
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 421 
Tháng 07 Năm 2019 

CAÀU NGUYEÄN CHO GIÔÙI TREÛ 

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 

07/07 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD)     

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

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh) 

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

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

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Định sj) 

09-11/07 : Thăm các sơ Việt Nam tại Dòng kín Trappist Nasu, Tochigi-Ken (Cha Hiến) 

13-14/07 : Đại Hội Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken 

14/07 : 12g00-14g00 : Thánh Lễ Bổn Mạng của Giáo Đoàn (Qúy linh mục Việt Nam)   

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Tochigi-Ken (Cha Quốc Định) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Gotanjo, Nagoya (Cha Mẫn)    

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi (Cha Sơn) 

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

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

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

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

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka  

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka (Cha Trinh) 

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

16-18/07 : Thăm qúy sơ Việt Nam Dòng kín Trappist Ajimu, Oita-Ken (cha Hiến) 

21/07 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần) 

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

11g30 : Thánh Lễ tại Nhà Thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)  

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

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

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

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

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Mẫn) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama    

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 Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã sj)  

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Quang)  

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định) 

27/07 : 10g30 : Thánh Lễ Hôn Phối tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Hiến) 

19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Himeji (Cha Hải) 

28/07 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yonago, Tottori-Ken (Cha Hiến) 

11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mikatabara, Hamamatsu  (Cha Tận Hiến) 

11g00 : Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Hiroshima (Cha Thân) 

12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần) 

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

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sendai, Miyagi-Ken (Cha Nhã sj)   

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kami-Fukuoka (Cha Thuận) 

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

15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi) 

04/08 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong) 

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

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

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

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

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Định SJ) 
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Thánh Giu-se NGUYỄN ĐÌNH UYỂN 

(1775-1838) Thầy Giảng 

Tử đạo ngày 4 tháng 7 (x. Tr 288)Chết trong tù 

“Thưa quan lớn, tôi phải được chém chết mới mong được 

sống lại” 

  Thánh Giu-se Uyển sinh năm 1775, tại làng Ninh 

Cường, tỉnh Nam Định. Thầy sống đạo đức nhiệm nhặt; 

gia nhập Nhà Đức Chúa Trời; được cha Nhân chăm sóc, 

được khấn và mặc áo dòng Ba thánh Đa Minh.  

  Thầy Uyển được bổ nhiệm làm trợ tá đắc lực cho Đức 

Cha Henares Minh, thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài và được ủy nhiệm chính 

thức làm mục vụ nhiều năm ở xứ Tiên Chu. 

  Thầy bị bắt ngày 29/5/1838. Tại công đường, quan ra lệnh cho 4 tên lính cầm 

gông, khiêng Thầy bước qua Thánh Giá, nhưng Thầy co chân lên để khỏi chạm 

vào Ảnh. Thấy thế, tên lính dùng gậy đánh vào hai chân, trong giây phút đau đớn, 

Thầy tha thiết xin Chúa và Đức Mẹ giúp sức. 

  Thầy bị lên án trảm quyết. Hay tin Thầy mừng rỡ đón chờ ngày hồng phúc, 

nhưng ngày 4/7/1838, Thầy đã chết rũ tù vì bệnh, tuổi già và đói. 

 

 

 
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 08: Cầu nguyện cho các trẻ em 

Tháng 09: Cầu nguyện cho các gia đình 

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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Đại Hội của Giáo Đoàn mừng kính chân phước Anrê Phú Yên, bổn 

mạng của Giáo Đoàn, sẽ được khai mạc vào ngày thứ bảy 13 tháng 7, 

cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng ta háo hức chờ 

đến ngày đại hội để gặp nhau, để chia sẻ buồn vui, và nhất là để, hiệp nhất 

với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta 

những vị anh hùng tử đạo, tổ tiên của chúng ta trong đức tin, đồng thời xin 

các thánh tử đạo giúp chúng ta, noi theo gương của các ngài, sống thánh 

thiện và làm chứng đức tin trên mảnh đất tạm dung, đồng thời biết truyền 

đạt đức tin đó cho con cháu. Xin mọi người cầu nguyện cho 2 ngày đại hội 

của Giáo đoàn được tổ chức một cách tốt đẹp, làm sáng danh Chúa và 

mang lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho mọi người trong Giáo Đoàn, đặc 

biệt cho mọi người tham dự. 

Trong tháng 7, Giáo Đoàn xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho giới 

trẻ thế giới, nhất là giới trẻ Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại, 

đặc biệt anh chị em giới trẻ đang làm việc và sinh sống tại Nhật. Đức 

Thánh Cha Phanxicô gọi giới trẻ là hiện tại và là tương lai của Giáo Hội, 

vì thế chúng ta có bổn phận phải chuẩn bị cho Giáo Hội một tương lai 

thánh thiện, tột đẹp bằng cách cầu nguyện và hướng dẫn giới trẻ, để họ 

sống một cuộc sống thật tốt đẹp trong một xã hội đầy những gương xấu, 

cám dỗ hôm nay. 

Kính chúc quý cha, quý vị ân nhân và quý độc giả một tháng 7 bình an 

trong sự nâng đỡ của ơn Chúa. 

 

PVLC                        
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CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 07 THÁNG 07 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c 

Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa phán thế này: “Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì 

Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy 

cùng Giêrusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than 

khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được 

thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sửa 

mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn 

thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn 

lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sửa mẹ, được bồng 

ẳm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ 

an ủi các ngươi như vậy; tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ 

về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi 

tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người 

cho các tôi tớ biết”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 65  

Đáp: Cả trái đấy, hãy tung hô Thiên Chúa. 

Xướng: Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng 

Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng 

Thiên Chúa: khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!” 

Xướng: Toàn trái đất phải qùy lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, 
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đàn ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: 

hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh sợ! 

Xướng: Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền, và dân Người đi bộ 

qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị 

muôn đời. 

Xướng: Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể 

việc Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác 

lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. 

 

BÀI ĐỌC II: Gal. 6, 14-18 

Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata.  

Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập 

giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị 

đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt 

bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ 

tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Israel của 

Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Từ 

nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi 

những dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. 

Amen. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia, Ước chi lòng anh em phấn khởi vì được Đức 

Kitô ban tặng bình an, và ước chi Lời Người hằng sinh hoa kết quả dồi 

dào trong anh em. Halleluia. 
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TIN MỪNG:  Lc 10, 1-12. 17-20 

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Một hôm, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các 

ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà 

chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt 

lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra 

đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang 

theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất 

cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai 

đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng 

không thì bình an của anh em sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và 

người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng 

được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy 

chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên 

Chúa đã đến gần các ông”. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta 

không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong 

thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. 

Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. 

Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Sôđôma còn được xử 

khoan hồng hơn thành đó”. 

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh 

Thầy, cả ma qủy cũng phải khuất phục chúng con”. Đức Giêsu bảo các 

ông: “Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã 

ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ 

thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì 

qủy thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được 

ghi trên trời. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN  

Ngày 07 tháng 07 

 

BÌNH AN CHO NHÀ NÀY 

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIV Thường Niên (C) mời gọi chúng ta suy gẫm về 

sứ mạng truyền giáo của mỗi một Ki-tô hữu trong xã hội ngày hôm nay. Sứ mạng ấy bắt 

nguồn từ Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ chúng ta. Bắt đầu từ nhóm Mười Hai, tiếp 

theo là 72 môn đệ, rồi đến mỗi người chúng ta, tất cả đều được mời gọi tiếp nối sứ mạng 

rao giảng Tin Mừng, sứ mạng trao ban bình an và làm chứng cho sự hiện diện của Nước 

Trời. 

Không ít người nghĩ rằng việc truyền giáo là dành riêng cho những ai được trao sứ 

mạng đặc biệt để làm công việc tông đồ, hoặc cho những người được thánh hiến như 

Giám mục, Linh mục và tu sĩ. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sứ vụ truyền giáo 

được trao cho tất cả các môn đệ, chứ không chỉ riêng các tông đồ. Chúa sai từng hai người 

một để họ có thể nâng đỡ và hỗ trợ nhau trong sứ vụ. Sứ vụ truyền giáo luôn mang tính 

cộng đoàn với tinh thần phó thác vào Thiên Chúa, tin tưởng lẫn nhau và có sự liên đới – 

cộng tác giữa mọi thành phần Dân Chúa.  

Chúng ta thường nghĩ truyền giáo là ra đi, là từ bỏ quê hương, gia đình để đến những 

miền đất xa lạ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su. Điều đó không sai nhưng chưa đủ. 

Đúng hơn, truyền giáo chính là ra khỏi cái ích kỷ của bản thân, ra khỏi thế giới của riêng 

mình mà đến với tha nhân, đến với những anh chị em đói khổ bệnh tật trong tinh thần hòa 

giải, yêu thương và phục vụ. Chúa nói: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Vâng, thế 

giới ngày nay vẫn còn biết bao người chưa biết đến Tin Mừng mà Chúa Giê-su đã mang 

lại. Dù xã hội có tân tiến về khoa học kỹ thuật và chìm đắm trong những nhu cầu vật chất, 

quyền lực và tình dục thế nào đi chăng nữa, trong đó vẫn còn rất nhiều người đang chờ 

đợi được nghe Lời Chúa. Có nhiều anh chị em đang tìm kiếm Chúa. Biết bao tâm hồn 

đang mở cửa đón nhận Tin Mừng của Chúa. Ước gì chúng ta ý thức được sự cấp bách của 

sứ vụ Loan Báo Tin Mừng.  

Việc Loan Báo Tin Mừng được khởi xướng từ Thiên Chúa, là ý định rất thánh của 

Cha trên trời, khi Ngài sai Người Con Một đến trần gian Nhập Thể làm người. Chính Con 

Một Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, đã trút bỏ vinh quang, từ bỏ chính mình để đến ở 

với chúng ta, là những kẻ tội lỗi, để hòa giải chúng ta với Chúa, và dẫn đưa chúng ta về 

nẻo đường bình an. Chính vì đó là thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, nên việc truyền 

giáo trước hết và trên hết phải bắt đầu từ đời sống cầu nguyện. “Anh em hãy xin chủ mùa 

gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Ơn hoán cải tâm hồn là ơn Chúa ban. Đời sống cầu nguyện giúp 

chúng ta đón nhận Tin Mừng và được ơn hoán cải. Đời sống cầu nguyện cũng giúp cho rất 
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nhiều người được ơn hoán cải và đón nhận Tin Mừng. Ở điểm này, Thánh Nữ Tê-rê-sa Hài 

Đồng Giê-su là mẫu gương cho tất cả mỗi người chúng ta. 

Các môn đệ sau khi đã cầu nguyện với Chủ Mùa Gặt, thì được Chúa sai đi. Việc đầu 

tiên họ làm là đem bình an đến cho những ai họ gặp gỡ và nói với họ rằng Nước Chúa đã 

đến gần. Sứ mạng Loan Báo Tin Mừng cũng chính là sứ mạng hòa giải, sứ mạng xây dựng 

hòa bình. Hòa bình đến từ thái độ quên mình, sống chan hoà với anh chị em chung quanh. 

