa đã tạo dựng bởi tình 

yêu Ba Ngôi.Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Kính lạy Chúa Giêsu Kitô! Khấn xin Ngài thương ban cho chúng con được ơn thấu 

hiểu về; Trái Tim Cực Thánh của Ngài đã dành cho nhân loại: phải chịu đâm thâu vì 

tội lỗi của chúng con, để cứu chuộc chúng con. Nhưng, lắm lúc chúng con đã tự quên 

lãng, thờ ơ, đối với Trái Tim Tình Yêu của Ngài – Trái Tim chí tôn, Trái Tim Cực 

Thánh.Chúng con cầu xin Chúa 

3. Như chính Chúa Giêsu đã chỉ dạy rằng: “các con hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện để 

lướt thắng mọi cám dỗ”. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho bạn trẻ chúng con, luôn biết 

tỉnh thức, can đảm và mạnh mẽ dứt khoát với những cám dỗ luôn luôn tìm đủ mọi 

cách để lôi kéo chúng con ra khỏi tình yêu Ba Ngôi.Chúng con cầu xin Chúa 
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Anh chị em rất thân mến, 

Ngày 02 tháng 4 vừa qua, kỷ niệm ngày qua đời của vị Thánh Giáo Hoàng 

của giới trẻ là Đức Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng đầu tiên viết thư cho giới trẻ 

và sáng lập ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Tòa Thánh đã cho công bố Tông Huấn 

Christus Vivit (Chúa Kitô đang sống). Tông huấn “Christus Vivit” đã được Đức 

Giáo Hoàng Phanxicô ký tại Đền Thánh Loreto khi ngài tới kính viếng Nhà Đức 

Mẹ nhân dịp lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 3. Đức Thánh Cha viết: “Chúa Kitô 

đang sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta, và một cách tuyệt vời, Người 

mang tuổi trẻ đến với thế giới của chúng ta. Do đó, những lời đầu tiên tôi muốn 

nói với mọi Kitô hữu trẻ là: Chúa Kitô đang sống và Người muốn bạn được 

sống!” 

Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến chủ đề các năm tháng trẻ trung của 

Chúa Giêsu và nhắc lại câu chuyện Tin Mừng mô tả Chúa Giêsu “như một thiếu 

niên, khi Người trở về Nazareth với cha mẹ của Người, sau khi bị lạc và được tìm 

thấy trong Đền thờ” Ngài viết, chúng ta không nên nghĩ rằng “Chúa Giêsu là một 

thiếu niên lãnh đạm hoặc chỉ biết quan tâm đến mình. Các mối liên hệ của Người 

là các mối liên hệ của một người trẻ, biết chia sẻ đầy đủ cuộc sống của gia đình và 

dân của Người”. 

Sau đó, Đức Phanxicô nói về tuổi trẻ của Giáo Hội và ngài viết: “Chúng ta 

hãy cầu xin Chúa giải thoát Giáo Hội khỏi những người khiến Giáo Hội già đi, 

giam cầm Giáo Hội trong quá khứ, cầm chân Giáo Hội hoặc giữ cho Giáo hội 

dậm chân tại chỗ. Nhưng chúng ta cũng hãy cầu xin Người giải thoát Giáo Hội 

khỏi một cám dỗ khác: đó là cơn cám dỗ muốn nghĩ rằng Giáo Hội trẻ bởi vì Giáo 

Hội chấp nhận mọi thứ được thế giới mời mọc Giáo Hội, nghĩ rằng Giáo Hội 

được đổi mới vì Giáo Hội gạt thông điệp của mình sang một bên và hành động 

như mọi người khác. Không! Giáo Hội trẻ trung khi Giáo hội là chính mình, khi 

Giáo Hội nhận được một lần nữa sức mạnh được sinh ra từ lời Chúa, từ Bí tích 

Thánh Thể, và sự hiện diện hàng ngày của Chúa Kitô và sức mạnh của Chúa 

Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta”. 

Hiệp ý với Đức Thánh Cha, chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ, đặc biệt 

cho giới trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Xin Chúa ban cho mọi 
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người trẻ được Chúa Thánh Thần làm trẻ lại bằng tình yêu và sự dấn thân, để 

phục vụ Chúa và Giáo Hội với tất cả sự nhiệt thành  và can đảm làm chứng cho 

Chúa bằng một đời sống thánh thiện, gương mẫu. 

Ngày 12 tháng 4 vừa qua Giáo Đoàn đã mất đi một người cha, một vị ân 

nhân vĩ đại, đó là cha Harrie Quuadvliet, một vị linh mục người Hòa Lan, nhưng 

đã dành cả đời truyền giáo ở Nhật, và từ năm 1979, khi người Việt Nam bắt đầu 

tỵ nạn đến Nhật, ngài đã cống hiến cả sức lực, khả năng và công việc của ngài để 

nâng đỡ, thoa dịu những đau thương của người Việt tỵ nạn, đặc biệt tại vùng 

Kansai. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Xin Thiên Chúa giàu lòng 

thương xót, thưởng công bội hậu cho ngài trên thiên đàng. 

Vào tối thứ hai Tuần Thánh, Nhà Thờ Đức Bà ở Paris, thủ đô nước Pháp, đã 

bị cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ mái ngói và làm sụp đổ tháp nhà thờ chính 

tòa nguy nga, biểu tượng của đức tin của thủ đô Paris và toàn thể Âu châu và cũng 

là niềm hãnh diện của nước Pháp, đã được xây dựng từ thế kỷ thứ 12. Ngọn lửa 

đã làm hư hại một thánh đường, nhưng qua biến cố đau thương này, người dân 

nước Pháp, đặc biệt những người Kitô hữu, đã ý thức được sự tạm bợ, chóng qua 

của cuộc sống trần thế, để bắt đầu tìm về lại với đức tin, về với những giá trị 

thiêng liêng, có tính cách vĩnh cửu. Nhà thờ bằng đá đã bị thiêu cháy, cũng ngọn 

lửa đó đã làm bùng lên ngọn lửa đức tin đã từ lâu tàn lụi nơi tâm hồn của mọi 

người đang chứng kiến, trực tiếp hay gián tiếp, cơn hỏa hoạn này. Đây là việc 

Chúa làm cho chúng ta. Mầu nhiệm tử nạn luôn dẫn đến sự phục sinh vinh hiển. 

Tháng 5, tháng Hoa kính Đức Mẹ, chúng ta hãy cố gắng lợi dụng thời gian 

đặc biệt này để diễn tả tình thương của chúng ta đối với Mẹ Thiên Chúa, bằng 

cách dâng lên Ngài những đóa hoa thơm là những hy sinh, cố gắng bắt chước 

gương sống khiêm nhường, phó thác và vâng phục thánh ý Chúa mà Mẹ đã sống 

trong suốt cuộc sống ở trần gian của Mẹ. Khi chúng ta diễn tả tình thương yêu của 

chúng ta với Mẹ bằng việc noi gương bắt chước Mẹ, Thiên Chúa cũng rất hài lòng 

và chúc phúc cho tất cả chúng ta, vì Ngài rất yêu thương và hãnh diện về Người 

Mẹ thánh thiện tuyệt vời của mình. 

Trong tháng 5 này, Giáo Đoàn cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các 

bậc  cha mẹ. Làm cha mẹ trong hoàn cảnh sống hôm nay không phải là một việc 

dễ, nhưng thật sự cần nhiều hy sinh và tình thương tuyệt đối dành cho con cái. 

Cầu nguyện cho cha mẹ cũng là một cách diễn tả tình thương, sự hiếu thảo của 

chúng ta đối với cha mẹ. Xin Chúa chúc lành và ban cho các bậc cha mẹ, đặc biệt, 
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cha mẹ của chúng ta, mọi ơn lành cần thiết, sức khỏe để các ngài sống thánh thiện, 

hạnh phúc ơn gọi của các ngài trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc của cuộc sống.  

Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, một số linh mục, tu sĩ nam nữ Việt Nam, 

đang truyền giáo tại Đài Loan sẽ đến Tokyo trong chương trình gặp mặt 2 năm 

một lần các linh mục, tu sĩ Việt Nam làm mục vụ tại Nhật và Đài Loan, để chia sẻ 

kinh nghiệm, găp gỡ, nâng đỡ nhau trong đời sống tận hiến và mục vụ. Xin anh 

chị em cầu nguyện cho những ngày gặp gỡ này, để mọi người tham dự sẽ được 

tăng thêm sức mạnh đức tin, tình huynh đệ, hầu phục vụ Chúa và Dân Ngài một 

cách nhiệt thành, vui vẻ trong mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh. 

Tôi cũng xin báo tin và xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho cha Antôn 

Vũ Khánh Tường, Dòng Ngôi Lời, sẽ rời Nhật vào cuối tháng 5 để đi du học 1 

năm tại Hoa Kỳ, theo sự sắp xếp cho tương lai của Hội Dòng tại Nhật. Ngài sẽ về 

lại Nhật vào đầu tháng 6 năm 2020. Sự vắng mặt của ngài, dù chỉ trong 1 năm, 

nhưng sẽ là một mất mát cho chúng ta, đặc biệt sẽ có một vài nơi ở vùng 

Aichi-Ken và Gifu-Ken sẽ không thường xuyên có thánh lễ tiếng Việt như trước 

đây. Mong anh chị em hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chúng ta, thiếu các 

linh mục Việt Nam. Vì thế, xin anh chị em cầu nguyện cho cha Tường sớm kết 

thúc khóa học để sớm về lại với chúng ta. Kính chúc cha thượng lộ bình an và xin 

nhớ cầu nguyện cho mọi người trong Giáo Đoàn. Chúng con cũng sẽ luôn nhớ và 

cầu nguyện cho cha và chờ đợi cha trở lại.   

Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa vẫn luôn đại lượng với chúng ta, vào tháng 3 

vừa qua, Chúa đã cho chúng ta thêm một tân linh mục là cha Giuse Nguyễn 

Thành Hy, thuộc Dòng Ngôi Lời Truyền Giáo ở Nagoya, ngài đã được bề trên bổ 

nhiệm làm cha phó nhà thờ Nanzan đồng thời đi dạy ở trường của nhà Dòng. Và 

vào đầu tháng 5, một tân linh mục khác, cũng thuộc Dòng Ngôi Lời, từ Việt Nam, 

sẽ sang truyền giáo ở Nhật, đó là cha Gioan Trần Nam Phong. Trong khi chờ đợi 

được bổ nhiệm một công việc nào đó, ngài sẽ giúp các cộng đoàn Việt Nam vùng 

Aichi-Ken và Gifu-Ken. Kính chúc hai cha sức khỏe, niềm vui và luôn hăng say 

phục vụ Giáo Hội và dân Chúa, đặc biệt Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại 

Nhật.  

Kính chúc qúy cha và tất cả anh chị em một tháng hoa tràn ngập bình an và 

niềm vui trong sự che chở của Mẹ Thiên Chúa và trong sự đồng hành của Chúa 

Giêsu Phục Sinh. Tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em. 

Linh Mục của anh chị em 

  P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

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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TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 04/2019, 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: 

- AC Lê Văn Hùng (Tondabayashi, Osaka) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Liên-Thấm (Kyryu, Gunma-Ken) giúp hai em: 20.000 yen 

- Chị Ngân (Hamamatsu) giúp một em: 10.000 yen 

- Chị Trần thị Dung (Yokohama) giúp hai em: 20.000 yen 

- AC Nguyễn Ngọc Toàn (Tokyo) giúp một em: 10.000 yen 

- Anh Nguyễn Văn Lộc (Seto, Aichi-Ken)giúp một em: 10.000 yen 

- GX Takatori-Kobe giúp ba em: 30.000 yen 

- Cháu Thu Thảo (Yamato) giúp một em: 10.000 yen 

- Lê Chí Nhân (Yamato) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Nguyễn Đức Tài (Himeji) giúp một em: 10.000 yen 

- Takeda Yuki (Himeji) giúp một em: 10.000 yen 

- Thư, Thi, Linh, Tâm, Sỹ, Đạt (Himeji) 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 

NHẮN TIN VỚI CÁC ÂN NHÂN GIÚP HỌC BỔNG 

Để có thể gởi tiền về cho các em học sinh nghèo tại Việt Nam kịp niên học mới 

2019-2020, sẽ được khai giảng vào đầu tháng 8, xin qúy vị ân nhân tiếp tục quảng đại chia 

sẻ với các em, nhờ đó, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và qua các em, Giáo Hội 

cũng như tổ quốc Việt Nam được ngày càng phát triển. Xin qúy vị ân nhân gởi tiền học 

bổng (10.000 yen) về cho cha Hiến hoặc cho chị Tuyết Mai. Qúy vị nào không thể tiếp tục 

giúp cho các em, xin cũng vui lòng cho Nhóm CSLC biết, để có thể sắp xếp cho các em, 

hầu các em không bị gián đoạn việc học. 

Thay mặt các trẻ em nghèo tại Việt Nam, Nhóm CSLC Tokyo xin chân thành tri ân 

qúy vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúc lành cho quý vị và gia đình. 

Nhóm CSLC Tokyo 
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THÔNG BÁO VỀ TRẠI HÈ THIẾU NHI 

Cũng như mọi năm, trại hè thiếu nhi sẽ được tổ chức tại nhà nghỉ mát của dòng Salesio 

Don Bosco bên bờ hồ Norijiko, Nagano từ ngày thứ sáu (16/8) đến ngày thứ hai (19/8). Xin qúy vị 

phụ huynh vui lòng khuyến khích và cho phép con cái tham dự. Đây là cơ hội để giúp các em biết 

sống chung với nhau, khám phá thiên nhiên và giúp các em trưởng thành, cũng như là cơ hội để các 

em được học thêm tiếng Việt và học giáo lý. 

Vì chổ ở giới hạn và cần phải thuê xe bus, xin qúy vị phụ huynh vui lòng ghi tên cho các 

em tham dự trại hè càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ không nhận ghi danh tham dự sau ngày 21 

tháng 7 năm 2019. 

ĐỊA ĐIỂM TRẠI: 

Norijiko Catholic Kyokai; 

3940 Shimano Machi, Omaza Tomino Azami Yazuwa, Kamiminochi-Gun, Nagano-Ken 389-1312; 

Tel. 026-258.2480 

THỜI GIAN: Từ 9g30 ngày thứ sáu (16/8) đến ngày thứ hai (19/8) 

TRẠI PHÍ:  10.000 yen cho mỗi em. 

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: 

Tất cả các em thiếu nhi công giáo từ tiểu học lớp một đến trung học cấp 3. Vì không có nhân sự để 

lo cho các em, và vì chương trình sinh hoạt hoàn tòan có tính cách tôn giáo, do đó, chúng tôi chỉ 

nhận ghi danh cho các em thiếu nhi Việt Nam công giáo, từ lớp một tiểu học cho đến hết trung 

học.  

ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG NGÀY ĐI TRẠI 16/08: 

Để tiện việc đưa các em đến địa điểm xe bus chờ (nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo), xin qúy vị phu 

huynh, tùy theo vùng cư ngụ, vui lòng đưa các em đến 2 địa điểm tập họp sau đây: 

1. Các em ở các vùng Fujisawa, Yamato và Atsugi: 

Tập họp tại nhà ga Koza Shibuya (tuyến Odakyu) lúc 7g30 sáng thứ sáu 16/8, sẽ có người dẫn 

các em đến nhà thờ Yotsuya. 

2. Các em vùng Tokyo, Kawaguchi, Mizonoguchi: 

Xin tập trung tại trước nhà thờ Ignatiô, Yotsuya đúng 9g30 sáng thứ  sáu 16/8. 

Xin qúy vị phụ huynh lưu ý và vui lòng đưa các em đến các điểm hẹn đúng giờ, để các em được 

khởi hành đúng theo chương trình đã dự liệu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các em đến 

trể, cũng như các em đã không ghi danh tham dự trước. 

Xe bus cũng sẽ đưa các em về lại nhà thờ Ignatio, Yotsuya vào lúc 4g00 chiều ngày thứ hai 19/8, 

nếu không bị kẹt xe. 

NHỮNG VẬT DỤNG CẦN THIẾT PHẢI MANG THEO (xin qúy vị phụ huynh lưu ý) 

- Bento cho bữa cơm trưa 16/8 

- Thẻ bảo hiểm sức khỏe (photocopy) 

- Kem, bàn chải đánh răng. 