Hòa bình đến từ niềm tin vào một Cha giàu lòng thương xót, đến từ việc chấp nhận nhau 

và tha thứ cho nhau. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô có một nguyên lý chỉ đạo mục vụ rất 

đặc biệt, đó là niềm vui loan báo Tin Mừng. Tất cả các thông điệp của ngài đều xoay 

quanh chủ đề này. Vì ngài thâm tín rằng việc loan báo Tin Mừng mang lại hòa bình cho 

tâm hồn con người và cho các dân tộc. 

“Khi vào bất kỳ nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’”. Trao 

tặng bình an, xây dựng hòa bình là trọng tâm sứ mạng của các môn đệ Chúa Kitô. Bình an 

thực sự của Chúa Ki-tô sẽ là món quà được gửi đến tất cả những ai đang khao khát hòa 

bình. Thế giới xã hội hôm nay đang thực sự rất cần sự bình an mà Chúa Giê-su Ki-tô đã 

kiến tạo nhờ yêu thương và tự hiến, thập giá và phục sinh. Hãy can đảm lên đường thực 

thi sứ mạng Loan Báo Tin Mừng, vì chúng ta tin chắc rằng có Chúa cùng đồng hành với 

chúng ta trên mọi nẻo đường. 

Jb Phan Đức Định sj 

 

 

 

1. “Tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”- Xin cho các vị lãnh đạo dân 

Chúa lòng nhiệt thành rao giảng Nước Chúa, luôn phục vụ Lời Ngài như một tôi 

tớ trung thành, hầu dẫn đưa muôn dân tìm về với Chúa. Chúng Con Cầu Xin 

Chúa .  

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON     

2. “Thầy sai các con đi như chiên con giữa sói rừng” - Xin cho người môn đệ 

Chúa hôm nay, biết dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, sẵn sàng đón nhận những 

gian truân thử thách trước mọi nghịch cảnh của thời đại, để đem tình yêu và bình 

an đến cho mọi người. Chúng Con Cầu Xin Chúa  

3. “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi” - Xin khơi dậy trong tâm hồn các 

thanh thiếu niên lòng khát vọng rao truyền Chân Lý, giúp họ can đảm và quảng 

đại dấn thân phục vụ Nước Chúa, để thêm những tay thợ nhiệt thành trên cánh 

đồng truyền giáo. Chúng Con Cầu Xin Chúa . 
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CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 14 THÁNG 07 

 

 

BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-114 

Lời Chúa ở rất gần anh em, để anh em đem ra thực hành. 

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. 

Khi ấy, ông Môisen nói với dân Israel rằng: “Anh em hãy nghe tiếng Đức 

Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi 

trong sách Luật này, miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của 

anh em, hết lòng hết dạ. 

Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây, không vượt quá 

sức lực hay ngoài tầm tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh 

em phải nói: “Ai sẽ lên trời lấy xuông cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, 

để chúng tôi đem ra thực hành?” Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, 

khiến anh em phải nói: “Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho 

chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?” Thật vậy, lời đó ở rất gần anh 

em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 68 

Đáp: Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm hồn phấn 

khởi vui tươi. 

Xướng: Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, 

đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành 

ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở 

lượng hãi hà mà đoái thương nhìn đến. 

Xướng: Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin cứu 
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vớt đỡ nâng. Con sẽ hát bài ca chuc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ 

tán dương Ngài. 

Xướng: Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Sion, các thành trì miền Giuđa, Người 

cũng tái thiết. Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài của giống nòi các tôi tớ Chúa, 

thành quê hương xứ sở của những người mến chuộng Thánh Danh. 

 

BÀI ĐỌC II: Col 1, 15-20 

Muôn loài đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Đức Kitô và cho Đức Kitô. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôsê. 

Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước 

mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới 

đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền 

năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho 

Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. 

Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi 

nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi 

sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn 

hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật 

được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã 

đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống; Chúa 

có những lời đem lại sự sống đời đời. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 10, 25-37 

Ai là người thân cận của tôi? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
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Một hôm, có người thông luật kia, muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi 

người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sợ sống đời đời làm gia 

nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: 

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, 

hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính 

mình”. Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ 

được sống”. 

Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức 

Giêsu rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giêsu đáp: “Một người 

kia từ Giêrusalem xuống Giêricô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột 

sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 

Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, 

ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng 

tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới chỗ nạn 

nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết 

thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, 

đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ 

quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì 

khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác”. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai 

đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông 

luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”. Đức 

Giêsu bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN  

Ngày 14 tháng 07 

 

Trong Phúc Âm, có thể nói có hai nguời Samaria nổi tiếng dù không tên - thứ nhất 

là nguời phụ nữ 5 đời chồng gặp Chúa Giêsu bên bờ giếng, và thứ hai là nguời đàn ông 
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trong dụ ngôn Chúa kể hôm nay. Chính nhờ hai nhân vật này, nhất là nguời đàn ông từ 

ấy đuợc mang danh 'nguời Samaria nhân hậu', mà người Kitô hữu cách tổng quát khá có 

thiện cảm khi nghe nói đến 'Samaria', khác hẳn với khi nghe chữ Pharisêu, mặc dù trên 

thực tế thì nguời Samaria thời đó nói chung cũng chống đối Chúa Giêsu (như ghi lại 

trong câu chuyện ở Lc 9,51-56.) trong bối cảnh kình địch chung của họ đối với nguời 

Israel!  

Sự khác biệt giữa nguời Israel và nguời Samaria vừa có tính cách tín ngưỡng vừa 

có tính cách sắc tộc, mà đây chính là hai yếu tố thuờng đuợc dùng đến nhất để xác định 

"anh em": Anh em của tôi là nguời 'đồng bào' hoặc 'đồng đạo', nếu đồng cả hai thì 

không còn nghi ngờ gì nữa! (Những thứ "đồng" khác như đồng lợi ích, đồng sở thích thì 

thực tế chỉ như "lợi ích nhóm", là 'đồng sàng' hay 'đồng bè' thôi! Hay 'đồng chí', 'đồng 

rận' gì đó! ) 

Người thông luật trong đoạn Phúc âm hôm nay, khi đặt câu hỏi với Chúa Giêsu, 

"Nhưng ai là anh em tôi?" có lẽ cũng chỉ nghĩ Chúa sẽ trả lời theo một cái khung phân 

biệt truyền thống nào đó, nhưng Ngài không trực tiếp trả lời ông bằng cách nêu lên một 

danh tính nào, mà Ngài kể một dụ ngôn, một câu chuyện: Một nạn nhân gần chết ven 

đuờng, hai nguời vừa là đồng đạo vừa là đồng bào đi qua, tuy 'trông thấy' nhưng không 

hề dừng buớc; còn một kẻ 'dị đạo, dị bào' khi trông thấy, đã "động lòng thuơng" và ra 

tay cứu giúp. Điểm đáng chú ý là với "động lòng thuơng" là khởi điểm, nguời Samaria 

này đã có sự can đảm vô song để đi đến cùng. Đa số chúng ta cũng có thể động lòng 

thuơng khi nhìn thấy sự đau thuơng nơi nguời khác xảy ra trưóc mặt, nhưng rồi thuờng 

ta chỉ đáp ứng ở một mức độ đủ làm dịu đi lương tâm của chính mình - như bỏ ra ít bạc 

lẻ, nói vài câu ủi an, thời nay thì có thể...chụp hình đăng Phây (!) và tự nhủ rằng mình 

không làm đuợc gì hơn! Nếu nạn nhân thuộc một dân tộc hay một đạo giáo thù địch, có 

khi chúng ta còn thích thú trong tư tuởng, "Cho chết bớt một thằng!" Ngừơi Samaria 

trong dụ ngôn đã liều lĩnh rất lớn  khi đi nguợc lại cái "khôn ngoan" lẽ đời 'Ách giữa 

đàng chớ quàng vào cổ', ông còn vuợt qua đuợc sự phản đối chê trách có thể xảy ra sau 

đó khi gia đình của ông, đồng bào của ông biết chuyện! 

Để trả lời một câu hỏi về LÀ (to be - Who is...), Chúa trả lời bằng một thách đố về 
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LÀM (to become - how to become....) Thay vì hỏi "Ai là anh em tôi?", ta - cũng như 

nguời thông luật kia - cần tự hỏi, "Tôi phải làm gì để trở thành anh em của người 

khác?"  

Tình huynh đệ Kitô giáo không dành cho nguời yếu bóng vía. Nó không phải là lời 

kêu gọi vu vơ "Tứ hải giai huynh đệ", nhưng chỉ đuợc sinh ra khi ta bắt đầu cảm nhận 

vết thuơng của nguời khác như của chính mình, và lớn lên theo mức độ ta chấp nhận hy 

sinh để 'cứu giúp' họ.  

Gioan X Lộ 

 

 

 

 

1. “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn 

họ thì không” - Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh biết ý thức tầm 

quan trọng của Lời Chúa, mở rộng lòng lắng nghe, suy gẫm và thực hành 

lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng Con Cầu Xin Chúa .  

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. “Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả” - Xin cho từng người trong 

cộng đoàn chúng ta, trở nên những mảnh đất mầu mỡ được cày xới kỹ 

lưỡng, biết nỗ lực làm cho các giá trị Tin Mừng phát triển và sinh hoa kết 

trái dồi dào. Chúng Con Cầu Xin Chúa .  

3. “Có hạt rơi xuống vệ đường, trên đá sỏi và trong bụi gai” - Xin cho 

con người trong thế giới tục hóa hôm nay, biết mở lòng sẵn sàng đón nhận 

chân lý, và để cho tình yêu cứu độ của Chúa uốn nắn biến đổi. Chúng Con 

Cầu Xin Chúa . 
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CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 21 THÁNG 07 

 

BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a 

Thưa Ngài, xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 

Lời Chúa trong sách Sáng Thế. 

Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamrê, khi ông 

đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì 

thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón 

khách, sụp xuống đất lạy và nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì 

xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi cho lấy chút nước, 

mời các Ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gấc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh, để các 

ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các 

ngài đây!” Khách trả lời: “Xin cứ làm như ông vừa nói!” 

Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sara mà bảo: “Bà mau mau lấy ba 

thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh”. Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê 

non béo tốt, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa 

chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, 

đang khi khách dùng bữa. 

Khách nói với ông: “Bà Sara vợ ông đâu?” Ông đáp: “Thưa nhà tôi ở trong 

lều”. Người nói: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sara vợ ông 

sẽ có một con trai”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 14 

Đáp: Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? 

Xướng: Kẻ nào sống vẹ toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao 

nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Xướng: Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. 

Xướng: Cho vay không đạt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người 

ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ. 
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BÀI ĐỌC II: Col 1, 24-28 

Mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã 

được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôsê. 

Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những 

gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ 

mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ 

Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thách cho tôi, liên quan đến anh 

em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm 

đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra 

cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm 

này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Kitô 

đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. 

Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy 

dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện 

trong Đức Kitô. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ 

lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Halleluia. 

 

 

TIN MỪNG: Lc 10, 38-42 

Cô Marta đón Đức Giêsu vào nhà. Cô Maria đã chọn phần tốt nhất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Một hôm, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Marta 

đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên 

chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. 

Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không 

để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Marta, Marta ơi! 

Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. 

Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi”. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN  

Ngày 21 tháng 07 

 

Phần Tốt Nhất 

 Làng Bê-ta-ni-a vốn chẳng xa lạ gì với chúng ta vì đã được đề cập đến nhiều 

lần trong các tin mừng. Tin mừng theo thánh Mat-thêu, Mac-cô và Gioan kể lại cho 

chúng ta việc một người phụ nữ đã xức dầu thơm vào chân Chúa Giêsu trong một bữa 

tiệc tại Bê-ta-ni-a (Mt26, 6 -13; Mc14, 3-9; Ga12, 1-11). Thánh Gioan còn kể cho 

chúng ta nghe việc Chúa Giêsu làm phép lạ cho ông Lazaro người làng Bê-ta-ni-a đã 

chết hơn 4 ngày được sống lại (Ga11, 1- 44).      

 Tin mừng ngày hôm nay thánh Luca kể cho chúng ta nghe một câu chuyện cũng 

xảy ra ở làng Bê-ta-ni-a. Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay thật dễ thương vì nó 

kể cho chúng ta chuyện Matta so bì với Maria. Gia đình này có ba chị em Matta, 

Maria và Lazaro – người được sống lại sau khi được chôn trong mồ 4 ngày. Cả ba chị 

em này rất thân thương với Chúa Giêsu và được Chúa quý mến (Ga11, 5). Chúa 

Giêsu chắc hẳn đã đến thăm gia đình này nhiều lần. Bài tin mừng ngày hôm nay cho 

chúng ta thấy hình ảnh Matta tất bật cộng việc phục vụ Chúa. Có lẽ cô Matta bận rộn 

để nấu nướng cho Thầy Giêsu và cả đoàn tuỳ tùng như vẫn quen làm. Chúng ta thấy 

được nơi Matta hình ảnh của một người chị lớn biết quan tâm, chăm sóc mọi người. 

Ngược lại với Matta, Maria không làm gì cả chỉ ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời 

Người dạy. Chúng ta có thể tưởng tượng trong lúc bận rộn công việc, Matta đã “méc” 

với thầy Giêsu: có một mình con làm việc mà thầy không để ý sao? Làm ơn nói em 

con nó giúp con một tay với!! Cái sự so bì của Matta thật là dễ hiểu. Một người thì 

bận rộn không hết việc trong khi một kẻ ngồi không thì hỏi làm sao không ngứa mắt? 

Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu không dễ hiểu chút nào khi Ngài nói “Maria đã 

chọn phần tốt nhất”. Phần tốt nhất là ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài dạy. Câu 

trả lời của Chúa Giêsu lắm khi được giải thích như thể là việc phục vụ Chúa qua 

những công việc bên ngoài thì thấp kém hơn việc ngồi lại với Chúa. Trong hội thánh 

có nhiều lúc người ta xem các tu sĩ chiêm niệm thì chọn phần tốt hơn các tu sĩ hoạt 

động. Cũng vậy, ở các giáo xứ người ta hay gọi những người bận việc phục vụ nhà 

thờ, nhà xứ là Matta như một kiểu ám chỉ cho thái độ lăng xăng không cần thiết. Thật 

ra, nếu đọc toàn bộ mạch văn chúng ta không thấy chỗ nào Chúa chê việc Matta đang 

làm là không quan trọng. Có lẽ hơn ai hết Chúa Giêsu hiểu rằng nếu cô Matta không 

vất vả lăng xăng nấu nướng thì cả thầy và trò đều sẽ đói meo râu. Điều Chúa Giêsu 

muốn nhắc Matta ở đây chính là cái cách Matta làm việc khi Ngài nói “Chị băn khoăn 

lo lắng nhiều chuyện quá”. Chính thái độ băn khoăn lo lắng nhiều chuyện mà Matta 

đã bị Chúa nhắc nhở. Matta đã không tin vào giá trị của việc mình đang làm. Có lẽ 
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khi đưa ra lời hờn trách Chúa là lúc Matta nghĩ rằng công việc mình làm không quan 

trọng bằng việc em mình đang ngồi dưới chân Chúa. Có lẽ cô muốn được như em 

mình. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nhắc nhở cô rằng công việc phục vụ của cô cũng 

quan trọng. Hãy tập trung vào công việc phục vụ của mình và như thế cô sẽ được bình 

an. Nếu Chúa Giêsu cho rằng việc phục vụ của cô không quan trọng có lẽ Ngài đã bảo 

cô cũng đến ngồi nghe Ngài dạy như Maria. Tuy nhiên, Ngài đã không làm thế nên 

chúng ta không thể cho rằng việc phục vụ của cô Matta là thứ yếu.  

 Là những người môn đệ của Chúa Giêsu trước hết chúng ta được mời gọi sống 

như cô Maria biết ngồi lại bên Chúa, lắng nghe lời Chúa dạy. Kế đến, giống như cô 

Matta chúng ta cũng được mời gọi để toàn tâm toàn lực phục vụ cho việc nhà Chúa, 

xây dựng hội thánh. Điều quan trọng là làm sao chúng ta cân bằng được cả hai khía 

cạnh chiêm niệm và hoạt động này trong đời sống thường ngày. Lắm khi vì quá hăng 

say hoạt động mà chúng ta bỏ quên cả kinh kệ, quên cả việc cầu nguyện để ở lại với 

Chúa. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta biện minh cho như cầu thinh lặng được ở lại 

với Chúa để từ chối phục vụ cộng đoàn.  

 Ước chi chúng ta biết ngồi lại bên Chúa như Maria đồng thời biết xả thân phục 

vụ Chúa như Matta.                                     

Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ  

 

 

 

1. “Có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” - Xin cho các Linh Mục 

giải tội, được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để cảm thông và nâng đỡ 

sự yếu hèn của các hối nhân, để họ nhận được ơn thứ tha và khoan dung của 

Thiên Chúa. Chúng Con Cầu Xin Chúa .  

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON     

2. “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối” - Xin cho những người có trách 

nhiệm thi hành công lý, luôn biết quan tâm và huấn giáo những phạm nhân có 

thiện chí ăn năn, để giúp họ làm lại cuộc đời với lòng quyết tâm. Chúng Con 

Cầu Xin Chúa .  

3. “Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành” - Xin cho những anh chị 

em khô khan nguội lạnh, chỉ lo tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, biết hồi tâm trở về 

với Chúa, để được cùng vui hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng Con Cầu Xin 

Chúa . 
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CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 28 THÁNG 07 

 

BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32 

Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp. 

Lời Chúa trong sách Sáng Thế. 

Khi ấy, Đức Chúa phán với ông Abraham: “Tiếng kêu trách Sôđôma và 

Gômôra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! Ta phải xuống xem thật 

sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta 

sẽ biết”. 

Ông Abraham thưa với Chúa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật 

với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài 

tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm 

mươi người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết 

chết người lành một trật với kẻ dữ, coi ngươi lành cũng như kẻ dữ, chắc 

không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” 

Đức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được trong thành Sôđôma năm mươi người lành, 

thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó”. 

Ông Abraham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là than tro bụi, con cũng xin mạn 

phép thưa với Chúa: giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, 

vì năm người đó, Ngài sẽ phá hủy cả thành sao?” Chúa đáp: “Không! Ta sẽ 

không phá hủy, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người”. Ông lại thưa một lần 

nữa: “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì 

bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm”. 

Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: giả như ở đó có ba mươi 

người thì sao?” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không 

làm”. Ông nói: “Con xin mạn phép thưa với Chúa: giả như tìm được hai mươi 

người thì sao?” Chúa đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá hủy”. Ông 

nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần nữa thôi: giả như tìm được 

mười người thì sao?” Chúa đáp: “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá hủy 

Sôđôma”. 
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Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 137 

Đáp: Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

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

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

phục tôn thờ. 

Xướng: Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề 

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

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

Xướng: Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa 

ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt 

nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, 

Ngài ra tay chận đứng. 

Xướng: Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, 

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

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

 

BÀI ĐỌC II: Col 2, 12-14 

Thiên Chúa đã cho an hem được cùng sống với đức Kitô: Thiên Chúa đã ban 

ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm cho chúng ta. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu  Côlôssê. 

Thưa anh em, anh em đã được cùng mai táng với Đức Kitô khi chịu phép 

rửa, lại cùng được trổi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, 

Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết, 

vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên 

Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha 

thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 

Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra 

chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập 

giá. 
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Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, 

nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: “Abba! Cha ơi!”. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 11, 1-13 

Anh em cứ xin thì sẽ được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.  

Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, Người cầu nguyện xong, thì 

có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng 

con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các 

ông: “Khi cầu nguyện, các anh hãy nói: 

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, 

xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng 

ono, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin 

đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. 

Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nữa 

đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có 

anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”, mà 

người kia từ trong nhà đáp lại: “Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, 

các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh 

được”. Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này 

vì tinh bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người nầy tất cả những gì anh ta cần, vì 

anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, Thầy bảo anh em: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ 

tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà 

khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ư? Hoặc nó xin trứng lại cho 

nó bò cạp? Vậy, nếu anh em vối là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái 

mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban thánh Thần, cho 

những kẻ kêu xin Người sao?” 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN  

Ngày 28 tháng 07 

 

CẦU NGUYỆN LÀ HƠI THỞ 

Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ, hầu hết chúng ta được rửa tội lúc còn nhỏ 

nhờ đức tin của bố, mẹ, gia đình và bố mẹ đỡ đầu. Lúc còn được bồng bế đến nhà thờ 

chịu phép rửa, chúng ta không thể tự tuyên xưng đức tin; nhưng cho dẫu như vậy đi 

chăng nữa, ơn của Chúa vẫn tuôn tràn, thánh hoá và thay đổi chúng ta, cho chúng ta 

được trở nên con cái của Người, và được trở nên thành viên của Giáo Hội - gia đình 

của Thiên Chúa. 