- Khăn tắm; Quần áo ngủ; Quần áo và đồ lót để thay trong 4 ngày. 
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- Quần áo tắm (tắm hồ); Phao để tắm 

- Bình nhựa để đựng nước uống khi đi dạo (bi đông) 

- Áo khoác gió (phòng khi lạnh) 

LƯU Ý: 

Nếu có em nào phải uống thuốc, hoặc có bệnh suyển hay phải kiêng cử trong vấn đề ăn uống, 

xin qúy vị phụ huynh vui lòng cho chúng tôi biết để giúp đỡ và nhắc bảo các em. 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ 

 Từ ngày 20 tháng 4, xin anh chị em vui lòng liên lạc với qúy cha Micae Nguyễn 

Xuân Vinh, Giuse Bùi Đức Dũng, Peter Chanel Phạm Văn Chế, Gioankim Phan Đình 

Hoài và Bosco Dương Trung Tín, Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến, Antôn Vũ Khánh 

Tường và Giuse Nguyễn Thành Hy theo địa chỉ mới sau đây: 

 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 

Catholic Ishigaki Catholic Church 

67 Azaoukawa, Ishigaki-Shi, Okinawa-Ken  

〒 907-1106 

Tel: 0980-82-2322, Mobile: 080-3963.1979; 

Email: glory200679@gmail.com 

 

Lm Giuse Bùi Đức Dũng 

Catholic Awase Church 

1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi 

〒904-2164 

Tel. 098-937-3598 

Cell. 08039951909 

Email: josbddung@gmail.com 

 

Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế 

Catholic Koza Church 

1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 

Tel. 098-937.7064; 

Email: peterchanelche70@yahoo.com 

 

Lm Bosco Dương Trung Tín 

Catholic Nago Church 

2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken  

〒905-0018 

Tel. 0980-52.2241; hoặc: 090-6864.3244; 

Email: bosco.tudohanhphuc@yahoo.com 

 

 

 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 

Giáo xứ Maehara,  

3-16-1 Maehara, Ghinowan-shi 

Okinawa 〒901-2203 

Tel. 098-897.7484; cell. 080-3966.4430 

Email: joachimhoai@yahoo.com 

 

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến 

Catholic Asato Church 

3-7-2 Asato, Naha-Shi,Okinawa-Ken 902-0067 

Te. 098-863.2021; Mobile: 090-9652.1309;   

Email: ductien76@yahoo.com 

 

Lm Giuse Ngô Văn Thành 

Catholic Imabari Church 

1-2-13 Kitahorai-Cho,Imabari-Shi 

Ehime-Ken 〒794-0028 

Tel. 0898-32.2348; mobile: 090-9693.9592 

Email. Josephthanh.ngo@gmail.com 

 

Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD 

Catholic Nanzan Church 

1 Minamiyama-Cho 

Showa-Ku, Nagoya-Shi 〒466-0835 

Tel.052-831.9131; mobile: 080-6658.4866 

 

Lm Antôn Vũ Khánh Tường SVD 

Divine Word House 

832 Varnum Street, N E 200017 

Washington DC 

Email: vktuongsvd@yahoo.com 

mailto:glory200679@gmail.com
mailto:josbddung@gmail.com
mailto:peterchanelche70@yahoo.com
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THÔNG BÁO CỦA BAN THỰC HIỆN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Kể từ tháng 3 năm 2019, ban thực hiện Phụng Vụ Lời Chúa đã cố gắng thực hiện một sáng 

kiến mới, hầu có thể giúp mọi người có thể đọc được PVLC trên Smart phone qua “mả QR” được in 

trong báo PVLC mỗi tháng. 

Mã QR được in ở cuối thư ngỏ của PVLC mỗi tháng sẽ cho phép mọi người đọc được nội dung 

PVLC của tháng đó. 

Mã QR được in bên tay trái của trang bìa sau của cuốn PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên 

trang Facebook của Giáo Đoàn. 

Mã QR được in bên tay phải của trang bìa sau của PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang 

web của Giáo Đoàn. 

Xin anh chị em lưu ý và chỉ cho các anh chị em không biết, hầu mọi người có thể đọc được 

PVLC hầu có thể tham dự thánh lễ một cách ý nghĩa hơn. 

Ban thực hiện PVLC 

TIN CĐ/CG FUJISAWA 

Con xin được thông báo đến Quý Cha, quý Tu Sỹ nam nữ, Giáo Đoàn công giáo Việt Nam 

tại Nhật, Cùng các Cộng Đoàn. 

Dưới sự hướng dẫn của Cha Phaolô Hà Minh Tú và sư tín nhiệm của giáo dân cộng đoàn 

Fujisawa, Ban đại diện CĐ nhiệm kỳ 2019-2021 được hình thành dưới đây:  

Trưởng ban đại diện: Giacôbê Nguyễn Ngọc Lợi (080-35105.8690). 

Phó ngoại vụ: Vincentê Đinh Hữu Thiện (090-8332.2679) 

Phó 1: Antôn Nguyễn Văn Tài 

Phó 2: Maria Vũ Hoàng Ngọc Anh 

Trưởng ban phụng vụ: Sơ Maria Võ Thị Cẩm Thuỳ  

Phó ban phụng vụ: Giuse Trần Hùng Việt  

Thư ký: Sơ Elizabeth Trần Thị Cẩm Tú  

Thủ quỹ: Têrêsa Nguyễn Thị Xuân  

Trưởng ban khánh Tiết: Anna Trần Thị Hồng  

Phó: Anna Trần Thị Nhung  

Trưởng ca đoàn: Phanxicô Xavie Lê Quang Dũng  

Kính xin quí Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, cùng toàn thể ông bà anh chị em thêm lời cầu 

nguyện và hướng dẫn thêm cho Cộng Đoàn chúng con trên bước đường phục vụ.  

TM/ BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN FUJISAWA 

TIN CĐ/CG TOYAMA, TOYAMA-KEN 

Danh sách Ban Đại Diện mới nhiệm kỳ 01/4/2019 đến 31/3/2020 

Trưởng BĐD: Peter NguyễnVvũ Hải 

Phó BĐD: Thérèse Phạm thị Liên; 

     John Võ Văn Cao 

     Vincente Nguyễn Văn Sơn 

Trưởng ban thông tin: John Nguyễn Minh Hiển 

Trưởng ban phụng vụ: Peter Cao Hải Nam 

Trưởng ban thủ quỹ:  Maria Hoàng thị Duyên 

Trưởng ban ẩm thực:  Anne Nguyễn Bích Ngọc Thành 

Trưởng ban thể thao:  John Lê Huy Phi 

                                                 Josheph Nguyễn Văn Nam 
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BIÊN BẢN BUỔI HỌP BAN ĐẠI DIỆN GIÁO ĐOÀN 

Nội dung: Chuẩn bị Đại Hội Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên, Bổn Mạng Giáo Đoàn Công 

Giáo Việt Nam tại Nhật, sẽ được tổ chức hai ngày 13-14 tháng 7 năm 2019 tại nhà thờ Hamamatsu 

thuộc tỉnh Shizuoka. 

Thời gian: từ 9g00 đến 16g00 ngày thứ bảy 30/03/2019 

Địa điểm: trung tâm mục vụ nhà thờ Hamamatsu 

Thành phần tham dự: 

Cha linh hướng: P.M Nguyễn Hữu Hiến,  

Cha Micaer Nguyễn Minh Lập SBD 

Cha Giuse Đoàn Tận Hiến SBD 

Đại diện các cộng đoàn, đoàn thể trong Giáo Đoàn có:  

Anh Trần Văn Minh trưởng BĐD Giáo Đoàn thuộc CĐ Hamatsu 

CĐ Osaka: anh Nguyễn Văn Tuệ; CĐ Kobe: anh Nguyễn Xuân Vinh; CĐ Hiroshima: chị Quỳnh 

Thụy; CĐ Nagoya: anh Nguyễn Nên, chị Vũ thị Thanh Thủy; CĐ Fujisawa: anh Nguyễn Văn; CĐ 

Yamato: chị Phạm Ngọc Minh Hằng; CĐ Mizonoguchi: anh chị Trẩn Anh Khoa; CĐ 

Kaizuka-Kawasaki: anh Đỗ Duy Linh; CĐ Tokyo: anh Nguyễn Tiến Long; Ban thực hiện PVLC: 

anh Lê Văn Thọ; Nhóm CSLC: Tuyết Mai 

Vào lúc 9g00 cha Nguyễn Hữu Hiến đã bắt đầu buổi họp mời mọi người hát kinh Chúa Thánh 

Thẩn để dâng buổi họp của Giáo Đoàn cho Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng hướng dẫn để buổi 

họp mang lại nhiều ích lợi cho tất cả mọi người tham dự và cho đời sống đức tin của mọi người 

trong Giáo Đoàn. 

Anh Trần Văn Minh Trưởng BĐD Giáo Đoàn đã thay mặt BĐD Giáo Đoàn cám ơn quý anh 

chị trong BĐD các CĐ, đoàn thể trong Giáo Đoàn đã hy sinh thời gian đến tham dự buổi họp lẩn 

này. 

Trước khi đi vào chi tiết buổi họp, cha Nguyễn Hữu Hiến đã giới thiệu BĐD các CĐ từ các 

nơi để mọi người biết nhau hầu bầu khí của buổi họp được thân tình. 

Sau khi bàn thảo mọi người trong BĐD đã đồng ý và quyết định tổ chức hai ngày Đại Hội Bổn 

Mạng của Giáo Đoàn như sau: 

Thời gian: từ 13g00 ngày 13 tháng 7 đến 17g00 ngày 14 tháng 7 năm 2019 

Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Nhà Thờ Hamamatsu, Shizuoka 

Địa chỉ: 432-8002 Hamamatsu-Shi Naka-Ku Tomizuka-Cho 2662 Tel: 053-474-3314 

(〒432-8002 浜松市中区富塚町 2662) 

Lệ phí tham dự: 1.000 yen người lón, học sinh từ koko trở xuống miễn phí 

CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY ĐẠI HỘI 

Ngày thú bảy 13 tháng 7: 

13g00-14g00: ghi danh 

14g00-17g45: khai mạc, tĩnh tâm, xưng tội 

18g00-19g30: cơm tối 

20g00-22g30: Chầu Mình Thánh Chúa chung 

20g30-22g00: Chầu Mình Thánh Chúa theo từng cộng đoàn (sẽ thông báo giờ Chầu của mỗi cộng 

đoàn sau ngày 16/6) 

Ngày Chúa Nhật 14 tháng 7: 

07g00: ăn sáng 
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08g30: giải tội  

Trong khi các cha giài tội, sẽ có chương trình học hỏi về Chân Phước Anrê Phú Yên và Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam theo từng nhóm: người lớn, giới trẻ, những người đã lập gia đình và các 

bạn trẻ lớn lên tại Nhật (bằng tiếng Nhật) 

12g00-13g00: cơm trưa 

14g00-16g00: rước kiệu cung nghinh Chân Phước Anrê Phú Yên, thánh lễ 

Trước khi cử hành thánh lễ, sẽ diễn hoạt cảnh cuộc xưng đạo và tử đạo của Chân Phước Anrê Phú 

Yên. 

16g00-17g00: tổng vệ sinh, giải tán. 

Trách nhiệm các công tác hai ngày Đại Hội: 

1. Thánh Lễ: 

- Thánh Ca: Tuyết Mai  

- Ca đoàn: các ca đoàn trong Giáo Đoàn, những bài hát trong hai ngày ĐH sẽ được gởi đến quý 

anh chị ca trưởng trong các cộng đoàn. Xin quý anh chị ca trưởng tập cho mỗi ca đoàn của mình 

trước. 

- Giúp lễ: CĐ Yamato 

- Bài đọc 1: CĐ Kaizuka-Kawasaki (nam) 

- Bài đọc 2: CĐ Hiroshima (nữ) 

- Lời nguyện giáo dân: 

Lời nguyện 1: Cầu cho Giáo Hội Hoàn Vũ (CĐ Mizonoguchi) 

Lời nguyện 2: Cầu cho Giáo Đoàn (CĐ Tokyo) 

Lời nguyện 3: Cầu cho Giáo Hội Việt Nam và các Giáo Hội đang bị bách hại (CĐ Fujisawa) 

Lời nguyện 4: Cầu cho Cộng Đoàn đang tham dự thánh lễ (CĐ Kobe) 

- Dâng lễ vật: CĐ Hamamatsu chuẩn bị lễ vật, các cộng đoàn cử ngưởi dâng lễ vật gồm: 

Bánh và rượu: gia đình tu sĩ (cha Hiến chịu trách nhiệm) 

Hoa: CĐ Hamamatsu 

Quả: chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 

Nến: giới trẻ Kanto 

Nhang: Ban Đại Diện Giáo Đoàn (chuẩn bị lư, nhang CĐ Fujisawa) 

- Kiệu: Chuẩn bị kiệu LCĐ Miền Tây, CĐ Fujisawa và anh Nguyễn Nên (CĐ Nagoya) 

Tượng Anrê Phú Yên: Anh Nguyễn Văn Tuệ (CĐ Osaka) 

Khiêng kiệu: CĐ Osaka   

2. Ẩm thực:   

- Cơm tối 13/7: CĐ Hamamatsu 

- Cơm sáng 14/7: CĐ Fujisawa 

- Cơm trưa 14/7 Liên Cộng Đoàn Miền Tây 

- Phiếu ẩm thực: Ban thực hiện PVLC chịu trách nhiệm in ấn.  

Trong hai ngày đại hội, xin mọi người mua phiếu ăn sẽ được bán trước mỗi bữa cơm. 

- Xin mỗi cộng đoàn cử 3 người vào phụ với ban ẩm thực 

- Sau mỗi bữa cơm, xin mỗi cộng đoàn cử 1 người vào phụ với ban vệ sinh thu dọn rác. 

3. Y tế: Chị Vũ Thị Thanh Thủy (CĐ Nagoya) và các y tá trong các cộng đoàn.  

     Xin mọi người nhớ mang theo thẻ bảo hiểm sức khỏe. 

4. Vệ sinh: CĐ Hamamatsu và CĐ Hiroshima 

     Xin mỗi cộng đoàn cử 3 người cộng tác với ban vệ sinh 
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     Đồ dùng vệ sinh cá nhân (xà phòng tắm, bàn chải, kem đánh răng…) tự túc mang theo 

     Bao rác, bảng biểu, giấy vệ sinh…CĐ Hamamatsu chuẩn bị. 

5. Trật tự: Anh Nguyễn Văn Công (CĐ Fujisawa) và Anh Trần Duy Anh (CĐ Yamato) 

6. Tổng vệ sinh trước khi giải tán: mỗi cộng đoàn cử 2 người để dọn vệ sinh các phòng vệ sinh, 

phòng tắm, các phòng ngủ, phòng hội và địa điểm đại hội, để trả lại cho nhà thờ. Sau giờ cơm trưa 

Chúa Nhật nếu có thời gian sẽ cùng nhau làm tổng vệ sinh trước.  

7. Hướng dẫn: CĐ Hamamatsu (sẽ cho biết số điện thoại người hướng dẫn sau) 

8. Điều khiển hai ngày Đại Hội: anh Nguyễn Nên (CĐ Nagoya) 

9. Chụp Hình: anh Ngọc (CĐ Kobe) 

 

CÁC ĐIỂU CẦN LƯU Ý 

Ban Tổ Chức là Giáo Đoàn, mọi thắc mắc và liên lạc, xin vui lòng liên lạc với anh Trần Văn Minh, 

Trưởng BĐD Giáo Đoàn. 

Giáo Đoàn ao ước sẽ không có thánh lễ tiếng Việt tại các cộng đoàn trong ngày Chúa Nhật 14/7, 

để mọi người có thể tham dự đại hội. 

Tiền thuê futon: 1.000 yen cho tất cả những ai muốn ngủ lại đêm 13/7 

Chỗ ngủ: 280 chỗ ngủ, được chia ra trong các nhà thờ quanh địa điểm tổ chức. Ưu tiên cho các bậc 

lớn tuổi, phụ nữ, trẻ em và những ai ghi tên trước ngày 16 tháng 6.  

Xin vui lòng cho biết đến dự ĐH bằng xe hơi hay xe điện, để ban tổ chức sắp xếp phương tiện di 

chuyển từ nhà thờ đến địa điểm ngủ lại đêm.  

Xin các cộng đoàn vui lòng báo cho ban tổ chức biết số người tham dự, số người ngủ lại trước ngày 

16 tháng 6, để ban tổ chức chuẩn bị thuê futon và ẩm thực. 

Những ai muốn dựng lều hoặc ngủ ngoài trời thì xin tự túc và không phải đóng tiền thuê futon. 

Phòng tắm: tại địạ điểm tổ chức chỉ có 4 phòng tắm shower, Giáo Xứ sẽ tìm nhà tắm công cộng gần 

khu vực tổ chức ĐH.  

Bãi đậu xe: chỉ có 70 chỗ đậu xe, ai đến sau xin vui lòng đậu xe ở các bãi đậu xe trả tiền. Sẽ có bản 

đồ hướng dẫn, được đăng trong PVLC tháng 7/19. 

Ngày Chúa Nhật 14/7 từ 11g00 trưa bãi đậu xe ở Trung Tâm Mục Vụ được phép sử dụng toàn bộ.   

Không được hút thuốc trong khuôn viên nhà thờ, trong các phòng và trong các nơi tổ chức đại hội. 

Không được uống bia, uống rượu trong khuôn viên đại hội 

Giáo Đoàn không chịu trách nhiệm về sự mất mát hành lý cá nhân 

Để cho việc mừng kính lễ chân phước bổn mạng mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho mọi 

người, Trang mạng Giáo Đoàn và PVLC từ tháng 5 sẽ đăng tải những tài liệu học hỏi về Chân 

Phước Anre Phú Yên, để mọi người tìm hiểu. 

Thánh lễ bế mạc Đại Hội: để mọi người đứng ở ngoài được tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn, 

BTC sẽ đặt 2 màn hình ở ngoài trời. (anh Đỗ Duy Linh, CĐ Kaizuka-Kawasaki chuẩn bị máy quay, 

anh  Trần Văn Minh sẽ chuẩn bị màn hình) 

16g00: Cha Nguyễn Hữu Hiến đã cám ơn BĐD các công đoàn tham dự quảng đại cộng tác trong 

việc chuẩn bị và tổ chức Đại Hội. Cha cũng xin mọi người củng cầu nguyện cho việc tổ chức được 

mọi sự tốt đẹp làm sáng danh Chúa và mang lại ích lợi thiêng liêng cho mọi người sẽ tham dự Đại 

Hội.  

Sau đó các BĐD tham dự đã đọc kinh sáng danh để kết thúc buổi họp và hẹn gặp lại dịp Đại Hội. 