 Nói một cách xác quyết như Thánh Phao-lô trong thư gửi cho giáo đoàn 

Cô-lô-sê “…nhờ phép rửa tội (bí tích rửa tội), chúng ta được mai táng làm một với 

Đức Ki-tô, và chúng ta cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng 

Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại” (x. Cl 2, 12). Vì vậy, khi tham 

dự vào các bí tích, đặc biệt bí tích Rửa tội/Thanh tẩy, chúng ta được thông phần vào 

Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su Ki-tô, được chết đi tội lỗi tông truyền, tội lỗi 

cá nhân và được sống lại với Người bằng đời sống mới của người con của Chúa. Và 

cũng nhờ vậy, Người muốn chúng ta dâng lời Kinh Lạy Cha trước tôn nhan mà gọi 

Thiên Chúa là Cha, và như Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa, chúng ta cũng được 

gọi là con Thiên Chúa. Vì “khi cầu nguyện, không ai trong chúng ta dám động tới 

danh xưng này, nếu chính Đức Ki-tô không cho phép cầu nguyện như thế” (trích từ 

khảo luận của Thánh Síp-ri-a-nô giám mục tử đạo, về Kinh Lạy Cha) 

Nhiều người chúng ta được học biết về cầu nguyện, cách cầu nguyện ra sao từ nhỏ, 

rồi dần dần lớn lên với kinh nghiệm xã hội, gia đình, cách nhìn của chúng ta về cầu 

nguyện có thể mai một và thiên về xin ơn (petition/願う) hơn là cầu nguyện (pray/祈

る), xa hơn nữa là nói với Chúa mà không để Chúa nói, hoặc chỉ cầu nguyện như một 

cái máy theo thói quen miệng thì đọc, nhưng lòng thì không suy gẫm những câu kinh 

đang đọc! Hơn nữa, chúng ta thường có xu hướng xin Chúa thực hiện ý định, lời cầu, 

chương trình, kế hoạch của mình hay của người nhờ mình cầu nguyện, mà quên một 

điều tối cần thiết là để ý Chúa, chương trình, kế hoạch của Người được thực hiện nơi 

mình! 

Do đó, để tránh khỏi những thói quen này, chúng ta cùng đặt mình trước Lời 

Chúa hôm nay mà soi vào đời sống cầu nguyện, cách thức cầu nguyện của chúng ta. 

Có thể chúng ta nghe đâu đó: cầu nguyện chính là hơi thở. Như vậy, nếu chúng ta 

không cầu nguyện thì như không thể sống được vì mất hơi thở; và một khi chúng ta lơ 

là trong đời sống cầu nguyện thì hơi thở của chúng ta yếu dần, và có thể mất hẳn. Để 
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giữ được hơi thở sự sống, đời sống đạo, chúng ta cùng tập lấy hơi-giữ hơi qua ba 

động tác gọi là: đối thoại với Chúa (nói và nghe), đối thoại trong mối thân tình giữa 

Cha và con, đối thoại trong sự kiên trì-tín thác. 

 Đối thoại với Chúa: trong cầu nguyện, chúng ta tâm sự, chuyện trò với 

Chúa, nhưng đừng nghĩ là Chúa chỉ lắng nghe mà không đáp lời hay không nói 

chuyện với chúng ta! Có nhiều giáo dân thường hay đến hỏi con: “sao con không 

nghe thấy Chúa nói gì với con cả?” Theo con nghĩ, một trong vô số lí do, đó là: chúng 

ta không dành thời gian thinh lặng cho Chúa ngỏ lời hoặc chuyện trò với ta, mà chúng 

ta cứ thao thao bất tuyệt với lời xin này đến lời xin khác. Chúa cũng muốn nói với 

chúng ta như chúng ta muốn bày tỏ với Người như ông Ab-ra-ham trong bài đọc I, 

ông đơn sơ bày tỏ với Chúa nỗi lòng, điều mong muốn của mình, nhưng cũng để giây 

phút lắng đọng hầu nghe lời đáp của Chúa “…xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần 

này nữa thôi: nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?” ( St 18, 32).  

Đối thoại trong mối thân tình giữa Cha và con: Nhờ Thần Khí mà chúng ta 

được cất lời gọi Thiên Chúa là Cha (x. Rm 8, 15) và chính nhờ Đức Ki-tô cho phép và 

dạy chúng ta cầu nguyện với Cha trên trời “lạy Cha chúng con ở trên trời…” (Lc 11, 

2; Mt 6, 9). Vì vậy, như Thánh Síp-ri-a-nô đã nói: “chúng ta nên ghi lòng tạc dạ điều 

này: phúc cao trọng được gọi Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta cũng xử sự như con cái 

của Người, chúng ta vui sướng vì có Thiên Chúa là Cha thế nào, thì Người cũng vui 

sướng về chúng ta như vậy”. Trong mối dây liên kết khắng khít bền chặt thế này thì 

lời cầu nguyện của chúng ta mới nhẹ nhàng như làn khói lan toả bay lên, và du dương 

như bài ca chúc tụng Chúa liên lỉ. Cũng trong mối thân tình này, chúng ta sẽ dễ dàng 

nhận ra tiếng Chúa, đón nhận ý Chúa, và để Người thực hiện chương trình của Người 

nơi chúng ta. Hơn nữa, trong mối tương quan giữa Cha-con này, chúng ta sẵn sàng để 

Chúa biến đổi chúng ta hơn là chúng ta muốn thay đổi ý định của Chúa như lời Thánh 

Phao-lô “anh (chị) em vốn đã chết vì tội lỗi và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh 

(chị) em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh (chị) em được chung sống với Người…” (x. 

Cl 2, 13) 

Đối thoại trong niềm tín thác, nhẫn nại: trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su đề 

cập đến dụ ngôn: người bạn nửa đêm đến vay bánh cho một người bạn khác lỡ đường 

ghé lại nhà mà không có gì để ăn, và Người nói: “…dẫu người kia không dậy để cho 

người này bánh vì tình bạn, thì cũng sẽ thức dậy để cho người này tất cả những gì anh 

cần, vì thể diện” (Lc 11, 8). Cứ nhẫn nại, kiên trì đối thoại với Chúa vì “ai xin thì sẽ 

được, ai tìm sẽ gặp và ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 10). Phải chăng đây là một 

nghĩa khác của từ PUSH trong tiếng Anh, nghĩa thông thường của PUSH là ‘đẩy, thúc 

từ đằng sau’, nhưng trong đời sống cầu nguyện, PUSH cũng có thể mang nghĩa: Pray 

Until Something Happens (Cầu nguyện đến khi điều gì đó xảy ra). Hơn thế nữa, “nếu 

anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương 
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chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người” (Lc 11, 13). 

Chúng ta ít khi xin Chúa ban Thánh Thần để dẫn đường chỉ lối, để luôn khôn ngoan 

nhận ra thiên ý, để xây dựng tình hiệp nhất, để thổi to ngọn lửa bác ái-công chính - 

bình an cho khắp nơi với cả niềm xác tín, tin tưởng vì Chúa Thánh Thần chính là tình 

yêu gắn kết Chúa Cha và Chúa Con nên một. Trong đời sống gia đình, đời sống dâng 

hiến, đời sống xã hội v.v…chúng ta thường xin những gì nhỏ nhặt, vụn vặt, mà quên 

một điều: nếu xin Chúa cả sự sống, tình yêu, Thánh Thần Chúa để nhận ra Thánh ý 

Người thì Người chẳng chút do dự trao ban! 

Xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm sâu sắc tình yêu Chúa trong và qua 

đời sống cầu nguyện với tâm tư đơn sơ, phó thác, tín thác và ký thác hơn: 

Cầu nguyện là hơi thở 

Để tâm hồn rộng mở 

Hồng ân Chúa vô bờ 

Đỡ nâng mãi con thơ! 

      Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

 

1. “Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan” - Xin cho Đức Thánh 

Cha và các mục tử trong Hội thánh, luôn hun đúc một tâm hồn khiêm tốn, để sẵn 

sàng lắng nghe và sống theo tiếng nói khôn ngoan của Thánh Thần, trong khi 

hướng dẫn và phục vụ dân Chúa trên đường về quê Trời. Chúng Con Cầu Xin 

Chúa .  

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. “Ta ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn” - Xin cho các nhà thần 

học được ơn soi dẫn của Thánh Thần, để những suy tư khôn ngoan của họ làm 

sáng tỏ chân lý đức tin, và góp phần xây dựng Hội thánh. Chúng Con Cầu Xin 

Chúa .  

3. “Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng” - Xin cho mọi người 

trong cộng đoàn chúng ta, luôn khôn ngoan sáng suốt, để chu toàn cách tốt nhất 

bổn phận của mình; đồng thời, biết tích cực trở nên men, muối và ánh sáng cho 

trần gian qua những việc lành bác ái. Chúng Con Cầu Xin Chúa . 
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Anh chị em rất thân mến, 

Sau những ngày tháng chuẩn bị, chúng ta sẽ vui mừng tụ tâp tại khuôn viên 

nhà thờ giáo xứ Hamamatsu để cùng nhau mừng kính chân phước Anre Phú Yên, 

quan thầy của Giáo Đoàn conga giáo Việt Nam tại Nhật. Đây là biến cố quan 

trọng của chúng ta, những ngưởi công giáo Việt Nam tha hương, sinh sống tại 

Nhật. Vì hoàn cảnh địa lý xa xối, rải rác, vì kế sinh nhai, công việc bận rộn, chúng 

ta ít có được cơ hội gặp gỡ nhau như các cộng đoàn Việt Nam công giáo ở các 

quốc gia khác, do đó, hai ngày đại hội của Giáo Đoàn phải được xem là một hồng 

ân Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta ca tụng Chúa và tạ ơn Ngài vì những ơn 

lành Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam qua các vị thánh tử đạo, tạ ơn vì những ơn 

lành Chúa đang gởi đến cho chúng ta qua cuộc sống ổn định trong xã hội giàu có, 

an bình ở Nhật, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội 

Mẹ Việt Nam đang sống rong sự cai trị độc tài, bất nhân của chế độ cộng sản. Tôi 

xin kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban đại diện các cộng đoàn và mọi 

anh chị em xa gần đến tham dự hai ngày đại hội như một cách diễn tả tâm tình 

biết ơn đối với Chúa và như là dấu chỉ của sự hiệp nhất. 

 Đại Hội Giáo Đoàn mừng kính chân phước Anre Phú Yên, bổn mạng của 

Giáo Đoàn, sẽ được tổ chức tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken từ 2g00 trưa 

ngày thứ bảy 13 tháng 7 cho đến chiều Chúa Nhật 14 tháng 7 này. Đây là dịp để 

chúng ta quy tụ về với nhau để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những vị tổ tiên 

trong đức tin đã anh dũng làm chứng đức tin bằng cách hiến mạng sống cho Chúa, 

và cũng là cơ hội học hỏi cách sống đức tin của các ngài, hầu bắt chước các ngài 

sống và làm chứng đức tin trong hoàn cảnh hiện tại.  

Vì xa xôi cách trở, thiếu vắng nhân sự, địa điểm và cơ sở nhỏ hẹp, bất tiện, 

chắc chắn việc chuẩn bị sẽ có nhiều thiếu sót, những ngày đại hội sẽ không được 

đầy đủ, thoải mái, nhưng trong tâm tình hy sinh và đền tội, xin anh chị em thông 

cảm và bằng lòng với những gì mà khả năng chúng ta có thể làm được. Đó cũng 

là một cách chúng ta diễn tả tâm tình yêu mến và biết ơn đối với Chúa và đối với 

tổ tiên tử đạo của chúng ta. 