Làm tại Hamamatsu ngày 30/3/2019 

Tuyết Mai 
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TRANG GIÁO LÝ – MUỐI CHO ĐỜI - 

今年、カトリック浜松教会で 7月 13日から 14日に

かけて、在日ベトナム人・カトリック共同体が保護聖人

である福者アンレ・フー・イエンを祝います。この機会

に三回にわたって、皆さんと一緒に福者アンレ・フー・

イエンの生涯、信念、そして福者からのメッセージを勉

強したいと思います。 

1533 年にベトナムにキリストの福音の種がまかれました。

その後、救いの恵みが順調にベトナムに広がりました。イエス・キリストを信じるベトナ

ム人が増えていきましたが、地方によっては迫害が起こりました。 

アンレ・フー・イエンがこの状況の中にフー・イエン省

で（中部）生まれ（1625年頃）、16歳の時に（1641年）洗礼

の恵みを受け、アンレという名前（イエスの弟子の一人で、

聖アンデレ）をもらいました。こうして、彼は生涯、聖アン

デレのようにイエス様の為に生きることを決めました。青年

のアンレは 1642年にホイ・アンでリーダーの養成コースに参

加し、後に教会のリーダーとして、教理（教会の教え）を教

え、神父様と宣教師の手伝いをしました。 

1643 年 7 月 31 日にアンレと数人の有志が自発的に生涯

を教会のために、宣教に奉仕するため宣教師たちと共に村々を巡り（クワン・チ省、クワ

ンナム省）、宣教しました。 

その後、クワンナム省で奉仕する最中、リーダーアンレは役人に捕まり、牢に入れら

れ、「信仰を捨てること、キリストの教えを広めないこと」などを脅されました。しかし、

アンレは「イエス様を捨てることよりも、死を選ぶ」と決めました。 

こうして、アンレは 1644 年 7 月 26 日にケ・チャム村クワンナム省で殉教の冠を受け

ました。その時、アンレはまだ若き１９歳であり、ベトナムで最初の殉教となりました。 

のちに、2000 年に教皇ヨハネ・パウロ２世から列福され、アンレは聖人の次の「福者

（Blessed）」という称号を受けました。今では福者アンレは「青年の守護者」としてマン

ラン教会に祭られています。 
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-CHÂN PHƯỚC ANRE PHÚ YÊN- 

 

“Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của 

Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng 

sống” 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên 

bậc chân phước một thanh niên Việt Nam, ngày 5 

tháng 3 năm thánh 2000 với tên thánh là Anre thuộc 

tỉnh Phú Yên. Thanh niên Anre Phú Yên là một giảng 

viên giáo lý (Thầy Giảng Anre), tử đạo ngày 26 tháng 

7 năm 1644. 

Anre Phú Yên chào đời năm 1625, con út trong 

một gia đình nghèo tại xóm nhỏ ven biển, nay là giáo xứ Mằng Lăng, tỉnh Phú Yên, 

Giáo phận Qui Nhơn. Anre Phú Yên lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với mẹ năm 1641, 

lúc 15 tuổi, bởi tay cha Đắc Lộ. Mẹ cậu là bà góa tên thánh Gioanna, tuy hoàn cảnh 

gia đình không sung túc, nhưng bà Gioanna dành hết tình thương cho con mình và 

chuẩn bị cho chúng, có một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn về phần đời cũng như 

việc đạo. Bởi vậy, Bà gởi con út là Anre cho cha Đắc Lộ và hy vọng ngài sẽ thương 

trợ giúp. Từ đó cha Đắc Lộ lo cho cậu Anre về phần tinh thần cũng như vật chất, và 

chọn Anre vào nhóm “Nhà Đức Chúa Trời” như một thầy giảng trong tương lai. 

 Sau khi được đào luyện về nhân bản, học tập về giáo lý và văn hóa cùng chữ 

Nho, Anrê tuyên hứa tại Hội An năm 1643 và chính thức là một thành viên của nhóm 

“Nhà Đức Chúa Trời”. Với lời hứa suốt đời phụng sự Giáo Hội trong việc giúp các 

linh mục và loan báo tin mừng, Anre lên đường dạy giáo lý trong các vùng Phú Yên, 

Quy Nhơn và Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Bình. 

 Năm 1644, một sắc lệnh không lành cho người Công Giáo và Anre Phú Yên là; 

“Cấm quảng bá đạo Chúa Kito” do chúa Nguyễn ban ra. Được lệnh trên, Nghè Bộ đến 

nơi sinh hoạt của thầy giảng Anre và tuyên bố lệnh cấm truyền đạo Chúa. Đồng thời, 

hăm dọa tính mạng Anre sẽ không được bảo đảm, nếu không bỏ đạo. (Còn tiếp)  

–Ban tổ chức Đại Hội- 
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SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN  

VỊ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM 

 

Ngày 5 tháng 3 năm thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân 

phước một thanh niên Việt Nam, tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644, và được biết 

dưới tên thánh Anrê, và đồng thời cũng là thầy giảng. 

Ba thế kỷ rưỡi đã trôi qua kể từ ngày Thầy anh dũng dâng hiến mạng sống vì 

trung thành với đức tin Kitô và những lời Thầy cam kết với Chúa Kitô trong tư cách 

là người truyền bá Tin Mừng và giáo lý Kitô, nhưng ký ức về Thầy vẫn không suy 

giảm; trái lại, tấm gương của Thầy Anrê vẫn là một nguồn mạch nâng đỡ và khích 

lệ đích thực cho các tín hữu Công Giáo tại Việt Nam, giúp đỡ họ sống phù hợp và 

trung thành với đức tin, mặc dù đất nước phải trải qua nhiều thăng trầm phức tạp và 

khó khăn. 

Thầy Giảng Anrê, gốc tỉnh Phú Yên (giáo xứ Mằng lăng, Giáo phận Quy 

Nhơn), là con út của một phụ nữ tên thánh là Gioanna. Tuy góa bụa nhưng bà đã 

giáo dục con cái với tất cả lòng tận tụy và khôn ngoan. Anrê là một cậu bé mảnh 

khảnh, nhưng tư chất rất thông minh, có óc phán đoán tốt và tâm hồn hướng chiều 

về sự thiện. Do lời năn nỉ của bà mẹ, cha Đắc Lộ, vị Linh Mục thừa sai dòng Tên 

nổi tiếng, đã nhận cậu Anrê vào số các môn sinh của ngài. Anrê chăm chỉ học chữ 

Nho và chẳng bao lâu trổi vượt các bạn đồng môn. 

Anrê được lãnh nhận bí tích Rửa Tội cùng với mẹ ba năm trước khi bà qua đời, 

tức là năm 1641, khi Anrê được 15 tuổi. Anrê sinh năm 1625 hay 1626, không rõ 

ngày tháng, và lúc chịu chết năm 1644, Thày trạc độ 19 hay 20 tuổi. 

Một năm sau khi chịu phép Rửa Tội, tức là năm 1642, Anrê được cha Đắc Lộ 

nhận vào nhóm cộng sự viên thân tín của ngài, và sau một năm huấn luyện thêm về 

tôn giáo và văn hóa, Anrê được gia nhập Hội Thầy Giảng gọi là “Nhà Đức Chúa 

Trời” mà cha Đắc Lộ đã khôn ngoan thành lập: các thành viên Nhà Đức Chúa Trời 

cam kết, bằng lời hứa chính thức và công khai, suốt đời phụng sự Giáo Hội trong 

việc giúp các linh mục và truyền bá Tin Mừng. 

Lòng hăng say của Thầy Anrê sống trọn điều quyết tâm khi chịu phép Rửa đã 

chuẩn bị cho Thầy can đảm đương đầu với cuộc tử đạo và ngoan ngoãn đón nhận ơn 

tử đạo Thiên Chúa rộng ban cho Thầy. 
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Trước cuối tháng 7 năm 1644, quan Nghè Bộ trở lại tỉnh nơi Thầy Giảng Anrê 

sinh sống. Quan mang theo sắc lệnh của chúa Nguyễn cấm truyền bá đạo Kitô trong 

nước: vì thế quan quyết định hành động trước tiên chống lại các thầy giảng. 

Cha Đắc Lộ không hề hay biết ý định này của quan, nên tới thăm quan vì xã 

giao, nhưng ngay sau đó cha được biết chúa Nguyễn rất giận dữ khi thấy vì cha mà 

có đông người dân bản xứ theo đạo Kitô. Vì thế cha phải bỏ xứ Đàng Trong để trở 

về Macao và không được phép dậy giáo lý cho dân nữa. Còn các tín hữu theo đạo 

thì bị trừng phạt rất nặng nề. 

Rời dinh quan Nghè Bộ, cha Đắc Lộ đi thẳng xuống nhà tù nơi giam giữ một 

thầy giảng già 63 tuổi tên là Anrê, mới bị bắt hai ngày trước đó. Trong khi ấy, quan 

ra lệnh cho lính tới nhà cha lùng bắt một thầy giảng khác tên là Ignatio. Nhưng thầy 

Ignatio đã đi làm việc tông đồ. Lính chỉ tìm thấy Thày Anrê trẻ: để khỏi trở về dinh 

quan Bộ tay không, lính đánh đập Thầy Anrê, trói Thầy lại, rồi giải xuống thuyền 

đem về dinh quan trấn thủ. Chiều ngày 25 tháng 7 năm 1644, Thày đựơc dẫn tới 

trước mặt quan. Lính thưa với quan rằng họ không tìm thấy thầy Ignatio, nhưng đã 

bắt được một “thầy giảng khác giống như vậy, vì suốt cuộc hành trình, anh ta luôn 

nói về đạo Kitô và khuyến khích họ theo đạo”. 

Nghe vậy quan tìm mọi cách làm cho Thầy Anrê “từ bỏ cái đạo điên rồ đó và 

bỏ lòng tin”. 

“Nhưng thanh niên can trường ấy trả lời quan rằng mình là Kitô hữu, và rất sẵn 

sàng chịu mọi khổ hình chứ không từ bỏ đạo mình tuyên xưng: nên xin quan cứ tùy 

ý chuẩn bị các hình cụ, chàng vui lòng đón nhận, với xác tín rằng, vì đức tin, càng 

chịu khổ đau chừng nào thì càng chết vinh quang chừng ấy”. 

Tức giận vì sự bất khuất của Thầy Anrê không hề sợ hãi trước những lời đe 

dọa, quan truyền đóng gông và giải Thầy vào ngục, cùng nơi giam giữ thầy Anrê 

già. 

Cha Đắc Lộ và một vài thương gia Bồ Đào Nha tới thăm hai thầy: Thầy Anrê 

trẻ thanh thản và vui mừng vì được chịu khổ đau vì Chúa Kitô đến độ những người 

đến thăm Thầy bịn rịn không rời Thầy được, và nước mắt tràn bờ mi, họ xin Thầy 

nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Thấy vậy, Thầy tự nhạo cười mình và xin họ cầu 

nguyện cho Thầy, để Chúa ban cho Thầy ơn trung thành với Chúa cho đến chết, 

“dâng hiến mạng sống trong tình yêu trọn vẹn, hầu đáp trả tình yêu thương vô biên 

của Chúa, Đấng đã hiến mạng sống vì loài người… những lời Thày luôn lập lại cho 
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đến khi trút hơi thở cuối cùng là: Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của 

Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp trả mạng sống”. 

Sáng hôm sau, 26 tháng 7 năm 1644, hai tín hữu Kitô cùng tên Anrê, Anrê già 

63 tuổi và Anrê trẻ, cổ mang gông, bị dẫn qua các đường phố đông người qua lại 

nhất trong thành, băng qua chợ Kẻ Chàm, đến dinh quan trấn thủ để bị tra hỏi công 

khai. Quan trấn triệu tập một vài quan khác, lôi kéo họ về phía mình và tuyên án tử 

cho Thầy Giảng Anrê trẻ, rồi ra lệnh dẫn Thầy trở về ngục thất. 

Còn thầy Anrê già thì được tha vì lý do tuổi tác nhờ lời xin của cha Đắc Lộ và 

các thương gia Bồ Đào Nha. 

Vào khoảng 5 giờ chiều, một viên chỉ huy cùng với 30 người lính vào nhà tù, nơi vị 

Tôi Tớ Chúa bị giam giữ, và ra lệnh cho Thầy phải đi theo tới nơi hành quyết. Thầy 

Anrê cảm tạ Chúa vì giờ hiến tế đã tới, và sau khi chào mọi người hiện diện trong tù, 

Thầy nhanh nhẹn bước đi. Quân lính vây chặt chung quanh và dẫn Thầy Anrê đi 

qua các đường phố ở Kẻ Chàm, tới một cánh đồng ngoài thành. Cha Đắc Lộ, nhiều 

Kitô hữu Bồ Đào Nha và Việt Nam cũng như nhiều người lương đã đi theo và 

chứng kiến cuộc xử tử vị Tôi Tớ Chúa. 

Theo thói quen tại đây, cha Đắc Lộ xin và được phép trải một tấm chiếu dưới người 

Thầy Anrê để hứng lấy máu Thầy, nhưng Thầy Anrê không muốn nhận điều ấy, 

Thầy muốn máu mình thấm xuống đất, để được giống như máu cực trọng Chúa 

Kitô đã đổ ra. Trong khi đó, Thầy Anrê nhắn nhủ các Kitô hữu hiện diện hãy luôn 

kiên vững trong đức tin, đừng buồn phiền vì cái chết của Thầy, và hãy giúp lời cầu 

cho Thày được trung thành tới cùng. 

Cuộc hnh quyết Thầy Anrê được thi hành bằng mấy nhát lao đâm thấu cạnh 

sườn bên trái, và sau cùng khi một người lính sắp dùng đao chém đầu, Thày lớn 

tiếng kêu lên “Giêsu”. 

Cho tới hơi thở cuối cùng, Thầy Anrê đã chứng tỏ lòng kiên trung trong việc 

chấp nhận dâng hiến tế cuộc sống vì lòng tin yêu Chúa Kitô. 

Lạy Chúa, xin cho các giáo lý viên và các bạn trẻ, ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù 

nơi bị cấm cách, hay trong xã hội tân tiến với nhiều quyến dũ, biết noi gương Chân 

Phước Thầy Giảng Anrê Phú Yên, hăng say loan truyền Tin Mừng Tình Yêu và 

Hòa Giải và trung kiên theo Chúa Giêsu, hiến mạng sống đáp trả lại tình yêu của 

Ngài. (Lời Nguyện Giáo Dân Thánh Lễ Tôn Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại 

Công Trường Thánh Phêrô, Vatican 5.3.2000) 
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 TIN MỪNG PHỤC SINH CỦA CHÚNG TA 

   

“Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy và cho Người xuất 

hiện tỏ tường; không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những 

chúng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã 

được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại” (Cv 

10,40-41). 

  Trong các Chúa Nhật mùa Phục Sinh, bài đọc một luôn luôn là đọc sách 

Công vụ, với sức mạnh của Chúa Phục Sinh và sự hướng dẫn của Thánh Thần, 

hình ảnh sơ khai của Giáo Hội được hồi tưởng lại. Hàng năm, đọc lại bài này 

trong Chúa Nhật Phục Sinh, thánh Phê-rô đã lên tiếng làm chứng về Chúa 

Phục Sinh tại nhà ông sĩ quan tên Co-nê-ri-ô ở Xê-da-rê.  

  Trong lời chứng này, thánh Phê-rô, một trong những người đã “cùng ăn 

cùng uống với Đức Giê-su sau khi Người từ cõi chết sống lại”. “Việc cùng ăn, 

cùng uống” này nói lên rằng Đức Giê-su thực sự đã sống lại. Vì người chết thì 

không thể ăn uống gì được. Đức Giê-su đó, “đã bị treo lên cây gỗ mà giết đi”; đã 

chết thật và được mai táng trong mồ. 

  Việc chết thật này của Đức Giê-su được mô tả trong bài Phúc Âm. Với mà 

Ma-ri-a Mác-đa-la, người đi ra thăm mộ từ sáng sớm, thì thi thể của Đức Giê-su 

đã bị ai đó đem ra khỏi mộ(x.Ga 20,2). Còn đối với Phê-rô và Gio-an thì chỉ 

“thấy những băng vải để đó” (x.Ga 20,6), thi thể của Đức Giê-su thì chẳng thấy 

đâu. 

  Điều đó có nghĩa là Đức Giê-su đã sống lại rồi và chúng ta tin rằng Đức 

Giê-su đã sống lại từ cõi chết. Tin Đức Giê-su Sống Lại nghĩa là gì? “Sự Phục 

Sinh vừa là một biến cố lịch sử được các môn đệ chứng thực vì họ đã thực sự 

gặp Đấng Phục Sinh; vừa là biến cố siêu việt, vì nhân tính của Đức Ki-tô đi 

vào trong vinh quang của Thiên Chúa”(x. GLCG, số 656). 

  Theo đó, Phục Sinh là biến cố lịch sử, nghĩa là có thật và đã xảy ra, được 

các mộn đệ mà Phê-rô và Gio-an là một trong những chứng nhân. Phục Sinh còn 

là biến cố siêu việt, nghĩa là vượt quá trí hiểu của con người; vì nhân tính -thân 

xác- của Đức Ki-tô đã phục sinh và đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa. 

  Còn ngôi mộ trống và những băng vải thì sao? “Ngôi mộ trống và những 

băng vải xếp ở đó nói lên rằng: Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, thân xác 
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của Đức Ki-tô thoát khỏi xiềng xích sự chết và sự hư nát. Những chứng cứ 

trên chuẩn bị cho các môn đệ gặp gỡ Đấng Phục Sinh” (x. GLCG, số 657). 

  Như thế, Đức Ki-tô “Trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống 

lại”(x.Cl 1,18), tức là người đầu tiên từ cõi chết sống lại- là nguyên lý cho sự sống 

lại của chúng ta: ngay trong hiện tại, Người công chính hóa linh hồn chúng ta 

và sau này cho thân xác chúng ta được sống lại” (x. GLCG, số 658). 

“Ngay trong hiện tại, Người công chính hóa linh hồn chúng ta” nghĩa là 

gì? 

  “Có hai khía cạnh trong mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su. Một là 

Đức Ki-tô chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi; hai là phục sinh để mở đường 

cho chúng ta vào cuộc sống mới. Cuộc sống mới này bao hàm trước tiên là sự 

CÔNG CHÍNH HÓA, nghĩa là đặt chúng ta lại trong ân sủng của Thiên 

Chúa; để cũng như Đức Ki-tô đã được sống lại từ cõi chết, chúng ta cũng 

được sống đời sống mới(x. Rm6,4). 