Những ngày này chúng ta cũng đặc biệt hiệp thông với gia đình và những 
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người thân, bạn bè của em Anna Phan thị Mai để cầu nguyện cho em vừa mới qua 

đời trong vụ hỏa hoạn tại xưởng may ở Fukui-Ken, nơi mà em đang làm việc vào 

ngày 20 tháng 6 vừa qua. Em cũng chỉ mới đến Nhật được mấy tháng. Cũng như 

tháng trước, một bạn trẻ công giáo, làm trong một công ty xây dựng, cũng chỉ mới 

chân ướt chân ráo đến Nhật, đã bị ngã từ tầng thứ 10 và đã qua đời tại Mie-Ken. 

Rất đông các bạn trẻ Việt Nam đến Nhật và làm các công việc năng nhọc, nguy 

hiểm, nhưng không được huấn luyện trước, do đó, các em thường gặp những tai 

nạn và nhiều khi còn bị đối xử một cách bất công. Chúng ta cố ắng nân gđỡ các 

em trong khả năng có thể, và xin các bạn trẻ cố gắng cẩn thận trong công việc 

làm, và nếu bị đối xử bất công, thì cứ thẳng thắn lên tiếng, hoặc thông báo với các 

linh mục, hoặc các nữ tu, để họ có thể giúp đỡ cho các em. 

Vào ngày 16 tháng 7, thầy phó tế Têphanô Nguyễn Văn Năng, dòng Claret ở 

Osaka, sẽ được truyền chức linh mục tại Phi Luật Tân, xin mọi người hiệp ý cầu 

nguyện cho thầy được luôn thánh thiện, hạnh phúc trong cuộc đời linh mục, và 

luôn noi gương Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, sống chết cho đoàn chiên. Chúa 

đã luôn đại lượng với chúng ta, Ngài không để cho chúng ta phải ở trong tình 

trạng đàn chiên không người chăn giữ, nên Ngài luôn ban cho chúng ta những 

mục tử đồng hành với chúng ta như một diễn tả của lòng thương xót Chúa, vì vậy, 

chúng ta phải có bổn phận tạ ơn Chúa và mở lòng đón nhận các vị mục tử như 

Chúa đã dạy: “ai tiếp đón chúng con là tiếp đón chính Thầy”. 

Trong tháng 7 này, Giáo Đoàn đặc biệt cầu nguyện cho giới trẻ trên toàn thế 

giới, đặc biệt giới trẻ Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật. Xin cho các người 

trẻ, tương lai của Hội Thánh, luôn biết sống thánh thiện, quảng đại và trong sạch, 

biết dấn thân cho công bằng và chân lý và nhất là không bị cám dỗ buông theo 

những niềm vui chóng qua, trái lại, biết phục vụ người nghèo, đau khổ, bệnh tật 

và luôn thao thức tìm kiếm Chúa và thánh ý của Ngài.  

Trong ao ước đồng hành, chia sẻ và giúp cho các bạn trẻ Việt Nam sống tại 

Nhật được hội nhập và sống đức tin một cách tích cực trong một xã hội nhiều cám 

dỗ và khó khăn về mọi mặt như xã hội Nhật Bản, tôi đã xin cha Giuse Nguyễn 

Thanh Nhã, Dòng Tên, phụ trách công việc mục vụ cho giới trẻ Việt Nam tại Nhật 

thay cho cha Antôn Vũ Khánh Tường đã được nhà dòng gởi đi học tại Hoa Kỳ. Ý 

thức được sự khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều hy sinh của công việc mục vụ cho 

giới trẻ Việt Nam tại Nhật, tồi xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các ban đại diện 

Giáo Đoàn, hai liên cộng đoàn và các cộng đoàn, các ban đại diện giới trẻ trên 

toàn nước Nhật, cũng như tất cả anh chị em, đặc biệt giới trẻ, quảng đại cộng tác 
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với ngài, để công việc phục vụ giới trẻ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, làm sáng 

danh Chúa và ích lợi cho các bạn trẻ. Biết rằng sự cố gắng của chúng ta cũng sẽ 

không mang lại kết quả gì nếu không có ơn Chúa, do đó tôi xin quý cha và mọi 

thành phần dân Chúa cầu nguyện cho cha Nhã, cho những người cộng tác với 

ngài và cho  công việc của ngài, để qua đó, Chúa thánh hóa và chúc lành cho Giáo 

Đoàn của chúng ta. Từ nay, mọi công việc liên quan đến giới trẻ, và các sinh hoạt 

của giới trẻ trên toàn quốc, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các ban đại diện giới trẻ 

của các cộng đoàn trên toàn quốc và anh chị em vui lòng liên lạc trực tiếp với cha 

Nhã, để mọi việc được dễ dàng giải quyết hơn.  

Tôi xin phó thác anh chị em trong sự che chở đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria. 

Xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho anh chị em binh an và niềm vui. Hẹn gặp 

lại anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt. 

Linh Mục của anh chị em 

  P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 06/2019, 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: 

- Vy My (Kamata-Tokyo) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Tuấn-Hằng (Osaka) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Tuấn-Vân (Osaka) giúp hai em: 20.000 yen 

- AC Tùng-Yến (Osaka) giúp một em: 10.000 yen 

- CĐ/CG Kawagoe giúp hai em: 20.000 yen 

- AC Vinh-Vân (Kawagoe) giúp năm em: 50.000 yen 

- AC Quỳnh-Vy (Kawagoe) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Tín-Phượng (Kawagoe) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Quabg-Nguyệt (Kawagoe) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Hoạt-Hương (Kawagoe) giúp một em: 10.000 yen 

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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- AC Dũng-Anh (Kawagoe) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Dũng-Thúy (Fujisawa) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Thiện-Nhung (Fujisawa) giúp ba em: 30.000 yen 

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

- AC Chính-Quế (Úc) giúp hai em: 20.000 yen 

- Thảo Huyên (Úc) giúp một em: 10.000 yen 

- Hồng Hạnh (Úc) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Khôi-Loan (Houston, Hoa Kỳ) giúp hai em: 20.000 yen 

- Tuyết Mai (Yokohama) giúp sáu em: 60.000 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 quý 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 quý vị 

ân nhân gởi tiền học bổng (10.000 yen) về cho cha Hiến hoặc cho Tuyết Mai. Quý 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 quý vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúc lành cho quý vị và gia 

đình. 

Nhóm CSLC Tokyo 

 

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 
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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: 

11.000 yen cho mỗi em (10.000 yen trại phí; 1.000 yen tiền futon) 

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) 
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- 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. 

- Quần áo tắm (tắm hồ) 

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

- Áo khoác gió (phòng khi lạnh) 

- Phao để tắm 

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 

 

CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY ĐẠI HỘI GIÁO ĐOÀN 

13-14 THÁNG 7 NĂM 2019 

Ngày thứ 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 

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: 
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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. 
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4. Vệ sinh: CĐ Hamamatsu và CĐ Hiroshima 

     Xin mỗi cộng đoàn cử 3 người cộng tác với ban vệ sinh 

     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) 

 

HƯỚNG DẪN GIAO THÔNG ĐẠI HỘI 13-14 THÁNG 7 

Xe hơi 

Cao tốc Tomei xuống cổng Hamamatsu Nishi 16-2. Ra cổng quẹo phải là đường 65, 

đến đèn hiệu thứ 4 quẹo trái đường 48（có bảng chỉ đường）chạy khoảng 3km5 có 

bảng chỉ quẹo phải hướng Maisaka, khoảng 200m gặp ngã 3, quẹo phải chạy lên hết 

dốc có bảng chỉ nhà thờ Hamamatsu. 

Xe bus   khoảng 15 phút có 1 chuyến 

Trạm xe bus ở nhà ga Hamamastu lên xe số 8 hoặc số 8-33   

Xuống trạm  パ－クタウンいりぐち sẽ có người hướng dẫn.  

〒432-8002 浜松市中区富塚町 2662（Hamamatsushi Naka ku Tomizuka cho 2662）  

Tel: 053-474-3314 

Lưu ý: Trước khi đi nhớ mang theo hoặc ghi hướng dẫn này.      

Liên lạc khẩn : Minh: 090-6599-0129;  Tâm: 080-4535-8234; Lân: 080-3638-0937  

    

TIN VUI 

 Ngày 01 tháng 06 vừa qua, thầy Phạm Trần Nghĩa Phú, Dòng Salesio Don 

Bosco, đã được chịu chức phó tế tại Việt Nam, và vào ngày 14 tháng 7 này, thầy phó 

tế Têphanô Nguyễn Văn Năng, thuộc dòng Claret Osaka, sẽ được chịu chức linh mục 

tại Phi Luật Tân. Xin chúc mừng tân phó tế và tân linh mục. Xin Chúa thương ban 

cho tân phó tế và tân linh mục muôn vàn hồng ân hồn xác, để luôn là diển tả của lòng 

thương xót Chúa giữa cuộc đời. 
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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 

smartphone qua “mả QR” được in trong báo PVLC mỗi tháng.( Iphone đã có app 

QRcode sẵn, Smartphone khác nên cài Yahoo QR code app) 

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 phải của trang bìa sau của cuốn PVLC sẽ cho phép đọc 

PVLC trên trang Facebook của Giáo Đoàn. 

Mã QR được in bên tay trái 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 

 

 

 

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

の折り、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。 

  キリスト教は「愛の宗教」と言われ、さらに、「愛を説く宗教」だと

伝えられ、キリスト教の教えの核心は「愛」であると強調しています。こ

れは真実ですが、殉教者の歩む道は言葉と知識だけで「愛」を説くのでは

なく、いのちを持って「愛」を示します。福者アンレ・フー・イエンはま

さにそうでした。 

  今日、この日本の社会において、福者アンレ・フー・イエン・殉教者

から学ぶことがあると思います。 
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いのちの尊さ 

 いのちは神から与えられるものです。神につながるためにいのちが

あるのです。殉教者は一瞬一瞬いのちを丁寧に生きようとします。また、

一瞬一瞬神のいのちと自分のいのちが繋がっていることを、望みながら生

きるキリスト者です。時に、為政者は神とキリスト者との繋がりを切るこ

とを試みます。 

さて、夢を持って日本に来た若いベトナム人は為政者から「中絶か帰

国か」と迫られ、耐え難い決断の痛みに直面します。愛の宗教であるキリ

スト教は、「互いに愛し合いなさい」とキリストが言われたように、いの

ちとは愛によって生まれるものです。しかし、時に愛し合うことではなく

いのちが生まれることもあります。どんな状況で授かったいのちであって

もその価値は尊く、中絶を手段しなくてはならない女性の身体とこころを

深く傷つけることには変わりはありません。そして、一時の苦しみではな

く生涯にわたって深い傷となることも私たちは忘れてはいけないと思い

ます。いのちが尊いことは皆が知っています。けれども、現実問題から経

済面から見て見ぬふりをするそのような為政者の圧力に負けることなく

殉教者たちのように勇気をもって声をあげて立ち向かっていかなければ

ならないと思います。 

私たちは、福者アンレ・フー・イエン・殉教者のように為政者に同調

することなく、一瞬一瞬丁寧に自分と自分の内に宿られるいのちが神のい

のちと繋がっているように、さらに、この世に生まれる全てのいのちが尊

とばれる世界になるように、丁寧に生きたいと思います。 

 「愛」を証す人 

 殉教者の生き方と、イエスの生き方と死は重なり合います。イエス

は神の愛を伝え、神の愛を証し、生きました。全ての殉教者もそうであり、

福者アンレ・フー・イエンもそうでした。福者アンレ・フ―・イエン殉教

者は生き方と死（いのちをささげる）をもってキリストへの愛をあかしし

ました。 

 現代社会に生きる私たちは、いのちある限り、死を迎えるその時ま

で、この尊い「いのち」をどのように生きるか、さらに、どのようにキリ

ストの愛を生きていくかを考え、神の愛によって誘惑を乗り越えていく力

を祈り求めて過ごしてまいりましょう。 
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CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN  

Thày Giảng (1625-1644)Ngày 26 tháng 7 

 

Vinh dự cho người thanh niên đất Việt 

 Trong lá thư gửi đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 17 tại Canada, một thanh niên Việt 

Nam được Đức Gioan Phaolô II nêu danh ở vị trí thứ hai trong số 10 vị thánh trẻ gương 

mẫu [1]. Nhân vật có vinh dự lớn lao ấy chính là chân phước Anrê Phú Yên, một thanh 

niên trẻ trung đất Việt đã làm chứng cho Chúa vào tuổi 19, cũng là vị tử đạo tiên khởi 

trong số 118 chứng nhân đức tin tại Việt Nam được suy tôn trên bàn thờ. 