  Đời sống mới này là chiến thắng sự chết do tội lỗi gây ra và được 

thông phần lại vào ân sủng. Kế đến, đời sống mới thực hiện ơn làm nghĩa tử 

Thiên Chúa vì con người chúng ta trở anh anh em của Đức Ki-tô. Chúng ta 

trở thành anh em của Đức Ki-tô không phải do bản tính nhưng do hiệu quả của ân 

sủng. Vì ơn làm nghĩa tử thông hiệp chúng ta thực sự vào đời sống của Con Một 

Thiên Chúa, như mầu nhiệm Phục Sinh đã mạc khải trọn vẹn” (x. GLCG, số 654). 

  Vậy ta phải làm gì? Theo thánh Phao-lô, thì “Anh em hãy hướng lòng trí 

về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” 

(x. Cl 3,2). 

  Quả thật, qua bí tích rửa tội, chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô và ta sẽ 

cùng được sống lại với Người. Bởi đó chúng ta phải có một cách sống mới. Cách 

sống mới đó chính là “Hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới”. Nghĩa là 

chúng ta đang sống ở hạ giới này, nhưng ta không chú tâm vào chúng, nhưng 

hướng lòng trí về quê trời nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 

  Vì chúng ta biết và tin rằng, dù có sống 100 năm trên cõi đời này đi nữa, 

cuối cùng chúng ta, ai cũng phải chết thôi. Chúng ta không ở mãi mãi ở thế 

gian này đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi ở trên trời với Chúa. Bây giờ thì chỉ có 

linh hồn; nhưng đến ngày tận thế, thân xác của chúng ta sống lại, cùng với linh 

hồn được vào vinh quang và sống với Chúa mãi mãi. 
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  Thế thì chúng ta phải hướng về trời và lo sao để qua cõi đời này ta được ở 

mãi mãi với Chúa chứ. Nếu chúng ta chỉ chú tâm vào những gì ở đời này thôi, 

thì chắc chắn sau này chúng ta không được ở mãi mãi với Chúa đâu, mà sẽ 

phải ở mãi mãi với ma quỉ đấy. Điều này thật quan trọng và cần thiết với chúng 

ta, nhất là các linh mục hay tu sĩ. Hiện nay, chúng ta thấy, người ta trong đó có 

cả linh mục và tu sĩ ngày càng chú tâm vào những sự ở đời này mà không lo 

đời sau của mình. Cứ lao đầu vào công kia việc nọ, đôi khi quên lo cho đời sống 

thiêng liêng của mình; quên lo cho đời sống linh hồn của mình. 

  Làm việc thì giỏi thì hay, thành công, nhưng lại kiêu ngạo; chuyên lo lắng 

những sự thế gian này mà chẳng lo nên thánh nên thiện gì cả. Lời của thánh 

Phao-lô vẫn còn có giá trị cần thiết. Theo tôi, lời đó vẫn vang lên và vô cùng 

khẩn thiết cho chúng ta ngày nay. Lời đó thức tỉnh mỗi người chúng ta, trong 

khi mừng mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Ki-tô. 

  Đức Ki-tô phục sinh để làm gì và chúng ta mừng lễ Phục Sinh để làm chi? 

Lễ Phục Sinh có ý nghĩa cho mỗi người chúng ta không? Hay chúng mừng là chỉ 

để mừng cho vui vậy thôi. Năm nào cũng vậy và lễ Phục Sinh nào cũng thế. 

Việc chúng ta chú tâm vào đời này thì cứ chú tâm; việc ta sao lãng đời sau thì 

cứ sao lãng sao !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  Thật là đáng tiếc cho chúng ta, nếu chúng ta cứ mừng Lễ Phục Sinh cho 

long trọng ở đời này, mà không lo chuẩn bị cho sự phục sinh của mình mai sau. 

Mừng Chúa Phục Sinh hoài, mà mai sau chúng ta lại không được phục sinh 

và ở mãi với Chúa trên trời mà phải ở mãi với ma quỉ. Thật là đáng tiếc! 

Đáng tiếc lắm !!!!!!!! 

 Vậy để khỏi phải tiếc nuối gì khi lìa bỏ trần gian này, chúng ta hãy “hướng 

lòng trí về trời” trong khi mừng lễ Chúa Phục Sinh và đang khi sống ở đời này. 

Chẳng ai bắt chúng ta bỏ đời này cả; chỉ nhắc nhở chúng ta rằng “đừng chú tâm” 

vào những gì ở đời này thôi. Nghĩa là chúng ta hãy dùng những của đời này mà 

chuẩn bị cho sự phục sinh tương lai của mình. 

  “Thật vậy, chúng ta đã chết và sự sống mới của chúng ta đang tiềm 

tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa, để khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng 

ta xuất hiện, chúng ta sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng 

phúc vinh quang” (x. Cl 3,4). Đó chính là Tin Mừng Phục Sinh của chúng ta. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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MẸ LA VANG, MẸ VIỆT NAM 

 

Ngày nao Mẹ đến La Vang 

Giữa rừng chen lá, trăm ngàn khổ nguy. 

Đoàn con chẳng chút sợ chi 

Chạy đến cùng Mẹ, ngại gì thở than. 

Bao cuộc bách hại lan tràn, 

Người người bỏ Chúa, theo đàng phù hoa.  

Mải mê lối sống rời xa 

Theo vua trần thế, bôn ba khắp miền 

Bắt bớ, cấm đạo triền miên. 

Nhờ bàn tay Mẹ mãi liên dắt dìu 

Đỡ nâng con lúc đìu hiu, 

Cầu bầu trợ giúp, thương yêu phận hèn. 

Đời con trở thành muối men 

Mặn nồng tha thứ, bao phen ngã lòng. 

Giờ này bên Mẹ cậy trông 

La Vang chan chứa, con mong mỏi mòn. 

Khấn cầu xin Mẹ nỉ non, 

Bình an khắp chốn, vẹn tròn thiết tha. 

Việt Nam quê hương bao la, 

Hùng anh tử đạo, bài ca khải hoàn. 

Tiến về linh địa La Vang 

Dưới tà áo Mẹ vinh quang hát mừng. 

Tin yêu toả sang tưng bừng, 

Với Mẹ con bước không ngừng chia san! 

 

     Lm. Xuân Hy Vọng 

     19.04.2019 Okinawa 
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DÂNG MẸ GÌ ĐÂY! 

 

Tháng hoa về rồi mà con chẳng có chi 

Có chăng bao nỗi u sầu đời khắc ghi! 

Bôn ba, mê mãi kiếp phong trần nhung nhớ, 

Bàn tay vướng bận bùn nhơ lạc bến mơ. 

 

Tháng hoa đã về mà lòng mãi hững hờ 

Phải chi buồn tủi hắt hiu niềm con thơ! 

Trở về bên Mẹ thầm gửi chút vương vấn, 

Bước chân đi hoài, nương tựa trong thánh ân. 

 

Tháng hoa về rồi mà con vẫn tha hương 

Trần gian huyền ảo sao sánh bằng quê hương 

Trên thiên đường, Mẹ ghé mắt nhìn trông đến, 

Dắt dìu con sau tháng ngày trôi lênh đênh. 

 

Tháng hoa đã về, sao con vẫn long đong 

Cơm áo gạo tiền làm con mất hy vọng, 

Lạc xa bến bờ, rảo quanh chốn đam mê 

Xin Mẹ giúp con mau quay bước trở về. 

 

Tháng hoa lại về, con dâng Mẹ gì đây! 

Tâm hồn bé nhỏ, tấm lòng thành thơ ngây 

Dâng lên Mẹ đời con những ngày xa vắng 

Tựa như nắng tắt, êm ả trong thánh ân… 

 

      Lm. Xuân Hy Vọng 

      20.04.2019 Okinawa 
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Đứa con hoang đàng: MỘT CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 

 

  “Thưa Cha, con đã đắc tội với Trời và với Cha, chẳng còn đáng gọi là con 

Cha nữa, xin coi con như một người làm công cho Cha vậy” (Lc 15, 18-19). 

  Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam nói chung và cộng đồng người Phật Giáo 

Việt Nam nói riêng, đang xôn xao về vụ việc “Thỉnh vong oan gia trái chủ” ở chùa 

Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí. Theo Hòa Thượng Thích Nhật Từ, thì 

việc thỉnh vong đó không có trong Phật Pháp và xúc phạm nặng nề đối với Giáo Hội 

Phật Giáo, làm ảnh hưởng xấu cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. 

  Thế nhưng “Thỉnh Vong Oan Gia Trái Chủ” nghĩa là gì? Thỉnh là mời về; Vong 

là Vong hồn; Oan Gia là kẻ thù; Trái Chủ là Chủ nợ. “Thỉnh vong oan gia trái chủ” 

nghĩa là Mời hồn kẻ thù về để trả nợ; xem họ muốn đòi bao nhiêu và phải trả thế 

nào. Đó là việc làm của thầy trò Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm thị Yến ở chùa Ba 

Vàng. Có khi chủ nợ đòi cả trên 100 triệu. Nếu không có tiền thì làm công quả cho 

chùa. 

  Thầy Thích Trúc Thái Minh đã lý luận rằng điều ông làm là có trong giáo lý 

Phật Giáo, trong kinh “Từ bi sám pháp”. Hòa Thượng Thích Nhật Từ nói: Đó không 

phải là KINH, mà chỉ là một bài viết. Vì KINH phải là Lời của Đức Phật dạy. “Từ bi 

sám pháp” là bài viết về việc từ bi sám hối, có nghĩa là phương pháp sám hối.  

Qua đó, ta cũng hiểu tại sao người Công Giáo chúng ta gọi là KINH THÁNH. 

KINH Thánh là Lời Chúa dạy.  

Trong bài “Từ bi sám pháp” chỉ nói về phương pháp SÁM HỐI bằng lòng từ bi mà 

thôi. Theo phương pháp này, việc SÁM HỐI có ba việc phải làm: một là thừa nhận 

lầm lỗi của mình; hai là chuyển nghiệp và ba là làm các việc lành. Có như thế, 

mới giải oan, mới tháo gỡ những oan trái bằng tha thứ, từ bi, hỉ xả. 

Theo ví dụ của Hòa Thượng Thích Nhật Từ: Ví dụ mình nghèo. Muốn chuyển 

nghiệp nghèo hay chuyển kiếp nghèo thì ta phải cố gắng học hỏi, kiên trì, chịu 

khó làm việc và đầu tư thì mình sẽ hết nghèo. Nghĩa là có đủ ăn đủ mặc hay có của 

ăn của để. 

Tôi thấy sự chuyển nghiệp này trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Trong dụ 

ngôn này, người con hoang đàng đã chuyển nghiệp. Sau khi đã ăn chơi hoang đàng, 

hết tiền hết của; rồi phải đi chăn heo, khổ cực; không có cơm mà ăn, thậm chí muốn 

lấy đồ heo ăn cho đầy bụng cũng chẳng ai cho. Trong hoàn cảnh cùng cực đó, anh ta 

mới sực nghĩ rằng: ở nhà cha mình, có bao nhiêu người làm công được cơm dư gạo 

thừa; rồi anh ta tự nhủ: Thôi thì, tôi không đáng là con thì ít ra như một người làm 

công thôi. Và anh ta đã đứng lên trở về và nói với Cha mình rằng: “Thưa Cha, 

con đã đắc tội với Trời và với Cha, chẳng còn đáng gọi là con Cha nữa” (Lc 15, 
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21). 

Thế nhưng, người Cha thấy con mình về và đã không chấp nhận việc đó. Con 

thì vẫn là con, chứ không thể là người làm công được, nên phải mặc áo mới, đeo 

nhẫn, mang dép và làm tiệc để ăn mừng. 

Ta thấy người con hoàng đàng đó đã ăn năn sám hối.  

Anh ta đã thừa nhận tội lỗi của mình vì: Thưa Cha, con đã đắc tội với Trời và 

với Cha. Anh ta tội gì? Anh ta đắc tội gì với Trời? Đắc tội gì với người Cha? Anh ta 

mang tội “đi hoang”. Với Trời, anh ta mang tội “sống phóng đãng”, “tứ đổ tường” 

như: Rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách. Với Cha anh ta, anh mang tội “Phung phí 

hết tài sản”(x. Lc 15,13). 

Thứ đến là anh ta muốn chuyển nghiệp, muốn đổi đời. Anh ta muốn chuyển từ 

không có gì ăn đến được ăn cơm no; chuyển từ CON sang người làm công.  

Thứ ba, anh ta đã làm việc tốt. Việc tốt của anh ta là TRỞ VỀ. Anh ta trở về, 

không chơi bời phóng đãng nữa. Anh ta muốn trở về dù là với tư cách người làm 

công cũng được và làm ăn chân chính. 

Anh ta đã có lòng từ bi đối với chính con người và cuộc đời của anh ta. Con 

người của anh ta không phải đói rét; cuộc đời anh ta không bị tan biến trong trụy lạc. 

Và anh ta đã chuyển được nghiệp của mình, không chỉ theo ý của anh ta mà thôi, 

nhưng còn vượt xa điều anh muốn nữa. Đó là anh ta vẫn là con theo lòng nhân hậu 

của Cha. 

Người ta nói: “một giọt máu đào hơn ao nước lã” mà. “Hổ dữ không ăn thịt con”, 

huống chi một người cha nhân lành, làm sao có thể chấp nhận người con mình là 

người làm công cơ chứ. Người Cha nhân lành đó chính là Thiên Chúa và người 

con hoang đàng đó chính là mỗi người chúng ta. 

Chúng ta không cần phải “thỉnh vong oan gia trái chủ” làm chi cho lằng nhằng rắc 

rối, lại tốn tiền. Hãy ăn năn sám hối thực tình như người con hoang đàng đó đi. Hãy 

ăn năn sám hối về những gì mình đã lầm lỗi; đã làm hại người này người kia; 

cách này cách khác và ra sức đền bù bao có thể. Nhất là kiên quyết từ nay trở đi 

không làm hại ai nữa; thay vào đó là giúp đỡ, làm điều tốt, điều lành cho mình 

và cho người khác. Ta sẽ chuyển được nghiệp của ta.  

Ta chuyển nghiệp theo “Người con hoang đàng” trong dụ ngôn Người Cha Nhân 

Hậu. Vì đó chính là KINH; là KINH thánh; là KINH CHÚA, theo Lời Chúa dạy. Có 

thể nói: Đứa con hoang đàng trở về là một con đường chuyển nghiệp. Ta hãy 

chuyển nghiệp cho chính mình; cho chính cuộc đời của mình, thì thế giới này cũng sẽ 

chuyển; đời sống con người cũng sẽ chuyển. Mọi người sẽ được sống trong bình an 

và hạnh phúc. An bình ở đời này và hạnh phúc ở đời sau. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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VIẾT VỀ MỘT… 

Người cha yêu dấu ra đi 

Hy sinh trọn quãng đời vì thuyền nhân… 

40 năm xưa, chơi vơi cơn bão nổi 

Mái đầu xanh ngơ ngác chốn đơn côi 

Cha giang tay đón nhận dạ bồi hồi 

Bằng tình yêu bằng tấm lòng của biển. 

Từng thời gian đó biết bao người miên viễn 

Trôi lạc tứ bề nhưng vẫn nhớ trại viên 

Nhớ tới Cha cao dáng ánh mắt hiền 

Vòng tay ấm lệ hoen chiều đưa tiễn」. 

-Nói đến lịch sử người Việt tị nạn trên đất Nhật mà không nhắc đến Cha Harrie 

Quaadvliet là một điều thiếu sót lớn.  

Ngài tới Nhật truyền giáo ngay sau khi chịu chức thánh 1 năm tại Hòa Lan, Khi đó 

ngài mới 26 tuổi. Năm 1973, cha là Sở trưởng trung tâm Công giáo Himeji. Năm 1979 

ngài vận động thành lập trại Caritas đón nhận người tị nạn Việt Nam đầu tiên trên đất 

Nhật (Trại tạm cư Himeji). Nhờ hoạt động của ngài mà chính phủ Nhật đã đồng ý xây trại 

Định cư cho người tị nạn ngày bên cạnh trại tạm cư và Cha trở thành sở trưởng danh dự. 

Năm 1987, trại tạm cư đóng cửa, Cha Harrie thành lập Trung tâm giao lưu Á Châu 

để người tị nạn có cơ sở sinh hoạt, cơ sở này hoạt động cho tới năm ngoái 2018. 

Năm 2009, chính phủ Nhật tặng cha Huân chương đệ cửu đẳng, ghi nhận những 

đóng góp 30 năm cho người tị nạn. 

Tháng 7 năm 2015, nhân dịp kỷ niệm Ngọc khánh linh mục của Ngài, cũng là lễ 

thánh bổn mạng Henry (Harrie là phát âm từ tên thánh Henry vua nước Đức), người viết 

đã cùng cha Cao sơn Thân, Cộng đoàn công giáo Himeji và Cộng đồng người Việt vùng 

Kansai tổ chức ngày “tri ân” Cha, như là một nghĩa cử lần cuối vì lúc đó cha đã yếu lắm 

rồi. Cảm nhận được là trong ngày này cha rất vui dù hai hôm sau cha phải vào bệnh viện 

để mổ. 

Cha là ân nhân của tất cả người tị nạn trên đất Nhật, đặc biệt là những người tới tạm 

dung một thời gian nơi trại của cha hoặc là định cư vĩnh viễn. Có những người chia tay 

trại những năm đầu 80, hơn 30 năm sau vẫn tìm về gặp Cha để cảm tạ những bước đầu lạc 

bước trên xứ người. 

Con xin dừng bằng 2 câu thơ kết nối với bài thơ mở đầu câu chuyện tưởng niệm Cha 

lần cuối: 

....Thanh thản nhé Cha bình yên về bên ấy 

Vẫn tình yêu gìn giữ chúng con đây. 