 Anrê Phú Yên sinh khoảng năm 1625, là con út trong một gia đình nghèo tại thôn 

xóm nhỏ ven biển, thuộc tỉnh “Ranran” tức tỉnh Phú Yên. Sinh quán của anh hiện nay 

thuộc về giáo xứ Mằng Lăng, tỉnh Phú Yên, giáo phận Quy Nhơn. 

 Năm 15 tuổi, cùng với thân mẫu, anh đón nhận đức tin với tên thánh là Anrê. 

Không có tài liệu nào về tên thật của anh, nên mọi người gọi anh bằng tên thánh : Anrê 

Phú Yên. 

Thày giảng trẻ tuổi 

Tuy góa bụa nhưng bà Gioanna đã giáo dục con với tất cả lòng tận tụy và khôn 

ngoan. Hai năm sau, bà nài xin và được chính cha Đắc Lộ, vị thừa sai dòng Tên nổi 

tiếng tại Việt Nam, nhận lời cho con của bà là Anrê khi đó mới 17 tuổi, được gia nhập 

vào tổ chức thày giảng. Sau một thời gian được huấn luyện thêm về tôn giáo và văn hóa, 

Anrê đã tuyên khấn tại Hội An năm 1643, và bắt đầu thi hành công tác thầy giảng, theo 

chân cha Đắc Lộ trên bước đường truyền giáo từ Phú Yên lên Quy Nhơn, Quảng Ngãi, 

Quảng Nam và Quảng Bình. 

Dựa theo tài liệu do chính cha Đắc Lộ viết về công cuộc truyền giáo ở Đàng Trong, 

bên cạnh hai kitô hữu trưởng thành, còn có một nhóm những người trẻ hơn, cũng tuyên 

thệ công khai tại nhà thờ, hứa cộng tác vào việc cứu vớt các linh hồn, dưới sự hướng 

dẫn của các thừa sai hoặc bề trên do các ngài chỉ định. Trong số những người trẻ tuổi ấy 

có thầy Anrê, đã tận hiến đời mình bước theo dấu chân Thày Chí Thánh. 

 Một số nhân chứng đã gặp thầy tại nhà của cha Đắc Lộ, hoặc chứng kiến cách thức thầy 

phục vụ cộng đoàn ở Hội An; đều ca ngợi thày là người nhiệt thành và hăng say, khi 

giảng dạy về đức tin cũng như khi chủ sự các giờ kinh cộng đoàn. Nhiều người xác định 

thày siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải và  Thánh Thể. 

Đón nhận những khó khăn cách tự nguyện  

Tháng 7 năm 1644, Quan nghè Bộ đang trấn nhiệm tỉnh Phú Yên nhận được sắc 

chỉ từ phủ chúa Nguyễn ra lệnh cấm truyền bá đạo. Ông tỏ ra hăng say tuân theo mệnh 



34  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 421 Thaùng 07 Naêm 2019 

 

lệnh này. Ông cho lệnh bắt giam một thày giảng lớn tuổi cũng có tên là Anrê và bao vây 

nhà cha Đắc Lộ để lùng bắt một thầy giảng khác có tên là Ignatio. 

Cha Đắc Lộ nghe biết chuyện đã đến gặp viên quan này để tìm cách thương thảo, 

nhưng quan trấn khẳng định quyết tâm thi hành lệnh nhà chúa. Ông yêu cầu cha trở về 

Macao và báo trước sẽ trừng phạt nặng nề các tín hữu dám theo đạo mới. Thế nên cha 

Đắc Lộ chỉ còn cách đi vào nhà giam để thăm thầy già Anrê. Cha xin ở lại một đêm với 

thày nhưng không được phép. 

Khi quân lính tới nhà cha Đắc Lộ để lùng bắt thầy giảng Ignatio thì cả nhà đều đi 

vắng. Thầy Anrê trẻ là người duy nhất có mặt. Thày đứng ra nhận hết trách nhiệm, nên 

quân lính bắt trói thày sau khi đã lục lọi các ảnh thánh và đồ thờ đem về trình cho quan 

trấn. Anrê vui vẻ đi theo họ, và trên suốt quãng đường "không ngừng giảng cho những 

kẻ dẫn mình vào ngục biết đường tránh hỏa ngục và được lên trời” [2] 

 Sau khi bị điệu đến quan, bị tố cáo là giáo dân và là thày giảng, thày Anrê bị nhốt 

chung với thày già Anrê. Cả hai thức suốt đêm mà họ coi như đêm cuối cùng của cuộc 

đời, cả hai yên ủi nhau với niềm tin tường ngày mai cả hai sẽ về thiên quốc[3]. Theo cha 

Đắc Lộ : "Thật không thể giải thích được niềm vui của hai tù nhân này lớn lao dường 

nào khi thấy mình được liên kết với nhau, được vinh dự mang gánh nặng của Thập Giá 

vì niềm tin nơi Chúa Kitô : những lời chúc tụng của họ liên tục dâng lên Thiên Chúa vì 

ân huệ ấy, trong cuộc nói chuyện đầy thương mến, họ khích lệ và nhắn nhủ nhau sẵn 

sàng cho trận chiến tương lai" 

Sáng hôm sau, quan truyền đưa hai thày giảng Anrê ra tòa để kết án. Hai vị bị áp 

tải qua các đường phố, cổ mang gông, băng qua chợ Kẻ Chàm, đến dinh quan trấn. Cha 

Đắc Lộ và một vài thương gia Bồ Đào Nha tới gặp quan để tìm cách can thiệp. Nhưng 

quan chỉ chấp nhận tha cho thày già Anrê và kết án chàng thanh niên 19 tuổi cố chấp, 

dám dõng dạc thưa với quan : “Ước chi tôi có được ngàn mạng sống để hiến dâng tất cả 

cho Thiên Chúa hầu đền đáp ơn Người”. 

Khi nghe bản án tử hình, thầy Anrê tỏ ra thanh thản và vui mừng vì được chịu khổ 

đau vì Chúa Kitô. Thày khích lệ những người đến thăm. Thày xin họ cầu nguyện cho 

mình được ơn trung thành với Chúa, và nói lên ước nguyện được 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... Lời thầy lập lại nhiều lần nhất là: "Chúng ta hãy lấy tình 

yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống". 

Lấy tình yêu để đáp lại tình yêu 

Vào khoảng 5 giờ chiều, một toán lính khoảng 30 người vào tù áp tải thầy Anrê đi 

tới nơi hành quyết. Thầy Anrê cảm tạ Chúa vì giờ hiến tế đã tới, và sau khi chào mọi 

người bạn tù, thầy nhanh nhẹn bước đi. Quân lính bao vây chung quanh và dẫn thầy đi 
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qua các đường phố ở Kẻ Chàm, tới một cánh đồng ngoài thành, [4]. Cha Đắc Lộ, nhiều 

tín hữu Việt Nam và Bồ Đào Nha cùng một số dân trong vùng đã đi theo chứng kiến 

cuộc xử tử vị Tôi Tớ Chúa. 

 Đến nơi hành hình, quân lính đẩy thầy Anrê quì xuống, rồi đứng vây chung quanh, 

sau đó họ tháo gông và trói hai tay thầy lại. Cha Đắc Lộ xin và được phép trải một tấm 

chiếu dưới chân thầy Anrê để hứng máu, nhưng thầy Anrê từ chối, thầy muốn máu 

mình rơi xuống đất như máu cực trọng Chúa Kitô thuở xưa. Cha Đắc Lộ tôn trọng quyết 

định của thầy và đứng bên cạnh. Trong khi đó, thầy Anrê nhắn nhủ các tín hữu đang 

hiện diện, hãy luôn kiên vững trong đức tin, đừng buồn phiền vì cái chết của thầy, và 

hiệp lời cầu cho thầy được trung thành tới cùng. 

 Cuộc hành quyết thầy Anrê được thi hành bằng mấy nhát giáo đâm thấu cạnh 

sườn bên trái. Thày Anrê vẫn nhìn về phía cha Đắc Lộ như âu yếm nói lời vĩnh biệt, 

nhưng cha nhắc thày ngước nhìn lên trời nơi thày sắp tới và có Chúa Giêsu đón thày. 

Thày ngước mắt lên cao và không nhìn xuống nữa. Cuối cùng, khi một người lính dùng 

đao chém đầu, thầy vẫn lớn tiếng kêu lên danh thánh "Giêsu". Hôm ấy là ngày 26 tháng 

7 năm 1644. 

 Cho tới hơi thở cuối cùng, Thầy Anrê đã chứng tỏ lòng kiên trung chấp nhận dâng 

hiến tế cuộc sống vì lòng tin yêu Chúa Kitô. Cha Đắc Lộ, sau khi chứng kiến tất cả diễn 

tiến cuộc hành quyết, đã xin được lãnh thi hài của Thầy Anrê. Ít ngày sau ngài đưa thi 

thể thày đưa xuống tàu mang sang Macao ngày 15 tháng 8 năm 1644. Các tu sĩ dòng 

Tên tại đây đã đón rước linh cữu thày và an táng tại đây. Riêng thủ cấp của vị chứng 

nhân đức tin được cha Đắc Lộ đưa về tận Rôma. Dựa vào các tài liệu của cha viết về cái 

chết của Thày Anrê, ngay cuối năm 1644, tòa thánh đã bắt đầu khởi sự án phong chân 

phước cho thày. 