Huy Nguyễn 
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NHÂN CÁCH dưới ánh sáng Lời Chúa 

  “Quả thật đường lối Thiên Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, 

người công chính sẽ hiên ngang tiến bước; còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào”(Hs 

14,10) 

  “Người công chính” ở đây không phải là người đã là công chính và thánh thiện, 

mà là có cái tâm thiệm; hướng thiện; muốn nên thánh nên thiện; muốn nên 

người công chính trên bước đường theo Chúa và thực thi Lời Chúa. Có thể họ 

còn vấp ngã; còn phải cố gắng rất nhiều, nhưng cái quan trọng là họ muốn và quyết 

tâm nên người công chính, nên thánh nên thiện. 

  Còn “người gian ác” ở đây là người có tâm địa xấu xa; chuyên hướng về điều xấu; 

có khi họ theo Chúa, là người tín hữu công giáo; là tu sĩ hay là Linh Mục nữa cơ. Thế 

nhưng họ lại giả hình giả bộ theo Chúa; họ mưu mô, xảo quyệt; họ lươn lẹo, luồn 

lách; họ lợi dụng và lạm dụng Chúa và người khác để phục vụ cho cái tôi ích kỷ 

của mình, chứ không cố gắng và quyết tâm nên người công chính; hay nên thánh 

nên thiện. 

  Ta sẽ xét hai loại người này xem nhân cách của họ ra sao. 

  Nhân cách được các nhà tâm lý định nghĩa như sau: 

  “Nhân cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ 

giữa người đó với bản thân và môi trường”. 

  “Nhân cách là tư cách làm người của một con người”. 

  “Nhân cách là toàn bộ những đặc điểm tâm sinh lý đã ổn định của một cá 

nhân”. 

  Nói tóm: Nhân cách là tính cách của một con người. Mỗi người mỗi tính chẳng 

ai giống ai và mỗi người chỉ có một tính cách, một nhân cách mà thôi. Người ta nói 

rằng: “Tính cách là toàn bộ những thuộc tính tâm lý đặc trưng của một cá nhân” 

mà. Nhân cách đó; tính cách đó sẽ biểu lộ qua cách sống, cách suy nghĩ, cách làm 

việc, cách cư xử; thái độ và cử chỉ của người đó. 

  Theo đó, Nhân cách của “Người công chính” thì nhất quán, trước sau như một 

và trong ngoài như nhau. Mọi điều đều hướng về sự thiện; về sự công chính; về sự 

thánh thiện. Đối với họ, có thì nói có, không thì nói không; ngay thẳng thật thà; không 

lừa dối hay lừa gạt ai, hoặc làm hại ai. 
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  Còn nhân cách của “người gian ác” thì sao? Họ sẽ không có sự nhất quán. Họ có 

nhiều bộ mặt, nào là giả hình giả bộ; nào là mưu mô, xảo quyệt; nào là lươn lẹo, 

luồn lách; nào là lợi dụng và lạm dụng. Họ nói thật như bịa và họ nói bịa như thật; 

không nói có và có thì lại nói không. Họ nói mà không làm; hứa mà không giữ; họ nói 

một đàng, làm một nẻo. Với cấp trên thì họ xua nịnh; với người khác thì ra oai; họ 

ngoài thì “Nam mô”, nhưng trong “bụng thì một bồ dao găm”. 

  Có phải họ là người “Đa nhân cách” không? Có phải là họ bị rối loạn đa nhân cách 

không? Có những người bị bệnh về tâm thần, lúc thì họ thế này; lúc thì họ thế kia. 

Những người này bị bệnh thần kinh, cho họ vào nhà thương “Biên Hòa” là xong và 

chẳng ai chấp tội họ làm gì. Cái đáng nói là có những người bình thường, chẳng có 

bệnh gì cả mà sống có rất nhiều bộ mặt. Họ không phải là “đa nhân cách”; họ cũng 

chỉ có một nhân cách; một tính cách mà thôi. Không thể nói trong một con người lại 

có nhiều nhân cách; có trên hai “con người” trong một con người được. 

  Làm gì trong một con người lại có một con người chuyên giết người; lại có một 

con người chuyên nói hành nói xấu; lại có một con người tốt lành được. Con người là 

một thể thống nhất cả xác lẫn hồn; hồn và xác là một là tôi, chứ không ai khác; 

không có hai, ba “con người” hay hai, ba nhân cách được. 

  Vậy tại sao lại có những người lại làm điều gian ác? Họ làm điều gian ác hại 

người là vì họ yêu mình, kiêu ngạo, muốn hơn người và muốn hưởng mọi sự tốt 

lành trên đời này mà không cho người khác được hưởng như họ. Họ cho mình là 

nhất, là “con người”; còn người khác thì không. Bởi thế mà họ ghen ghét khi thấy 

người khác như họ hay hơn họ; và họ sẽ dùng những mưu mô xảo quyệt để loại trừ. 

  Là người ai mà chẳng muốn mình được hơn; ai mà không muốn được hưởng 

mọi điều tốt lành và thống trị người khác? Nhưng tại sao lại có những người không 

làm hại người khác cơ chứ? Tại vì họ nghe Lời Chúa dạy và quyết tâm thực hiện 

trong cuộc sống của mình. Họ không muốn làm điều gian ác hại người, trái lại họ 

yêu thương và giúp đỡ bao có thể. 

  Các tâm lý gia nói: Nhân cách có được là do di truyền, do được dạy bảo; do học 

hỏi và do luyện tập mà có. Các trẻ em mới sinh ra chưa có nhân cách gì hết. Di 

truyền chỉ là một phần rất nhỏ; cái chính là sự dạy dỗ, học hỏi và luyện tập. Cá nhân 

người đó phải ra sức học hỏi và tự luyện mới được. Nó không dừng ở tuổi trưởng 

thành. Có thể nói, từ tuổi trưởng thành trở đi, ta mới có đầy đủ trí khôn để quyết 

định cho nhân cách của mình. 
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  Nếu mình dùng sự thông minh của mình mà khôn lỏi, khôn lanh; để lươn lẹo, luồn 

lách; để giả hình giả bộ để lừa lọc người khác; để lợi dụng hay lạm dụng người khác, 

thì làm sao nên người công chính và thánh thiện được. Họ cứ lươn lẹo thế, nhiều khi 

uốn cong cả Lời Chúa, cho hợp, cho vừa với sự lươn lẹo của mình, thì làm sao đi 

được trên con người ngay thẳng của Thiên Chúa được, họ sẽ phải té nhào thôi. 

Đường của Chúa thì ngay thẳng; còn họ thì sống cong queo, té nhào là chuyện 

đương nhiên. Cong vẫn hoàn cong, không thể thẳng được: Xấu xa vẫn hoàn xấu 

xa không nên thánh nên thiện được. 

  Một câu hỏi được đặt ra là, những người làm những việc gian ác, xấu xa có biết là 

họ làm việc gian ác, xấu xa không? Chắc chắn là biết chứ, vì họ có bị bệnh tâm thần 

đâu mà không biết việc mình làm. Bằng chứng là khi thấy người bị họ hại, phải 

đau khổ; phải khốn khổ hay phải chết thì họ cười ha hả, khoái chí mà. Cho nên 

họ không thể lấy gì mà biện minh cho việc làm xấu xa của họ được. Họ phải chịu 

trách nhiệm về những việc họ đã làm. Và ai cũng thế chứ không chỉ riêng họ. Mỗi 

người đều phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, dù là xấu xa hay tốt 

lành. Tốt lành thì được thưởng, mà xấu xa thì bị phạt; không ở đời thì cũng ở 

đời sau; không có đầu thai mà trốn đi đâu được. 

  Còn người hướng thiện, sẽ uốn lòng cong queo của mình cho thẳng theo Lời Chúa 

dạy, để họ luôn sống ngay thẳng. Công việc đó cũng đâu có dễ; uốn con người cong 

queo của mình nên ngay thẳng không dễ chút nào. Cũng khó, cũng đau, cũng khổ lắm 

chứ; cũng bị thiệt thòi lắm chứ. Dù vậy, họ vẫn sẵn sàng chịu đau, chịu khó và chịu 

khổ để tinh luyện con người mình mỗi ngày mỗi nên tốt lành và thánh thiện hơn. 

Như thế họ sẽ hiên ngang tiến bước trên được công chính của Thiên Chúa và họ sẽ 

nên công chính, nên thánh nên thiện. 

  Vậy, con sống ngày nào trên trần gian này, ta hãy cố gắng học hỏi và luyện tập để 

ta nên người công chính và thánh thiện. Có một cách bảo đảm 100% giúp ta nên công 

chính, nên thánh nên thiện đó là ta phải nghe, suy gẫm và thực hành Lời Chúa dạy. 

Càng sống Lời Chúa bao nhiêu, ta càng có sự khôn ngoan và thông minh của Chúa để 

ta có nhân cách ngay thẳng bấy nhiêu. Ta sẽ luôn luôn hiên ngang tiến bước trên 

đường ngay thẳng và ta sẽ nên người công chính, nên người thánh thiện. Nhân cách 

của ta là gì thì do ta quyết định mà thôi.  

      (Lm. Bosco Dương Trung Tín) 
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THƯ GỬI BA. 

Ba kính yêu của con! 

Khi nghĩ về ba, những khắc khoải hàm chứa hoài niệm luôn chờ dịp trực trào. 

Hình ảnh ba in trong tâm trí con, chúng đan quyện lại tạo nên chiếc cầu nối thiêng 

liêng bất tử như ngày con chưa xa ba. Hôm nay nơi xứ người, giữa dòng đời chộn rộn 

con chợt nhớ tới ba, nhớ cái dáng gầy và đen. Nhớ khuôn mặt lỗ chỗ, nhăn nheo đầy 

dấu vết của thời gian, mà con biết rằng, thanh xuân của ba là con. 

Con biết rằng, ước muốn của ba là có người con đi tu – làm linh mục. Đó là nỗi 

khao khát thầm kín mạnh mẽ của ba trong hành trình theo Chúa của mình. Ước muốn 

đó, con vô tình biết được ngang qua cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ. Điều ba khao 

khát thật đẹp, ắt hẳn nó xuất phát từ một lòng mến tràn đầy, cùng đức tin mạnh mẽ.  

Và con biết thêm rằng… 

Ước nguyện đó ba đặt nơi con – đứa con út đang ngược xuôi trong những chọn 

lựa của mình. Ba không nói với con về ước nguyện của ba cách trực tiếp, nhưng gián 

tiếp qua cách thể hiện đã tỏ cho con thấy nó lớn tới đâu, đã nuôi dưỡng bao lâu, ước 

mơ có người con làm linh mục.  

Ngày con đi tu, ba đã rất vui. Dẫu rằng, ba không nói, nhưng con biết rằng khi ba 

vui thì ba hay lúng túng, khuôn mặt ba không dấu nổi hạnh phúc này. Ba vẫn im lặng 

cho tới ngày con phải xa gia đình để đi tu, ba chở con ra bến xe trên con đường quen 

thuộc, gắn liền tuổi thơ với những buổi chiều ba đón con hồi nhỏ. Ba nghẹn ngào dặn 

dò con trong vội vàng “Hãy cố gắng hết sức con nhá”. Vâng, lời của ba và cả ước 

nguyện tuyệt vời nơi ba luôn bên con. Chúng là động lực của con và đôi khi lại mang 

cho con cảm giác áp lực. 

Ba biết không… 

Con mạnh mẽ trong ơn gọi khi nghĩ tới ba – điều đó không có nghĩa là con đi tu 

chỉ vì ba, thỏa mãn ý nguyện của ba. Không! Ba ơi, con luôn nghĩ ơn gọi là đến từ 

Thiên Chúa, Người sẽ gieo khát vọng trong con  nếu Ngài muốn. Con không đi tu vì 

ba hay vì gia đình, nhưng trong động lực ơn gọi của con có một phần nào đó có ba. 

Con muốn ba hiểu rằng, con được tự do trong việc nhận ra Thánh ý Chúa nơi cuộc đời. 

Chắc ba sẽ rất vui, nếu một ngày nào đó con được nâng lên hàng khanh tước. Ngày 

mà ba đã chờ mong, nguyện cầu ngày đêm và cả nước mắt trong lời cầu nguyện đã đi 

trước ý định của con. Nhưng con cũng không muốn ba quá buồn khổ, khi ngày nào đó 
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con có thể sẽ rời khỏi tu viện khi nhận ra được ơn gọi thực sự của mình không phải là 

một linh mục.  

Con nói có thế, không phải con sắp rời bỏ đời tu nhưng là muốn ba hiểu hơn về 

con đường này. Có chông chênh và chòng chành trên con đường của con ba ạ. Những 

đêm  cô quạnh, hay những đòi hỏi khi chọn lựa theo Chúa. Đôi khi con cảm thấy đời 

tu là chuỗi ngày dài, đều đặn thậm chí là nhàm chán nữa. Nhưng sự nhàm chán ấy lại 

được bù đắp bằng những đêm thanh vắng với Chúa. Sống đời tu là lặp đi lặp lại 

những giai điệu của cuộc sống, nhưng là giai điệu của xúc cảm chứ không phải vô 

cảm. Cảm xúc là vui, buồn, cô đơn, chán nản, hạnh phúc của đời tập tu. Qua đó con 

vẫn thấy trái tim của mình muốn được yêu thêm nữa. Qua ba con thấy được niềm tin 

vào Thiên Chúa , nhân chứng sống động nhất qua từng thử thách mà ba đã trải qua 

cùng Đức Tin của mình. 

Chiều nay, con lại nghĩ về ba. Từ thành phố hiện đại, từ phía ban công phòng con, 

nơi con ra hóng gió mỗi chiều. Nhiều lúc mệt mỏi trong ơn gọi, con vẫn ra đứng và 

trông về một nơi thật xa, nơi có hình bóng cha mỗi chiều dưới mái hiên nhà. Ba biết 

không, càng đi xa, càng trưởng thành, con lại càng biết ơn công lao của ba biết bao 

nhiêu. Nơi con sống ba không thấy được, chắc ba cũng không tưởng tượng được sự 

hiện đại của nó. Nó khác với mái ngói rong rêu nhà mình, nó khác với món rau 

muống luộc ba hái cho con sau mỗi trận mưa. Nó khác với hạt cơm màu sâm sẩm, và 

nhất là nơi đây không có món cá om rau của ba. Con vẫn nhớ lời ba, dù dòng đời bạc 

bẽo và con có là ai thì “ba vẫn chờ con dưới mái hiên” 

Niềm vui của con là thấy ba hạnh phúc, nhưng con muốn nói với ba rằng : ba hãy 

vui cho dù sau này con có là ai. Vì con đã nghe theo tiếng Chúa và nếu được giả định 

thì con sẽ giả định không phải là thiên chức linh mực nhưng là ngày 

Con bước ra khỏi đời tu, con muốn được ba bao bọc, che chở con như ngày nào 

Nếu con bước ra thì ba hãy vui vì con trai ba đã biết phân định ơn gọi 

Nếu con bước ra thì ba hãy nguyện cầu, chúc lành cho ơn gọi thực sự đó 

Nếu con bước ra thì ba hãy bên con vì con thấy lạc lõng giữa lời ra tiếng vào 

Ba ơi! Nếu con là tu sĩ thì ba hãy dạy con biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa 

cũng như tình yêu đối với người khác ba nhá.  

Cảm ơn ba đã là ba của con.  

Trầm Giang 
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LUÔN BÊN CON 
Vòng tay Cha sao bình yên đến thế! 

Ấp ôm con từ thuở còn nằm nôi 

Cha hôn con dạy con biết yêu người 

Nắm tay con để con hằng vững bước 

Chân con vững nhưng lòng này còn yếu 

Quay đầu lại con vẫn muốn thấy Cha 

Đừng bỏ con bây giờ và mãi mãi 

Dắt con qua nguy khó cùng gian nan 

Để con biết yêu thương và đón nhận 

Luôn vâng phục theo thánh ý Cha trao 

Và hy sinh chịu đựng trong khiêm nhường 

Đừng sợ hãi, nản lòng trước sóng gió 

Vì biết rằng Cha yêu luôn bên con 

Hãy bước đi theo lời Cha dạy bảo 

Để trở thành nữ tỳ của lòng Cha 

Anh Thư  

 

SUỐI NGỌT NGÀO 

Tháng năm về, hoa toả hương khoe sắc 

Hương đồng nội mãi ngây ngất khoảng không, 

Lòng con nhỏ chút nỗi niềm bâng khuâng 

Khi ngắm nhìn Mẹ trong ngần khả ái. 

Mẹ nhân hiền nhìn tương lai trìu mến 

Tâm hồn Mẹ dắt dìu con thơ đến 

Ngước trông Mẹ con ở bên bấy lâu. 

Dù mịt mù hành trình biết về đâu? 

Đi theo Chúa, bao khổ đau tan biến. 

Mẹ vẫn là sao sáng hiện trong đời 

Khi một mai con mỏi mòn chơi vơi. 

Cung lòng Mẹ trở nên nơi trú ẩn 

Khi cô đơn giữa đêm trường bất tận 

Tình Mẹ là suối trong ngần ủi an. 

     Con Nhỏ 

     Edited by Lm. Xuân Hy Vọng 
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MÙA ANH ĐÀO BỎ LẠI 

“ Mai gặp nhau sau thánh lễ chiều nhé” 

Điện thoại báo có tin nhắn. Anh hồi hộp biết mấy, cả đêm qua anh không ngủ, chập chờn. Mấy 

lần giật mình, tay với điện thoại mà vẫn không thấy tin nhắn. Ánh đèn điện thoại làm anh khó ngủ, 

suy nghĩ mông lung về người con gái ấy. Vậy là Phương An đã trả lời tin nhắn, không nói có mà 

cũng không từ chối. Có lẽ chiều mai sau thánh lễ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. 

Anh quen Phương An khi tham gia ca đoàn hát lễ chủ nhật. Phương An có gương mặt khá tươi 

tắn, vẻ đẹp nền nã nhưng không kém phần cá tính. Cô thường búi tóc cao lên một chút, nhưng anh 

thích nhìn thấy cô để tóc xõa, vén nhẹ một bên hơn, nhẹ nhàng và tinh tế. Từ khi nào anh bỗng trở 

nên quan tâm Phương An hơn. Phải chăng từ giây phút, anh thấy Phương An vào mùa xuân anh đào 

năm đó. Phương An mặc chiếc đầm trắng, tóc xõa, ngồi một mình ghế đá giữa hàng Hoa anh đào 

đang nở rộ. Cơn gió nhẹ khẽ làm bay mái tóc cô, khoảnh khắc ấy, anh thấy cô, người mà anh không 

nghĩ sau này gây thương nhớ cho anh. Giây phút gió làm bung mái tóc cũng là lúc lộ ra khuôn mặt 

với đôi mắt ngấn lệ. Anh bỗng xót xa, anh không hiểu, cô đẹp như Anh đào đang căng tràn sức xuân, 

cớ sao lại buồn đến nao lòng như vậy. Và đó lần đầu tiên anh thấy cô đẹp với mái tóc xõa, cùng là 

lần cuối anh thấy cô để kiểu tóc đó. 

Anh càng bất ngờ về Phương An nhiều hơn, cô cá tính và giọng hát khá hay. Nhưng không hiểu 

sao đôi mắt của Phương An lại buồn đến vậy. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, có chút yếu đuối nhưng có sự 

trách móc, giận hờn. Lạnh như mùa đông, trách nắng không đủ ấm để làm nóng không khí. Càng 

tiếp xúc, anh càng thấy nơi cô ngoài cá tình, tươi tắn còn có một khoảng trống bên trong, rất khó 

động vào. Nhưng điều đó, càng làm anh muốn che trở cho cô hơn và thương cô hơn. 

Còn Phương An, cô cũng đâu khá hơn anh. Đêm tháng ba, khi trời ấm hơn với những tia nắng. 

Những bông hoa anh đào cũng lác đác nở. Một mùa anh đào lại đến, mùa của những bông hoa khoe 

sắc. Mọi cây cối đâm chồi, nảy lộc, trổ bông sau một mùa đông băng giá. Và cô cũng mong một 

mùa xuân như vậy, mùa xuân của người con gái luôn mãnh liệt trong tình yêu. Nhưng cớ sao, hai 

năm rồi, mỗi mùa xuân đến lại làm cô đau đáu. Cô suy nghĩ về Hoàng Phước, suy nghĩ về tin nhắn 

anh gửi cho cô. 

“Anh thương em lâu rồi, hãy làm người yêu anh nhé” 

Cô mất cả đêm để quyết định sẽ trả lời anh vào sau thánh lễ chủ nhật. Cô biết chứ, cô biết anh 

quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất. Anh vẫn hay nhắn tin thăm hỏi cô, chia sẻ cho cô kinh nghiệm 

sống ở Nhật. Rồi những thứ đồ Việt Nam mà anh tặng cô, nói cô mang về nhà ăn cho đỡ nhớ Việt 

Nam. Biết anh hay nhìn trộm cô từ phía sau khi ngồi ở ghế ca đoàn. Và cũng không phủ nhận, anh là 

mẫu người đàn ông mà cô hằng mơ ước.  

Hoàng Phước trong mắt cô là người trưởng thành, không quá đẹp trai nhưng lại có duyên ăn nói. 

Một người có kiến thức và kinh nghiệm, cùng một nền tảng gia đình tốt. Và xung quanh anh cũng 

không thiếu những bóng hồng đeo bám anh. Anh luôn làm bầu không khí đám đông thêm thú vị và 

đặc biệt một anh chàng biết chơi guitar. Khi anh chơi guitar trông anh rất ngầu, rất hút mắt đối 

phương. Và không dối lòng, giây phút nào cô cũng ngả lòng về phía anh. Nhưng, sự rung động 

trước Hoàng Phước làm cô nhói đau, cơn đau từ phía sâu thẳm, và càng đau hơn mỗi khi mùa Anh 

đào lại về. 
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Mùa Anh Đào năm ấy, cô hai mươi tuổi. Cái tuổi đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất và cũng mãnh liệt 

nhất. Cô như đóa anh đào nồng nàn trước gió, căng tràn sức sống trước nắng mùa xuân. Và cô càng 

tự tin hơn khi anh đang yêu cô. Cô tin đó là tình yêu chân thật. Mặc dù anh không có đạo nhưng anh 

thường theo cô đến nhà thờ. Sự chân tình của anh làm cô tin, tin tới cách thiếu suy nghĩ. Đêm đó, 

đêm đầy gió xuân, bông anh đào nở tròn đầy nhất. Cũng là đêm cô nghĩ cô có thể hiến dâng hết cho 

tình yêu giữa cô và anh. Đêm đó, một bông anh đào đang mơn mở bị gãy trước gió. 

Cô rất nhớ cái chiều xuân ấy, cô đã chờ anh dưới hàng cây anh đào. Mặc chiếc đầm trắng, tóc 

xõa để gặp anh. Nhưng anh không tới chỉ có dòng tin nhắn “ Đừng tìm anh, mình chia tay nhé” Cô 

gọi lại chỉ là điện thoại báo không liên lạc. Cô cứ chờ anh, chờ cho tới tối khuya khi những cơn mưa 

tới. Cô lững thững bước đi như kẻ vô hồn, không định hình. Mọi thứ như sụp đổ. Cuộc đời cô như 

những bông hoa anh đào đương nở bị mưa gió làm gãy. Cô thấy những bông hoa anh đào rơi xuống 

đường, bị người đi giẫm, trà đạp mà mất đi vẻ đẹp thanh cao của hoa anh đào. Như chính cô lúc này, 

bị anh trà đạp nên tình yêu mãnh liệt những gì cô nghĩ là đẹp đẽ, hy vọng cho tình yêu đầu đời.  

Cô tự hỏi, cớ sao cuộc đời đối với cô bất công vậy. Cô hận anh nên từ chối mọi lời tán tỉnh. Cô 

chẳng còn tin vào tình yêu. Làm gì có sự tử tế nào trong tình yêu. Trong cô đầy nghi hoặc, họ đến 

với cô chỉ sự khao khát chinh phục, được rồi lại quất ngựa truy phong. Cô dấu đi niềm đau ấy bằng 

cách sinh hoạt ca đoàn. Hai năm rồi, cô vẫn chưa dứt cơn đau ấy, vết thương chưa lành nên cô 

không dám tiến tới với Hoàng Phước. Cô sợ mình lại bị tổn thương lần nữa. Cô có nên yêu không. 

Có đủ tự tin để mở cửa trái tim lần nữa không? Cứ thế một đêm gần như thức trắng trôi qua. 

Chiều chủ nhật, lễ xong. Anh và Phương An đi dạo ở con đường có hai hàng Anh đào, con 

đường lần đầu anh gặp cô. 

- Phương An, anh thật sự thích em, làm bạn gái anh nhé 

- Em, không thể. Em không xứng với anh đâu. 

- Chẳng có cái gì là xứng với không xứng cả. Anh chỉ biết mình đã thương em từ lúc nào không 

hay. Muốn che trở cho em, thương em thế thôi. 

- Em xin lỗi, anh hãy tìm một cô gái tốt hơn em đi 

- Sao vậy Phương An? Hãy nói cho anh biết lí do được không? 

- Vậy em hỏi anh một câu được không? Anh có dám yêu người con gái có đạo nhưng không còn 

trong trắng không? 

Anh lặng người đi, cuộc nói chuyện giữa hai người chùng xuống. Anh cảm thấy có gì đau nhói 

nơi phía ngực trái. Thì ra nỗi buồn của Phương An là đây, là điều cô muốn nói với anh bao lần 

nhưng ngập ngừng rồi cất giấu. Người con gái anh thương, đang mang nỗi đau này sao. Anh tránh 

ánh mắt của cô, nhìn về những bông anh đào đang mong manh trước gió.  

Phương An chỉ nhìn anh một chút, rồi bỏ đi trước, coi như cô đã biết đáp án. Cô không trách 

anh, chỉ trách đời sao không để cô gặp anh sớm hơn. Khi lúc cô còn vẹn toàn của thân xác và tâm 

hồn như bông anh đào đầu mùa chưa bị gió mưa, giông tố dập nát. Cô đi. 

Phương An, đợi anh! 

Từ phía sau tay anh siết lấy tay cô. Kéo cô chạy về phía sân nhà thờ, nơi đặt tượng Đức Mẹ. 

Phương An. Em có tin anh không. Anh không là người bước vào đời em trước nhưng anh hứa sẽ 

đi cùng em sau cuối. Đừng tránh anh nữa. Em có thể không tin anh, nhưng em hãy tin vào Thiên 

Chúa, tin rằng cuộc gặp gỡ giữa anh và em là do Chúa sắp đặt. Em có tin là Thiên Chúa vẽ những 
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đường thẳng trên những đường cong không. Đừng khép lòng nữa, hãy mở lòng với anh nhé. Chúng 

ta cùng nhau vẽ lại tình yêu mới bằng một mùa anh đào rực rỡ nắng xuân. Một mùa hoa của tình yêu 

sau những đau thương chôn giấu.. 

Nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Tình yêu nào làm cô mềm lòng, tình yêu của anh hay tình 

yêu của Chúa. Cô đã luôn khao khát một tình yêu trong Đức Tin và hôm nay, cô như cởi bỏ được vết 

thương năm nào, như chính cô hằng nguyện xin một điều tuyệt vời nơi Thiên Chúa. Những giọt 

nước mắt này là niềm vui của một tình yêu không tròn đầy nhưng được đổ đầy bằng hy vọng và tin 

tưởng. Vậy là mùa xuân này cô có thêm một người thương. 

Mùa anh đào, có hai người rơi nước mắt. Và trong khuôn viên nhà thờ, người ta cũng đang 

chuẩn bị cho thánh lễ Vọng Phục Sinh. Mùa Phục Sinh này, có thêm một tình yêu đơm bông. 

Trầm Giang 

 

SỨ MỆNH THAY ĐỔI BẠN HAY NGƯỢC LẠI ? 

 

Một ngày nọ, khi tâm trạng con chẳng vui vẻ gì ! Lại vô tình nghe được vài lời than thở của 

mấy anh bạn bị thất tình, thất nghiệp than rằng: “ Tao sẽ chẳng bao giờ khá lên được, Số phận đã 

sắp đặt rồi “. Nghe xong con có đôi chút băn khoăn về số phận trong cuộc đời. Con thiết nghĩ cuộc 

đời của mỗi người chắc cũng có những số mệnh khác nhau: giàu nghèo, đau khổ, bệnh tật, thất bại, 

thành công, tài năng, bất tài, vô dụng, … Chắc chẳng có ai có thể tự chọn cho mình một điều kiện 

nhất định để sinh ra. Liệu đó có phải sự tình cờ ? Hay số mệnh là thế nên không thể thay đổi được 

điều gì? Mọi sự đều tùy thuộc vào sự thay đổi của số phận? 

Một nhà triết học người Ý Niccolo Machiavelli viết rằng: “ Số mệnh định đoạt một phần những 

công nghiệp của ta và ta phải dành quyền chủ động phần còn lại”. Vậy những lời nói của nhà triết 

học gia có ý nghĩa gì ? Nhà triết học gia không phủ nhận vai trò của số mệnh trong cuộc đời nhưng 

với ông, mỗi người cũng có vai trò quan trọng trong việc định đoạt cuộc đời ! Chẳng thể nào đổ lỗi 

cho bài kiểm tra điểm thấp trong khi ta là một kẻ lười. Cuộc đời luôn có những bất ngờ xảy đến ! 

Ông con, trong một lần khó thở và đi khám, sau khi có kết quả, bác sĩ kết luận ông con bị ung 

thư phổi. Từ đó cuộc sống của ông con và gia đình con bị thay đổi.  

Những biến đổi bất ngờ vui buồn xảy đến dường như cho ta một nhận định: số mệnh cũng thay 

đổi. Thực sự, số mệnh của ta thay đổi hay số mệnh của ta là cái số mệnh đã thay đổi đó. Dù số mệnh 

đó là gì đi nữa, con cũng tin rằng điều quan trọng là thái độ của ta trước sự thay đổi đang diễn ra 

từng ngày trong cuộc sống.  

Vậy với niềm tin công giáo thì sao ? Trong niềm tin của một người Công giáo, Lời của Đức 

Giêsu trong Kinh Thánh cho con một thái độ trước những thay đổi: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu 

nguyện”. Tỉnh thức để nhận ra những thay đổi đang diễn ra về thể lý cũng như tinh thần trong chính 

ta qua những biến cố gặp phải thường ngày. Tỉnh thức để nhận ra những thay đổi đang diễn biến bên 

ngoài xã hội trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Nhận ra là để cầu nguyện nhằm xin một 

sức mạnh và một sự ứng trực trước những thay đổi. Cầu nguyện để trở nên một người hữu ích cho 

Chúa và cho tha nhân trong “số mệnh” của mình. Mỗi người ai cũng có một điểm mạnh, điểm yếu 
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tạo nên một nét cá vị cho chính bản thân. Số mệnh có thể thay đổi nhưng thái độ nhận thức đúng 

đắn giá trị của bản thân trước những thay đổi thì luôn bất biến vì trong giá trị ấy, mỗi người là một 

cá thể đặc biệt và không ai có thể lấy mất đi. Vậy nên đừng vì số mệnh đã an bài mà buông xuôi mà 

dừng lại. Hãy cố gắng và hy vọng đến cùng. Đây cũng là một thông điệp con muốn gửi gắm đến các 

bạn trẻ. Là những người hay buông xuôi khi nghĩ số mệnh đã an bài. Và con cũng đã từng nghĩ, số 

phận của mình cũng đã an bài. 

A.M.D.G 

Joseph Nguyễn Minh Hiếu 

Saigon 17/4/2019 

 

BỞI CHÚNG TA CÓ MẮT, NÊN KHI NHÌN NGƯỜI KHÁC,  

CHỈ DỰA VÀO MẮT MÀ QUÊN DÙNG TRÁI TIM 

 
Gần nhà ngoại tôi có một đôi vợ chồng già bị mù. Họ đã có với nhau một đàn con cháu 

đông đúc. Nghe ngoại nói, năm nay hai cụ đã ngót nghét tám mươi tuổi. 

Ngoại kể, ngày xưa, khi lấy nhau, người chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu và chú rể đều 

không nhìn thấy gì, nhưng chú rể vẫn nhờ người cuốn đầy lụa điều lên chiếc xe và đầu con bò, như vậy 

cho giống đám cưới.  

Khi cô dâu vừa về nhà chồng, chú rể dắt tay vợ rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp, khắp lượt các 

ngóc ngách trong  gia đình. Rồi cũng từ đó, suốt hơn nửa thế kỷ, trong cái thôn nghèo chẳng mấy ai 

biết đến ấy, dù trời mưa hay nắng, người ta luôn nhìn thấy họ tay trong tay, lẳng lặng cùng nhau làm 

mọi việc. 

Trong cái thôn nghèo ấy, dù trời mưa hay nắng, người ta luôn nhìn thấy họ tay trong tay, 

lẳng lặng cùng nhau làm mọi việc.  

Có lẽ trong tất cả công việc thì khó nhất vẫn là múc nước từ giếng lên. Lần nào cũng thế, hai 

người họ đều dắt nhau đi. Người vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu 

chặt bàn tay chồng. Người chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên. 

Có người nhìn thấy họ múc nước khó khăn ngỏ ý muốn giúp nhưng hai vợ chồng đều cảm ơn rồi 

từ chối. Họ bảo: “Các ông bà giúp được chúng tôi một lần, nhưng không giúp được chúng tôi một 

đời”. 

Cứ như thế, hai vợ chồng luôn tay dắt tay nhau đi lấy nước cho đến khi đứa con đầu lòng có thể 

gánh được một gánh nước. Dân làng đều cảm thấy lạ lùng. Trong thôn cũng có nhiều trai gái trẻ từng 

vì đất trơn mà trượt chân ngã xuống giếng, nhưng đôi vợ chồng mù chưa lần nào té ngã. Càng lạ lùng 

hơn, dù không thể nhìn thấy nhưng vợ chồng họ vẫn có thể tìm ra nhau trong đám đông đang nói 

chuyện ồn ào. 

Người chồng là một người thổi kèn trong ban nhạc ở thôn quê. Ông thường đến các đám cưới 

thổi những bài: “trăm con chim phượng hoàng”, “niềm vui đầy nhà” … Dù đi thổi kèn ở đâu, ông 

cũng có một yêu cầu, để người vợ mù của ông đi cùng. Ông nói, để vợ ở nhà một mình, ông không an 

tâm. 

Mỗi khi tiếng kèn của người chồng cất lên, người vợ ngồi bên rất chăm chú nghe. Dường như 

https://www.dkn.tv/doi-song/boi-chung-ta-co-mat-nen-khi-nhin-nguoi-chi-dua-vao-mat-ma-quen-dung-trai-tim.html
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những giai điệu ấy đều là ông thổi riêng cho bà.  Người ta bảo, những lúc ấy, khuôn mặt người vợ mù 

thường đỏ ửng lên, khiến ai nấy đều cảm thấy người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết 

nhường nào. 

Có lần, người chồng sơ ý bị ngã gãy chân. Những ngày chồng nằm bệnh viện, ba bốn hôm liền 

người vợ không ăn hột cơm nào vào bụng. Bà bảo, không có bàn tay quen thuộc kia, bà chẳng còn lòng 

dạ nào mà ăn. 

Sau này, khi hai vợ chồng đều đã già và không cần đi ra ngoài nữa, họ bắt đầu trồng hoa trong 

sân nhà. Dù chẳng thể nhìn thấy được những đoá hoa tươi rực rỡ mình trồng lên, nhưng ông bà đều rất 

hạnh phúc mỗi khi đến mùa hoa nở.  