Với các tín hữu Việt Nam, Thầy Giảng Anrê Phú Yên chính là vị tử đạo đầu tiên 

của Đàng Trong, là mẫu gương ngời sáng của một người con Chúa trung thành sống đời 

kitô hữu. Họ tin tưởng xin Thầy chuyển cầu cho họ nơi tòa Chúa để được sức mạnh can 

đảm sống phù hợp với đức tin và trung thành với ơn gọi Kitô. Các giám mục Việt Nam 

khi đi dự Công Đồng Vatican II, đã xin Đức Phaolô VI mở lại án phong chân phước cho 

Thầy Giảng Anrê. Các vị nhấn mạnh tấm gương của thầy Anrê, qua thái độ bình thản và 

cương quyết chấp nhận tử đạo, là một trợ lực mạnh mẽ cho những ai giống như thầy, 

đang chịu đau khổ để bảo vệ đức tin và trung thành với Chúa Kitô và với Giáo hội. 

Giữa năm đại thánh 2000, vào ngày 5 tháng 3, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn 

Thày Anrê Phú Yên lên bậc chân phước. 

Lm. Đào Trung Hiệu, OP 
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AN-RÊ PHÚ YÊN TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI 

 

Tại một vùng đất bình yên 

Quanh năm dãi nắng, triền miên gió mùa. 

Người dân chẳng ngại lệnh Vua 

Bắt đạo cấp cách chẳng thua bạo tàn. 

Dù phải trăm ngàn gian nan 

An-rê tín thác, chẳng màn lợi danh 

Một lòng tử đạo hùng anh 

Phú Yên xứ sở vang danh Chúa Trời. 

Tấm gương sống đạo sáng ngời, 

Trọn đời dâng hiến tuyệt vời khắc ghi. 

Xin cho con chẳng ngại chi 

Ra đi làm chứng, sợ gì nguy nan., 

Bình an khắp chốn dâng tràn 

Yêu thương, tha thứ toả lan sáng ngời. 

Vinh danh Thiên Chúa muôn đời 

Bừng lên lửa mến ra khơi loan truyền. 

Hy sinh mạng sống tinh tuyền 

Muôn dân muôn nước kết liên hiệp đoàn 

Sánh cùng chư Thánh hợp hoan 

Ngợi khen Thiên Chúa, hát vang không ngừng. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 

Ishigaki, Okinawa 18.06.2019   
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GIÊ-SU - BẠN ĐỒNG HÀNH 
 

Giê-su dắt dìu đời con 

Tương lai quá khứ vuông tròn tuổi xuân. 

Dẫu rằng hiện tại gian truân 

Giê-su sánh bước xếp vần yêu thương. 

Chúng con cất bước lên đường 

Ra đi khắp chốn quê hương xứ người. 

Lữ hành luôn nở nụ cười 

Loan truyền Nước Chúa khắp nơi thế trần. 

Giê-su xưa đã ân cần 

Bôn ba giảng dạy, thánh ân nuôi hồn. 

Ý Cha thực thi ôn tồn 

Chim trời có tổ, con chồn có hang 

Không nơi gối đầu chẳng than, 

Vì yêu nhân thế, trao ban thân mình 

Chịu treo thập giá hy sinh 

Khổ nạn mặc lấy, cực hình tấm thân. 

Ngài chết duy nhất một lần 

Chuộc tội muôn người, ban phần phúc vinh. 

Ngài từ cõi chết phục sinh 

Lên trời vinh hiển, uy linh muôn đời. 

Xin cho giới trẻ sống Lời 

Noi theo gương sáng, vâng lời Thánh Linh. 

Một đời nhiệt huyết, anh minh 

Nguyện đem sức trẻ, dâng mình dấn thân, 

Giê-su luôn mãi đỡ nâng 

Yêu thương phó thác, ngại ngần biến tan 

Dẫu cho gian trần bất an 

Giê-su với bạn, bình an dâng tràn. 

     Lm. Xuân Hy Vọng 

Ishigaki, Okinawa 17.06.2019  
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KHI YÊU GIÊ SU 

Khi chưa yêu Giê su, con người con bất toàn 

Khi đã yêu Giê su, đời con được dệt nên thơ. 

Yêu những người con đã chưa thể yêu 

Nói những điều con chưa từng nói 

Nhìn những điều con chưa từng muốn nhìn 

Nghe những điều con chưa thể nghe 

Làm những điều con chưa từng làm 

Hy sinh những điều con chưa thể hy sinh 

Từ bỏ những gì con chưa thể từ bỏ. 

Khi chưa yêu Giê su, trái tim con hạn hẹp 

Khi đã yêu Giê su, lửa tình yêu tỏa cháy trái tim con. 

Để đến với người nghèo khổ con chưa từng biết đến 

Để thấu hiểu những điều con chưa cảm thông 

Để bao dung với những ai con đã từng tính toán 

Để cho đi những gì con chưa thể trao ban 

Để xoa dịu với nỗi đau tha nhân sẻ chia 

Để lăng xả với tình yêu Đức Ki tô đã xả thân 

Để tha thứ cho những người con chưa thứ tha. 

Khi chưa yêu Giê su, cuộc đời là chuỗi tháng ngày khổ đau 

Khi đã yêu Giê su, đời con là cả chuỗi đời hồng ân. 

Biết chấp nhận cuộc sống của hiện tại 

Biết tìm hạnh phúc từ những khổ đau 

Biết nhìn tình yêu từ thâm sâu thù hận 

Biết lấy quá khứ làm quà tặng tương lai 

Biết đứng vững khi gặp thử thách 

Biết phí thác mọi sự trong vòng tay Chúa 

Biết Chúa là tình yêu và là người yêu con. 

Marth. Iny 
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NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA 

  

“Phận con người là phải chết một lần rồi sau đó là chịu phán xét” (x.Dt 9,27). 

Đức Giê-su cũng là một con người nên Ngài cũng phải chết một lần. Nhưng 

Ngài đã sống lại và đã lên trời. Vì là Thiên Chúa nữa, nên Ngài không chịu phán xét 

mà Ngài sẽ phán xét mỗi người chúng ta: “Đức Giê-su, Chúa chúng ta, đã tự hiến 

tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Ngài xuất hiện lần thứ hai, nhưng 

lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi mà để cứu độ những ai trông đợi Người” (x. 

Dt 9,28). 

Chúng ta là những người tin vào Chúa và cũng chính là những người trông đợi 

Chúa đến cứu độ chúng ta. Vậy chúng ta phải gì trong thời gian trông đợi đó? Chẳng 

lẽ chúng ta cứ đứng nhìn lên trời như các môn đệ sao? Không. Chúng ta sẽ ra sức cố 

gắng làm việc để được lên trời với Đức Giê-su.  

Cụ thể chúng ta sẽ làm gì đây? Việc cụ thể chúng ta làm là: “Chúng ta hãy tiến 

lại gần Thiên Chúa với một tấm lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn; với 

một tâm hồn đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm và một thân xác đã 

được tắm gội bằng Nước tinh tuyền. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy 

vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín” (x. Dt 

10,22-23). 

Đấng đã hứa là Đấng trung tín, nên Chúa sẽ xét xử mỗi người chúng ta. Đó là 

việc sẽ được diễn ra sau khi ta chết, chứ không phải lời nói đùa, nói chơi. Nên chúng 

ta tin và cố gắng chuẩn bị cho chính mình. Chúa sẽ xét xử từng người, nên chúng ta 

cố gắng mà sống cho tốt và nếu có bị thiệt thòi hay bị người khác hãm hại thì ta 

đừng lo, đã có Chúa trả lại sự công bằng cho ta, không có ai chạy đâu cho thoát 

được. Vì đâu có ai thoát khỏi cái chết đâu, ai cũng phải chết một lần mà. Ai làm tốt 

và sống tốt thì được thưởng; ai làm xấu và sống gian ác sẽ bị trừng phạt. 

Vậy chúng ta hãy đến với Chúa và tin vào Chúa với một tấm lòng chân thành và 

một đức tin trọn vẹn; với một tâm hồn đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm và 

một thân xác đã được tắm gội bằng Nước tinh tuyền. Bằng cách sống Lời Chúa mỗi 

ngày nhờ Thánh Thần và chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của 

chúng ta cách vững vàng.  

Đức Giê-su nói: “Có lời Thánh Kinh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ 

hình, rồi thứ ba, từ cõi chết sống lại. Phải nhân Danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 
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Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (x.Lc 24,46-48). 

Chúng ta có hai việc làm để tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta. Một là Rao 

Giảng; hai là Làm Chứng. 

Chúng ta rao giảng gì đây? Chúng ta rao giảng Đức Ki-tô Giê-su đã chịu khổ 

hình và ngày thứ ba Ngài đã sống lại. 

Chúng ta làm chứng cách gì đây? Chúng ta làm chứng bằng chính cuộc sống 

của mình. 

Nghĩa là chúng ta sẽ giống như Đức Ki-tô, chấp nhận những khó khăn, những 

vất vả, những gian truân; thậm chí cả những lừa lọc, hãm hại trong cuộc sống đời 

thường cũng như trong đời sống đức tin.  

Để dù công việc của chúng ta có bề bộn, chúng ta vẫn cố gắng sắp xếp để ta 

có thời gian cầu nguyện, gần gũi và gắn bó với Chúa. 

Dù ta có nghèo, ít tiền ít của, vừa đủ dùng cho cuộc sống, ta vẫn giữ một tâm 

hồn chân thật, với một đức tin trọn vẹn; không than trời trách đất; không đua đòi 

cho “bằng chị bằng em” hay bằng người này người kia mà sống bất công; sống gian 

ác. Ta có một tâm hồn siêu thoát khỏi đời này. 

Dù cuộc sống bây giờ có nhiều cám dỗ: nào là tiền tài; nào là của cải; nào là 

danh vọng, ta vẫn giữ được một lương tâm trong sạch. Ta sống theo Lời Chúa chứ 

không sống theo người đời. 

Dù thân xác ta có bệnh tật hay ung thư đi nữa, ta hãy chấp nhận và dâng lên 

cho Thiên Chúa như những hy sinh để đền tội cho mình và cầu nguyện cho gia 

đình, cho con cháu và cho người khác. Đồng thời, ta phải biết giữ gìn sức khỏe, 

biết siêng năng làm việc, học hỏi; biết ăn uống điều độ và ngủ nghỉ có giờ có giấc. 

Ta đừng có ham làm việc quá mà bỏ qua đời sống thiêng liêng; bỏ đi đời sống 

cầu nguyện; ta cũng đừng lười lĩnh mà ăn chơi lêu lỏng. Ta phải có sự quân bình, 

đừng làm quá cũng đừng chơi quá. Ta phải có một thời khóa biểu riêng cho chính 

mình, giờ nào việc đó. Điều đó sẽ giúp ta tận dụng những thời giờ quí báu Chúa ban 

cho ta khi sống trên đời này mà không lãng phí. 

Vì ta biết rằng ta sống ở đời này chỉ một lần; chết một lần; sau đó là chịu phán 

xét. Phán xét rồi, một là ta được lên thiên đàng, nếu ta sống tốt; hai là ta sẽ phải vào 

luyện ngục, nếu chưa đền xong. Ở luyện ngục lâu hay mau là do việc ta cố gắng ở đời 

này. Đó là nói về việc linh hồn của ta, sau khi ta chết. 