Những người con của ông bà từng hỏi bố mẹ : “Nếu ông trời dành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố 

mẹ có muốn nhìn nhau bằng mắt không?” 

Ông tự hào nói: “Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con, đều 

đã in trong trái tim bố. Bố chưa từng trông thấy người đẹp nhất. Trong trái tim bố thì mẹ con là người 

đẹp hơn cả. Cần mắt để làm gì. Mắt là thứ tham lam nhất  trần đời, nhìn cái gì cũng đánh giá tốt hay 

xấu, xinh hay không xinh; nhìn cái gì hay là muốn có cái đó. Trên mặt người ta có một vết sẹo cũng có 

thể để trong tim suốt đời.” 

Tim sáng hơn mắt. Nó là sáng nhất, thật nhất!. 

Còn bà thì trả lời: “Người ta nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim. Tim sáng hơn 

mắt, thật.” 

Bởi chúng ta có mắt. Nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào mắt mà quên dùng trái tim. 

Có lẽ người vợ mù đã nói đúng: Tim sáng hơn mắt. Nó là sáng nhất, thật nhất! 

Thiện Nam (sưu tầm) 

 

 

CẨN THẬN KHI SỬ DỤNG THANG MÁY 
 

       Vào một hôm tôi đang ở trong một thang máy thì bất thình lình thang bị hư và rơi từ lầu 13 

xuống với một tốc độ thật nhanh. May mắn là tôi nhớ đã coi trong TiVi về trường hợp này nên vội 

dùng tay nhấn vào mọi nút nhấn của tất cả mọi tầng lầu. Và thang máy đã ngừng ở lầu 5. 

       Nếu thang máy bị hư và rơi xuống, có thể bạn nghĩ là mình chỉ có "chờ chết" mà thôi. Tuy 

nhiên nếu ta bình tĩnh và biết áp dụng một số lời khuyên sau đây thì tình thế sẽ khác hẳn. 

       Trước hết hãy nhanh chóng nhấn mọi nút nhấn trong thang máy. Khi bộ cung cấp điện khẩn 

cấp được kích động thì thang máy sẽ không rơi thêm nữa. 

       Sau đó hãy nắm chặt thanh nắm (handle) nếu có. Việc này làm bạn giữ được vị trí đứng của 

mình và không bị ngã hay bị va chạm vào thang máy khi mất thăng bằng. 

       Thứ ba là dựa lưng và đầu vào tường thang máy, tạo thành một đường thẳng đứng. Tựa vào 

tường để bảo vệ lưng/cột sống. 

       Thứ tư hãy cong đầu gối lại để tạo thế uyển chuyển, giảm thiểu sự chấn động mạnh có thể làm 

gãy xương chân trầm trọng khi bị va chạm. 

       Hãy chia sẻ lời khuyên này cho mọi người cùng biết, bạn nhé! 

Sưu tầm 
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CẬU BÉ ĐI TÌM MẸ 

Bé trai Derby hơn 9 tuổi là một cậu bé bị bỏ rơi và lớn lên ở cô nhi viện. Cậu bé mong muốn 

được tìm thấy mẹ. Tình yêu của Derby đối với người mẹ trong mơ của mình và con đường tìm mẹ 

đặc biệt của em đã làm cảm động người dân nước Đức. 

Tháng 2/1994, ở phía Bắc nước Đức tuyết trắng phủ dầy đặc, trại trẻ mồ côi Yite Luo nằm bên 

ven sông Rhine, tĩnh lặng trong gió tuyết. Sáng sớm hôm ấy, nữ tu sĩ Terri, 50 tuổi ra ngoài làm việc. 

Lúc vừa ra đến cổng, bà láng máng nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Bà liền tìm theo tiếng khóc thì 

phát hiện một bé trai tóc vàng được đặt trong một bụi cây ở cạnh cổng trại. Nữ tu sĩ này đã đưa cậu bé 

về trại trẻ nuôi dưỡng và đặt tên cho cậu là Derby. 

Bảy năm ở cô nhi viện, cậu bé Derby lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cậu bé có tấm lòng 

lương thiện, nhưng tính cách lại có chút u buồn. Một ngày thời tiết nắng ráo, các nữ tu sĩ đã dẫn bọn trẻ 

đi qua một rừng cây để đến một đồng cỏ xanh ở ven bờ sông dạo chơi. Những người ở trong thị trấn 

gần rừng cây đều chỉ vào những đứa trẻ này và nói: “Những đứa trẻ này đều là bị cha mẹ bỏ rơi, nếu 

con mà không nghe lời, mẹ cũng sẽ đem bỏ con vào cô nhi viện đấy!” 

Nghe thấy những lời nói này, Derby cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu bé không nhịn được liền hỏi 

nữ tu sĩ:“Mẹ ơi! Tại sao cha mẹ con lại không cần con? Có phải là họ ghét con không?” Giọng nói 

của cậu bé tràn đầy bi thương không hề giống với lời nói của những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. 

Nữ tu sĩ nghe xong giật mình hỏi Derby: “Tại sao con lại nghĩ như vậy?” 

Derby trả lời: “Tại vì con nghe thấy mọi người đều nói như vậy, chúng con đều là những đứa trẻ 

bị cha mẹ bỏ rơi!” 

Nữ tu sĩ an ủi cậu bé: “Mặc dù mẹ chưa từng gặp mặt mẹ của con, nhưng mẹ tin rằng nhất định 

mẹ của con rất yêu thương con. Trên đời này không có người mẹ nào là không yêu thương con của 

mình cả. Năm đó mẹ của con để con lại, chắc chắn là vì một lý do bất đắc dĩ nào đó thôi”. 

Derby nghe xong lặng im không nói lời nào, nhưng từ đó trở đi cậu bé thay đổi rất nhiều. Cậu 

thường xuyên đứng bên cửa sổ của cô nhi viện nhìn ra dòng sông Rhine. Cậu hy vọng những dòng 

nước đang chảy trên sông Rhine có thể đem tình cảm của cậu đến với mẹ. 

Vào “ngày của mẹ” năm 2003, không khí ấm áp của ngày lễ lại một lần nữa dấy lên khát vọng 

mãnh liệt được gặp mẹ của Derby. Ngày hôm đó, các kênh truyền hình đều đưa tin về các hoạt động ăn 

mừng, đăng tải những hình ảnh về tình mẹ con. Có một cậu bé 6 tuổi, mồ hôi chảy đầm đìa trên người 

đang giúp mẹ cắt cỏ. Mẹ của cậu bé nhìn cậu bé mà cảm động rơi nước mắt. Derby khi xem tới hình 

ảnh này đã nói với nữ tu sĩ: “Con cũng muốn được làm việc giúp mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có biết cha mẹ của 

con đang ở đâu không ạ?” 

 Nữ tu sĩ trầm tư, không nói được lời nào, bởi vì suốt mấy năm qua bà không hề nhận được tin tức 

gì của cha mẹ cậu bé cả. Đột nhiên, Derby chạy ra ngoài đường, cậu cứ chạy, trên đường có rất nhiều 

người mẹ nhưng lại không có ai là mẹ của cậu bé cả. Derby đau khổ và gào khóc. 

 Mấy tháng sau, khi Derby được 9 tuổi, cậu bé rời khỏi cô nhi viện để đến học tập ở một ngôi 

trường gần đó. Một lần lên lớp, thầy giáo kể cho học sinh nghe một câu chuyện: “Thời xưa, có một vị 

hoàng đế rất yêu thích chơi cờ vây, vì vậy ông liền quyết định ban thưởng cho người phát minh ra trò 

chơi này. Kết quả, người phát minh này lại mong muốn ban thưởng cho anh ta mấy hạt gạo. Tại ô thứ 

nhất trên bàn cờ đặt một hạt gạo, ô thứ hai đặt hai hạt gạo, tại ô thứ 3 số hạt gạo gấp lên 4 lần…Theo 
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đó suy ra, đến khi bỏ đầy bàn cờ thì số hạt gạo đã là 18 triệu tỷ hạt”. 

 Cậu chuyện này làm cho hai con mắt của Derby lập tức sáng lên. Cậu nghĩ nếu như cậu giúp một 

người, sau đó yêu cầu người đó giúp 10 người khác…Với cách này, Derby hy vọng một ngày nào đó 

biết đâu người được yêu cầu trợ giúp lại là mẹ cậu. Ý nghĩ này đã khiến Derby vui mừng khôn tả. Từ 

đó về sau, mỗi lần cậu làm một việc tốt giúp một người nào đó, lúc người đó cảm ơn cậu, cậu đều 

nói: “Xin cô (chú…) hãy giúp đỡ 10 người khác ạ! Đó là cách cảm ơn lớn nhất đối với cháu!”. Những 

người này sau khi nghe xong, đều vô cùng cảm kích trước tấm lòng lương thiện của cậu bé. Tất cả họ 

đều thực hiện lời hứa của mình, mỗi khi họ giúp ai đó họ lại đề nghị người kia giúp đỡ 10 người khác. 

Cứ như vậy, toàn bộ người dân ở thành phố đó đều âm thầm thực hiện lời hứa của mình. 

 Sức mạnh của “10 việc tốt” 

Derby không thể ngờ mình lại có thể giúp đỡ ông Rick, một người dẫn chương trình nổi tiếng của 

Đức. 

Rick là một người dẫn chương trình nổi tiếng của Đức. Mặc dù ông đã 50 tuổi nhưng với ngôn 

ngữ hài hước hóm hỉnh của mình, ông vẫn thu hút sự yêu mến của khán giả. Các chương trình của ông 

gần như đều vạch trần hết những bí mật của những người nổi tiếng. Tuy nhiên, có lẽ là do áp lực từ 

hãng truyền hình và sự cạnh tranh trong công việc, hơn nữa phải chứng kiến quá nhiều mảng tối của xã 

hội nên vào năm 2003, ông mắc bệnh trầm cảm và không thể tiếp tục được công việc. 

 Tháng 10/2003, ông đã xin đài truyền hình cho ông được nghỉ dưỡng một năm. Ông hy vọng 

trong thời gian nghỉ ngơi, ông có thể thả long để sức khỏe được tốt hơn lên. Một thời gian ngắn sau, 

ông Rick đã tới thành phố mà Derby đang sinh sống để tham quan. Ông đã bị vẻ đẹp của dòng sông 

Rhine thu hút. Một lần khi trời chạng vạng tối, đang đi trên bờ sông dạo chơi thì bệnh tim của ông đột 

nhiên tái phát. Ông chưa kịp lấy thuốc từ trong túi ra uống thì đã ngã ngất xỉu trên mặt đất. Cậu bé 

Derby lúc ấy đang câu cá trên bờ sông phát hiện ra ông bị ngất xỉu nên đã gọi điện cho xe bệnh viện 

đến đưa ông đi cấp cứu. 

 Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông Rick đã qua khỏi, ông nắm lấy đôi tay của Derby và nói: “Cháu 

bé, ông phải làm sao để cảm ơn cháu đây? Nếu như cháu cần tiền, ông có thể cho cháu rất nhiều 

tiền!”. 

Derby nghe xong liền lắc đầu nói: “Nếu như ông có thể giúp đỡ 10 người khác khi họ cần sự giúp 

đỡ, như vậy chính là ông đã cảm ơn cháu rồi ạ!”. 

Ông Rick cảm thấy khó hiểu liền hỏi cậu bé: “Cháu cái gì cũng đều không cần sao?”. Derby 

cười và lắc đầu. 

 Ông Rick liền bị cậu bé kỳ lạ này thu hút. Ông đã để lại cách liên lạc cho Derby và đưa cậu bé trở 

về trường. Trước khi ông Rick rời đi, Derby lại dặn dò ông một lần nữa: “Cháu xin ông nhất định hãy 

làm đủ “10 việc tốt” ạ!” Ông Rick nhìn qua đôi mắt đang rực sáng của cậu bé, trong lòng ông cảm 

thấy ấm áp thế là ông nghiêm túc gật đầu. 

 Từ đó về sau, ông Rick cảm thấy sống vui vẻ hơn và chăm chú giúp đỡ 10 người khác. Mỗi lần 

giúp đỡ được một người, trong lòng ông lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhất là những lúc họ nói 

lời “cảm ơn” với ông, ông cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn rất nhiều. 

 Chưa đến nửa kỳ nghỉ phép, ông Rick đã trở lại đài truyền hình làm việc. Khi ông quay lại làm 

việc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của ông. Ông trở nên vui tươi, lạc quan 

và hòa đồng với mọi người hơn. 
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 Ngày 01/12/2003, ông Rick lần đầu tiên lên sóng truyền hình sau kỳ nghỉ dài. Tại đây ông đã nói 

với khán giả: “Trước đây, tôi đã nói rất nhiều những câu chuyện của người khác, hôm nay tôi sẽ kể 

câu chuyện của chính mình”. Ông xúc động kể về sức mạnh của “10 việc tốt” trong vòng một tiếng 

đồng hồ. Cuối cùng, ông nói: “Có lẽ, không ai tin đây là chuyện thật, nhưng chuyện này đã tiếp thêm 

rất nhiều động lực sống cho tôi. Xin các bạn cũng hãy giúp đỡ 10 người khác khi họ cần giúp, tôi tin 

rằng bạn cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu này!” 

 Thông qua truyền hình, chương trình của ông Rick được phát sóng trên khắp nước Đức. Mọi 

người đều rất xúc động về câu chuyện này. Đã có rất nhiều người gọi điện cho ông Rick nói rằng họ 

sẵn lòng làm “10 việc tốt” này. Thậm chí còn rất nhiều khán giả yêu cầu được nghe Derby nói chuyện 

trên truyền hình bởi vì họ muốn gặp cậu bé lương thiện này. 

 Tháng 1/2004, Derby đã đến đài truyền hình chia sẻ về câu chuyện của mình. Tại hiện trường, có 

người đã hỏi cậu: “Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?”. Derby cảm thấy do dự, cậu cắn môi đứng 

lặng một lúc, rồi mới cất tiếng kể rõ chuyện đời mình. Rất nhiều người đã vô cùng xúc động và bật 

khóc trước tình yêu vô bờ bến của cậu bé dành cho mẹ mình. 

Ông Rick đã ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Derby và nói: “Mẹ của cháu nhất định yêu cháu vô 

cùng, cháu nhất định sẽ tìm được mẹ!” 

 Tình yêu của hàng ngàn người mẹ 

Sau sự tình ấy, toàn bộ người dân biết chuyện này đã đề ra chiến dịch “10 việc tốt”. Trước đây, 

mọi người đều lạnh lùng thì giờ đây lại đối xử với nhau rất có tình. Mọi người đều mong rằng người 

mà mình đang giúp chính là mẹ của cậu bé Derby kia. 

Derby đã trở nên rất nổi tiếng và đài truyền hình cũng giúp cậu tìm mẹ, nhưng mẹ của Derby mãi 

vẫn không thấy xuất hiện… 

 Tháng 2/2004, một sự việc bất hạnh và đau lòng đã xảy ra với Derby. Nơi Derby sinh sống là 

một khu phố nghèo. Sau khi Derby nổi tiếng, các tay xã hội đen nghĩ rằng cậu bé có nhiều tiền. Đêm 

ngày 16/02/2004, trên đường trở về trường học, Derby đã bị một nhóm lưu manh vây quanh, nhưng 

bọn họ không tìm thấy tiền trên người cậu bé, nên đã đâm trọng thương cậu bé. 

 Cậu bé Derby bị đâm thủng bụng và gan, cậu nằm trên vũng máu mãi đến hai tiếng đồng hồ sau 

mới được cảnh sát tuần tra phát hiện. Họ đưa cậu bé vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, trong lúc 

hôn mê, Derby một mực gọi “Mẹ! Mẹ! Mẹ!…” mãi không thôi. 

 Đài truyền hình tiếp sóng trực tiếp tình trạng của Derby. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho 

cậu. Mấy chục sinh viên đến quảng trường Alexanderplatz, nắm tay nhau thành một vòng tròn và kêu 

gọi: “Mẹ! Mẹ!…” Những tiếng gọi này làm cảm động những người qua đường, họ liền gia nhập vào 

nhóm đứng xếp thành hình trái tim. Số người tham gia càng lúc càng đông lên, trái tim cũng càng lúc 

càng lớn hơn. 

 Điều cảm động hơn nữa là có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến đài truyền hình xin được giả 

làm mẹ của Derby. Cô Rita, một giáo sư tại trường đại học Munich đã khóc nức nở và nói: “Derby là 

một đứa trẻ tốt như vậy, được giả làm mẹ của cậu bé, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”. Một phụ nữ khác 

35 tuổi gọi điện đến nói: “Tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Tôi cũng vô cùng khát khao được gặp mẹ. Tôi có 

thể hiểu được tâm tình của Derby”. 

 Có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến để xin được làm mẹ của Derby, nhưng mẹ của Derby thì 

chỉ có một. Cho nên, đài truyền hình đã thảo luận và chọn cô Judy làm mẹ của Derby. Bởi vì cô ấy 
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sống cùng thành phố với cậu bé, hơn nữa giọng nói của cô ấy cũng giống với giọng của cậu bé, như 

vậy sẽ càng có cảm giác thân thiết hơn. 

 Sáng sớm ngày 17/02/2004, sau một thời gian dài bị hôn mê, cậu bé Derby đã mở mắt. Cô Judy 

đã ôm một bó hoa loa kèn đẹp xuất hiện ở đầu giường của Derby. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của 

Derby và nói: “Con trai Derby yêu quý! Mẹ chính là mẹ của con đây!”. Derby dường như nhìn thấy 

ánh mặt trời, đôi mắt cậu đột nhiên sáng rực lên, cậu đã rất ngạc nhiên và hỏi:“Mẹ thực sự là mẹ của 

con sao?”. Cô Judy dùng hết sức ngậm lấy nước mắt và gật gật đầu. Tất cả mọi người có mặt ở đây 

cũng mỉm cười nhìn Derby và gật đầu. Hai dòng nước mắt nóng chảy ra từ đôi mắt của Derby: “Mẹ ơi, 

con đã tìm mẹ từ rất lâu lắm rồi! Con xin mẹ đừng bỏ con nữa, được không mẹ?” 

 Cô Judy gật đầu và nghẹn ngào nói: “Con trai yêu quý của mẹ, con hãy yên tâm đi, mẹ sẽ không 

bao giờ rời xa con nữa…!”. Trên khuôn mặt tái nhợt của Derby nở một nụ cười. Cậu còn muốn nói 

nhiều hơn nữa nhưng đã không còn sức lực nữa rồi… 

 Đây là ngày cuối cùng của Derby ở trên cõi đời này, cậu bé luôn nắm thật chặt bàn tay của mẹ 

mà không buông ra, cậu cũng không muốn nhắm mắt lại vì muốn được nhìn thấy mẹ nhiều hơn… Tất 

cả mọi người đều òa khóc, cảm thấy như trái tim mình đang vỡ tan ra. 

Hai giờ sáng ngày 18/02/2004, Derby đã nhắm mắt lại, vĩnh viên rời xa thế gian nhưng đôi bàn 

tay của cậu bé vẫn còn nắm chặt bàn tay của mẹ. 

 Theo Daikynguyenvn / NTDTV 

 

 

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN LẮM THÔI 

Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ 

lạnh ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách 

ngon lành. 

Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào cửa nhà cô ấy vừa than thở:“Chết khát mất, nóng 

chết mất!”, mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người ra. Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi, nét 

mặt cô ấy thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống, vừa nhấc ấm nước lên, bên trong 

cũng không còn một giọt nào. 

Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu: “Anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như 

thế làm gì ?” Tôi cũng giận dữ: “Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế?”. Vì chuyện này mà hai chúng tôi 

chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được. 

Thứ bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi, họ vừa thấy tôi liền hỏi: “Sao một tuần nay bố mẹ 

không nhìn thấy vợ con rồi?”. Tôi liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ 

tôi nghe xong liền trách mắng tôi, làm việc không nên chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý 

đến người khác. Tôi không cho là đúng: “Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm 

đâu.” 

Bố tôi vừa cười vừa nói: “Con không cần phải biện bạch cho bản thân nữa, ngày mai là chủ 

nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến.” 

Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi. 
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Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua dấm chua, đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã 

đưa con ra ngoài rồi, nói xong bố tôi liền bê ra một nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói:“Nhìn con 

nóng quá đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu giải khát đi.” 

Nửa trái dưa hấu cũng chừng bốn năm cân, ông đưa cho tôi một cái thìa: “Ăn không hết thì để 

phần thừa còn lại cho vợ con về ăn”, tôi cầm lấy cái thìa rồi ăn lấy ăn để, ăn chưa đến một nửa, bụng 

đã căng lên rồi. 

Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra hai miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi: “Con xem xem 

chúng có gì khác nhau?” Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, một nửa là tôi vừa mới ăn, một nửa 

còn lại cũng là đã được ăn, nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu. Bố tôi 

chỉ vào miếng dưa hấu nói:“Một nửa này là con ăn, còn nửa kia là vợ con ăn, bố đều nói cho hai đứa 

là, “nếu như ăn không hết, thì để phần thừa còn lại cho người kia ăn”. Con nhìn vợ con ăn như thế 

nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên 

không động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, để 

phần bên cạnh cho người khác ăn, người nào mà chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ? Từ việc 

nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn con nhiều.” Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên. 

Bố tôi nói ý tứ sâu xa: “Cả một đời của hai người, liệu có thể có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm 

vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? Là thể hiện ở một giọt dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong cuộc sống 

hàng ngày. Lần trước con vì việc ăn dứa hấu mà cãi nhau với vợ, lại còn bao biện hót như khướu, điều 

đó rõ ràng là con không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước, nhất định nó sẽ để phần cho con 

một nửa. Đừng xem đây là việc nhỏ, nó có thể phản ánh ra tấm lòng của một người, bên trong miếng 

dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình, khi trái tim đã nguội lạnh, con phải 

từng chút từng chút sưởi ấm cho nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại khi trái tim đang 

ấm áp, con từng muỗng từng muỗng nước lạnh đổ vào nó thì một ngày nào đó nhất định sẽ khiến nó 

nguội lạnh.” 

“Con thử suy ngẫm xem, nếu như vợ con cũng giống như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến 

con nữa, lâu dần, con sẽ thấy thế nào?” 

Thực sự là một câu nói thức tỉnh một người trong mộng như tôi, tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, 

thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn 

ngoài cửa ra vào khi trời mưa, đó đều là thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi, nhưng còn tôi thì sao, 

lại cứ tùy tiện, coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn suy bụng ta ra bụng 

người. 

Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng, tôi vội vàng bưng sủi cảo đã lạnh ra đưa cho vợ: 

“Cái này không còn nóng nữa rồi, em ăn trước đi!” 

Vợ tôi cười: “Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi.” 

Bố tôi cũng cười: “Có thể hạ quyết tâm đóng giả như thế cả đời thì là người chồng tốt rồi.” 

Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với nhau, hãy cảm thông với một nửa 

của bạn, đừng cho rằng mọi chuyện là họ cố tình gây sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai sót của 

bản thân mình. 

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN… LẮM THÔI ! 

 Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu mà là bên trong căn nhà có 

bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc. 

https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com/2017/05/05/hanh-phuc-don-gian-lam-thoi/
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 Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe rất sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an 

trở về nhà. 

 Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có vẻ mặt 

cười sáng lạng. 

 Hạnh phúc không phải là cười vui, thắm thiết bên nhau, mà trong đầu chứa một bồ nghi 

ngờ, suy nghĩ tiêu cực đối với người bên cạnh. 

 Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương có 

thể có người nói với bạn rằng: “Không sao cả, có anh ở đây rồi.” 

Sưu tầm 

 

 

KẺ ĂN MÀY 

Tôi nói thật, khi tôi gặp một người vô gia cư hoặc một người ăn xin trên đường, tôi không có gì 

cho họ ngoài nụ cười. Có thể là nếu tôi cho họ chút đồ ăn thì cũng chẳng có gì thay đổi. Có thể đó là 

cách chồng tôi gợi hứng cho tôi, nhưng rồi tôi cứ ray rứt về những người ăn xin! 

 Tôi thực sự khác họ thế nào? Tôi không thể đứng ở góc đường để xin như họ, nhưng tôi không 

làm điều như Chúa sao? Thật vậy, mọi thứ quá bình thường, tôi cầu xin Chúa giúp. Tôi đi xưng tội, tôi 

tin mình chưa đến nỗi tệ. 

 Tôi có biết chuyện đời của họ? Tôi có biết tại sao họ như vậy? Không, tôi không hề biết gì. Chồng 

tôi cũng thấy những người như vậy trên đường đi hàng ngày. Anh dừng lại, hỏi thăm họ, và hỏi họ cần 

gì. Khi tôi gặp họ, tôi cũng dừng lại hỏi thăm họ. Tôi không thể làm ngơ họ khi Thiên Chúa luôn chạnh 

lòng thương những người khốn cùng, Ngài dạy tôi bài học yêu thương và buộc tôi phải yêu thương để 

nên hoàn thiện. 

 Có lần tôi tỏ ra hãnh diện và xếp hàng chờ xưng tội. Có thể nhìn tôi không như những người ăn 

xin ngoài đường, nhưng chắc chắn rằng tội lỗi của tôi đã khiến tôi mắc cỡ vì tôi thực sự là một kẻ ăn 

mày. Tôi có muốn đứng đó chờ ăn xin ơn tha thứ của Thiên Chúa hay không? Tôi có xấu hổ không? 

Tôi có cần ăn mày lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Chắc chắn là cần, nhưng tôi lại không 

thấy xấu hổ. 

 Bạn có bao giờ nghĩ mình là một KẺ ĂN MÀY chưa? 

 Có lần tôi đứng xếp hàng và chờ tới lượt mình. Một người đàn ông cũng tới xưng tội. Anh ta chào 

tôi, biết tên tôi và tỏ vẻ thân thiện với tôi. Dù ở trên đường đi hoặc khi xếp hàng chờ xưng tội, trong 

mỗi chúng ta luôn có một kẻ ăn mày. Tất cả chúng ta luôn cần Thiên Chúa ban cho lòng thương xót, 

với ánh mắt hiền từ của Ngài, vậy tại sao chúng ta không tỏ tình yêu thương và thân thiện với người 

khác? Có một kẻ ăn mày trong tôi, có một kẻ ăn mày trong bạn. Chúng ta đều là những kẻ ăn mày, 

chẳng ai hơn ai. Tất cả chúng ta đều là những kẻ ăn mày đứng cầu xin lòng thương xót trước cửa Nhà 

Chúa, chúng ta cũng chẳng khác con chó chờ những mảnh bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn của Ông Chủ 

mà thôi! 

 TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com) 
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QŨY 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 

  

Tổng kết tháng này 15.000 yen 

Tổng kết từ trước tới nay 250.000 yen 

QŨY GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

Vườn Rau Tình Thương Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

AC Khánh-Nhiểu (Yamato) 5.000 yen 

Tiền bán care tại nhà thờ (AC Lê Văn Hùng, Tondabayashi) 5.000 yen 

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 30.000 yen 

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 Hiroshima (tháng 1-5/19) 35.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 4.000 yen 

Bà con Công Giáo vùng Omori 2.000 yen 

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Kaizuka-Kawasaki 5.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Ota, Gunma-Ken (tháng 1-8) 40.000 yen 

AC Lê Văn Hùng (Tondabayashi, Osaka) 5.000 yen 

Anh Nguyễn Văn Lộc (Aichi-Ken) 5.000 yen 

Giáo Xứ Nagaoka, Kyoto 20.000 yen 

Giáo Xứ Ichikawa, Chiba-Ken 15.000 yen 
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Giáo Xứ Fushimi, Kyoto 12.000 yen 

Giáo Xứ Suminoe, Osaka 10.000 yen 

Giáo Xứ Iyomishima, Ehime-Ken 10.000 yen 

QŨY GIÁO ĐOÀN 

CĐ/CG Yao, Osaka 10.000 yen 

GX Takatori, Kobe 10.000 yen 

 

 

 

Giuse NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

Sinh ngày: 12/04/1996 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Hưng 

Và Bà: Hoàng Thị Thanh 

Hiện trú tại  Hiki-Gun, Saitama-Ken, Nhật Bản 

Muốn kết hôn với: 

Maria TRẦN THỊ THU 

Sinh ngày: 20/08/1996 

Con Ông: Trần Đức Ninh 

Và Bà: Phan Thị Ngân 

Hiện trú tại Sakudo-Shi, Saitama-Ken, Nhật Bản   

Matthêô ĐOÀN VĂN HIỆN  

Sinh ngày: 15/02/1991 

Con Ông: Matthêô Đoàn Văn Hiển 

Và Bà: Rosa Nguyễn thị Nụ 

Hiện trú tại Chino-Shi, Nagano-Ken, N. Bản. 

Muốn kết hôn với: 

BÙI THỊ ÁI THẢO 

Sinh ngày: 14/12/1992 

Con Ông: Bùi Văn Hiển 

Và Bà: Trần thị Thùy 

Hiện trú tại Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam. 

 

Phêrô NGUYỄN VĂN LÂM 

Sinh ngày: 09/02/1992 

Con Ông: Phêrô Nguyễn Văn Nhân  

Và Bà: Matta Nguyễn thị Chung 

Hiện trú tạiIikebukuro, Tokyo, Nhật Bản 

Muốn kết hôn với: 

 NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN 

Sinh ngày: 05/03/1994 

Con Ông: Nguyễn Đình Thiết 

Và Bà: Lê thị Hoa 

Hiện trú tại Ikebukuro, Tokyo, Nhật Bản 

Phêrô NGUYỄN TUẤN ANH  

Sinh ngày: 16/08/1984 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Công 

Và Bà: Maria Trần thị Ngoan 

Hiện trú tại Tabata, Kita-Ku, Nhật Bản. 

Muốn kết hôn với: 

VÕ HÀ KIM TƯỜNG 

Sinh ngày: 08/12/1993 

Con Ông: Võ Văn Tư 

Và Bà: Hà Khải Linh 

Hiện trú tại Nishi Kawaguchi 

 

Maria êcilia PHẠM NGUYỄN THỊ THIÊN NGA   

Sinh ngày: 19.7.1992 

Con Ông: Giuse Phạm Thuỷ Long 

Và Bà: Têresa Nguyễn Thị Minh Đăng.  

Hiệntrútại:Hitoyoshi-Shi,Kumamoto-Ken,N.B 

Muốn kết hôn với: 

Phaolô ĐINH BÁ LONG 

Sinh ngày: 13/9/1988 

Con Ông: Phaolo Đinh Văn Tiến 

Và Bà: Maria Lê Thị Hường 

Hiệntrútại;G,xứ Gia Yên, G.phận Xuân Lộc, 

 

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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Phêrô HOÀNG VĂN DƯƠNG  

Sinh ngày: 08/12/1989 

Con Ông: Phêrô Hoàng Văn Lý 

Và Bà: Matta Cao thị Lý 

Hiện trú tại Tatebayashi, Gunma-Ken, Nhật 

Bản. 

Muốn kết hôn với: 

Matta HOÀNG THỊ LINH GIANG 

Sinh ngày: 12/06/1995 

Và Bà: Matta Hoàng thị Tương 

Hiện trú tại Ikebukuro, Tokyo, Nhật Bản 

Matta HOÀNG THỊ BÔNG 

Sinh Ngày: 10/101993 

Con Ông: Phêrô Hoàng Văn Phúc 

Và Bà: Matta Nguyễn thị Giáo 

Hiện trú tại Toyama-Ken, Nhật Bản  

Muốn kết hôn với: 

NGUYỄN VĂN TOÀN 

Sinh ngày: 05/01/1991 

Con Ông: Nguyễn Văn Chương 

Và Bà: Phan thị Lệ 

Hiện trú tại Chiba-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: Ông Phêrô NGUYỄN KHIÊM TÂM, 

Hiền huynh của anh chị Thanh-Hùng (CĐ Kamata), đã được Chúa gọi về với Ngài 

lúc 05g00 sáng ngày 23 tháng 04 năm 2019 tại Cần Thơ, Việt Nam, hưởng thọ 76 tuổi.  

Xin thành kính phân ưu với anh chị Thanh-Hùng cùng toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Phêrô về hưởng 

nhan thánh Chúa trên thiên đàng. 
Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

Liên CĐ Đức Mẹ La Vang 
CĐ/CG Kamata 

CĐ/CG Mizonoguchi 
Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo 

Chương Trình TTHNGD Nhật Bản 

 

 

PHÂN ƯU 
Được tin buồn: Bà Maria VŨ THỊ NHÀN, 

Thân Mẫu của qúy anh chị Hoa-Thừa (CĐ Mizonoguchi), anh chị Ánh Tuyết-Qúy (CĐ 

Kawaguchi) và là bà nội của anh chị Thăng (CĐ Tokyo), đã được Chúa gọi về với Ngài 

lúc10g50 sáng vào ngày 28 tháng 03 năm 2019 tại Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi.   

Xin thành kính phân ưu với qúy anh chị Hoa-Thừa, Tuyết-Quý và Thăng cùng 

toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh 

hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

Liên CĐ Đức Mẹ La Vang 

CĐ/CG Kawaguchi 

CĐ/CG Mizonoguchi 

Ca Đoàn Cêcilia Tokyo 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo 
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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 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 Giuse Nguyễn Thành Hy SVD 
Catholic Nanzan Church;     〒466-0835 
1 Minamiyama-Cho,Showa-Ku, Nagoya-Shi 
Tel.052-831.9131; mobile: 080-6658.4866 

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 

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 

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 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 
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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 

Giáo phận Hiroshima: 

Lm GB Phan Đức Định SJ 
Catholic Hosoe Church;            〒750-0016 
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi, Yamaguchi 
Ken 
Phone: 0832222294; Mobile: (+81) 07032875715;  
Email: jbdinhsj@gmail.com 

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 Đaminh Cao Sơn Thân SJ 
Gion Catholich Church 
3-6-1 Gion, Asaminami-ku, Hiroshima-shi.  
〒731-0138. 
 Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505 
  E-mail: takasinsgjp@yahoo.co.jp 

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,  〒794-0028 
Catholic Imabari Church 
1-2-13 Kitahorai-Cho,Imabari-Shi,Ehime-Ken Tel. 
0898-32.2348; mobile: 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 
18-1Naze, 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 Koza Church 
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 
Tel. 098-937.7064; 
Email: peterchanelche70@yahoo.com 

Lm Giuse Bùi Đức Dũng 
Catholic Awase Church 
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164 
Tel. 098-937-3598,Cell. 08039951909; 
Email: josbddung@gmail.com 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 
Giáo xứ Maehara,          〒901-2203 
3-16-1 Maehara, Ghinowan-shi,Okinawa 
Tel. 098-897.7484; cell. 080-3966.4430 
Email: joachimhoai@yahoo.com 

Lm Bosco Dương Trung Tín 
Catholic Nago Church 
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 〒905-0018 
Tel. 0980-52.2241; hoặc: 090-6864.3244; 
Email: bosco.tudohanhphuc@yahoo.com 

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến 
Catholic Asato Church 
3-7-2 Asato, Naha-Shi,Okinawa-Ken  〒902-0067 
Tel. 098-863.2021; Mobile: 090-9652.1309;  
Email: ductien76@yahoo.com 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 
Catholic Ishigaki Catholic Church; 〒 907-1106 
67 Azaoukawa, Ishigaki-Shi, Okinawa-Ken  
Tel: 0980-82-2322, Mobile: 080-3963.1979; 
Email: glory200679@gmail.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 

Lm AntônVũ Khánh Tường SVD 
Divine Word House 
832 Varnum Street, N E 200017,Washington DC 
Email: vktuongsvd@yahoo.com 
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