Còn đến ngày sau hết, thân xác của ta sẽ sống lại mà hợp với linh hồn của ta. 
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Lúc này thì chỉ có hai con đường. Một là lên thiên đàng sống đời đời với Chúa; hai 

là xuống hỏa ngục sống mãi mãi với ma quỉ. 

Vậy mừng lễ Chúa lên trời hôm nay, chúng ta càng thêm tin tưởng vào Chúa để 

sống đức tin của mình. Ta không chỉ nhìn trời mà còn tích cực chuẩn bị ngay từ bây 

giờ để ta có thể lên trời, bằng cách rao giảng và sống chứng nhân. Chắc chắn với sự 

cố gắng liên lỉ và mỗi ngày, ta tiến lại gần Chúa với “một tấm lòng chân thành và 

một đức tin trọn vẹn; với một tâm hồn đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm và 

một thân xác đã được tắm gội bằng Nước tinh tuyền”, khi chúng ta chết, linh hồn ta sẽ 

về với Chúa và chịu phán xét, chúng ta được cứu độ, được vào Nước Trời và ngày 

sau hết thân xác chúng cũng sẽ được sống lại, mà cùng với linh hồn sống đời đời 

với Chúa trên thiên đàng. 

Đó là niềm tin của chúng ta. Đó là niềm hy vọng của chúng ta và đó là niềm 

vui và hạnh phúc của chúng ta. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 

 

 

CÓ NHỮNG THỨ ‘CHO ĐI’ KHÔNG MONG ĐỀN ĐÁP, 

CÓ NHỮNG ‘GIÚP ĐỠ’ KHÔNG BAO GIỜ CHỜ BẠN NÓI ‘CẢM ƠN’. 

 

Làm người, cần có lòng biết ơn, bởi biết ơn là phẩm chất cao quý của một 

tâm hồn đẹp. Đã có rất nhiều chuyện kể, được lưu truyền để nhắc nhở chúng ta về 

điều này. 

Có một câu chuyện kể rằng: 

Một hôm, người chồng trở về nhà. Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, nhưng chiếc đèn 

bên hiên nhà vẫn sáng rực, chiếu rọi một đoạn đường phía ngoài ngôi nhà. Anh cho rằng 

vợ mình ngủ quên, định bụng vào trong nhà tắt đèn, nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. 

Anh chưa kịp hỏi nguyên do thì chị vợ đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ cho chồng nhìn. 

Ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngay cạnh đó, 

một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ dưới ánh đèn ấm áp bên hiên nhà. Họ vừa nói vừa 

cười, và cùng nhau ăn chút gì đó để lót dạ đêm khuya. 

Nhìn thấy cặp vợ chồng ấy đang chuyện trò vui vẻ dưới ánh đèn, cả anh và vợ đưa 

mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rút lui. Có lẽ hai vợ chồng người thu gom rác ấy sẽ vĩnh 

viễn không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có một ngọn đèn vẫn hàng đêm vì 

họ mà thắp sáng. 



42  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 421 Thaùng 07 Naêm 2019 

 

Lại cũng có chuyện như thế này: 

Xưa có một hành khách bước đơn độc trên chặng đường xa. Khi đã quá mỏi mệt và kiệt 

quệ, anh nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành trên thảm cỏ ven đường. Không lâu sau, 

một con rắn độc từ trong bụi cỏ chui ra và bò về phía người độc hành này. 

Khi con rắn chuẩn bị cắn người khách đang ngủ, bỗng một người đi ngang qua đó, kịp 

thời đánh chết con rắn độc rồi đi tiếp. Người độc hành vẫn ngủ say sưa mà không hề 

biết chuyện gì đang diễn ra. Cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn không hay biết rằng mình 

đang sống trong ân huệ của người qua đường vô danh thuở nọ… 

Có thể vị khách độc hành không hề biết đến ơn cứu mạng ấy, và người qua đường cũng 

đã quên từ lâu, nhưng sự tình này đều ghi dấu trong Trời Đất. 

Và bạn thấy đấy, có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Vậy cớ sao 

cứ phải đợi đến khi mắt thấy, tai nghe rồi chúng ta mới biết ơn trong lòng? 

Bởi vì, có những “cho đi” không bao giờ mong chờ bạn đền đáp. Có những “giúp 

đỡ” không bao giờ chờ bạn nói “Cảm ơn!” 

Vì vậy, hãy cứ biết ơn cuộc đời này và hãy dùng lòng cảm ơn để đối đãi với tất cả 

mọi người xung quanh bạn. 

Và đừng quên rằng: 

Không biết trân quý, có núi tiền cũng chẳng thể vui tươi. 

Không biết khoan dung, có bạn bè rồi cũng rời xa. 

Không biết cảm ơn, có tài giỏi cũng chẳng thể thành công. 

Không biết hành động, có thông minh cũng chẳng thể thành tài. 

Không biết hợp tác, có làm việc chăm chỉ cũng không thành đại sự. 

Không biết tiết kiệm, có kiếm nhiều tiền cũng không thể phú quý. 

Không biết thỏa mãn, có nhiều tiền cũng không thể hạnh phúc. 

Không biết dưỡng thân, có trị liệu cũng chẳng thể trường thọ. 

Xin hãy nhớ: 

Có một thứ không thể lợi dụng: Đó chính là thiện lương. 

Có một thứ không thể gian dối: Đó chính là tình cảm. 

Có một thứ không thể lừa gạt: Đó chính là sự chân thành. 

Có một thứ không thể thiếu: Đó chính là bạn bè. 

Có một thứ không thể tha thứ: Đó chính là phản bội. 

Có một thứ không thể bội quên: Đó chính là cảm ơn. 
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CHÚT GÌ CHO EM. 

Tôi còn nhớ rất rõ đó là một chiều cuối năm, máy điện thoại đổ chuông, em gọi cho 

tôi. Buổi chiều hôm ấy với chút mây đen lướt qua bầu trời, có những đợt gió thổi 

trong một chiều đông và ánh nắng trở nên lợt lạt, một buổi chiều trầm lắng.  

“Em phải làm sao hả anh?” 

 Một sự ngỡ ngàng và ngập ngừng trước câu hỏi đó. Câu hỏi này dường như đã 

đi vào tâm trí tôi suốt chiều dài của tuổi thanh xuân. Đó là câu hỏi chung không có 

ngoại lệ cho một ai, nhưng đối với những người như em và tôi lại có chút đặc biệt. 

Bởi lẽ, tuổi xuân của em và tôi dường như đã bỏ lại rồi. Chúng tôi không còn quá trẻ 

để đặt câu hỏi này nhiều lần. Bất thần một chiều cuối năm em hỏi tôi “em phải làm 

sao hả anh?” 

Em nói rằng: 

“Sao không thấy anh than thở trong sự chọn lựa của mình”. Tôi cười thầm trong 

lòng, không biết nên cười kiểu nào cho đúng hoàn cảnh như thế này. Trước khi em gọi 

điện thì tôi cũng kịp lướt một vòng tường facebook. Trên đó những sự kiện một năm 

được hiện ra trước mắt. Tôi có thói quen là cứ trải qua một mốc quan trọng thì ghi lại 

những status và đôi lúc tôi được facebook nhắc về những sự kiện đó. Đó như là một 

cuốn phim chiếu chậm mà tôi thích ngồi một mình xem lại trong một chiều cuối năm. 

Từng thước phim được tái hiện, những cảm xúc như được hâm nóng lại sau tháng 

ngày chôn vùi trong lớp than bụi của cuộc sống. Sao tôi quên được giây phút đó chứ. 

Giây phút tôi mở cánh cửa, dắt xe và đeo ba lô cùng nói lời tạm biệt. 

“Hãy cầu nguyện cho em trên con đường mới nhé” 

 Đó là ngày tôi rẽ ngang con đường ơn gọi của mình. Ngày tôi để lại cánh cửa 

ghỉ sắt để bước vào cuộc sống mới. Tôi nhớ tay mình đã run ra sao khi lái xe trên con 

đường rời khỏi cộng đoàn. Và lúc nào đó nước mắt đã rơi khi nào không hay, ngày ấy 

tôi thấy chênh chao và bơ vơ. Giữa đường phố nhộn nhạo và đông đúc nhưng cảm 

giác cô đơn vẫn len lỏi vào tâm trí tôi. Cô đơn khi giờ đây tôi bước vào cuộc sống 

mới, lạ lẫm và thử thách. Những ngày tháng sau đó, tôi càng thấy được sự cô đơn một 

cách ghê gớm đến gai người. Ngày ấy, tôi làm việc cho một công ty của đứa bạn thân, 

ngồi làm việc mà nhiều khi tôi tự hỏi “sao mình lại ngồi đây, lại làm công việc này?” 

Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra như một bài toán bắt tôi phải đi tìm lời giải.  

Thời gian trôi đi, tôi từ bỏ công việc ở công ty để phụ giúp gia đình trông cửa 
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hàng. Ngày ngày chỉ ngồi ôm chiếc laptop, lướt vài trang mạng, nghe đôi ba bài hát 

và xem phim cho qua ngày rồi chiều đi đón cháu. Chuỗi ngày ấy là một sự đơn điệu 

được lặp đi lặp lại cách đều đặn mà nhạt nhẽo. Tôi vô định như những áng mây lưng 

chừng giữa bầu trời không biết đâu là đích đến. Và câu hỏi ấy xuất hiện như một điều 

tất yếu trong cuộc sống. 

“Tôi phải làm sao bây giờ?” 

Mọi thứ không có gì thay đổi cả cho đến một ngày tôi nhận ra đó là sự chọn lựa 

của mình. Sự lựa chọn ấy là một cuộc sống giản đơn thậm trí tẻ nhạt nhưng đó là điều 

tôi đã nhặt lên trong nhiều sự chọn lựa khác mà tôi có thể “gắp”. Cuộc sống trở nên 

dễ dàng hơn, chuỗi ngày nhạt nhẽo bỗng hóa thơ mộng và êm đềm. Chọn lựa nào 

cũng bao hàm sự đánh đổi, thay vì bon chen nơi công ty có khi đánh mất chính bản 

thân để đạt được mục đích thì tôi chọn sự giản đơn để được là chính mình. Việc tôi 

cần làm chính là tận hưởng những ngày bình dị sau khi rẽ ngang như là sự chuẩn bị 

cho những quyết định sắp tới. 

Những buổi chiều lặng lẽ qua đi, con sông trước nhà cũng bao lần thay nước, 

đừng trước dòng sông lúc cạn khi đầy, tôi thấy lòng mình hoang hoải khôn lường. 

Một thứ cảm giác xao xuyến và trống vắng phủ đầy tâm tư tôi. Giữa sự tận hưởng của 

cuộc sống giản đơn, đâu đó, tôi vẫn cảm thấy lòng mình rỗng lạ thường. Đứng trước 

dòng sông lúc chạng vạng, khi dòng xe cứ trôi đi cách vô tình, tôi cô đơn. Một thứ cô 

đơn không đến từ thể xác mà nguồn gốc đến từ bên trong cái mà tôi rất khó gọi tên.  

“Tôi phải làm sao bây giờ?” 

Vẫn tiếng nói ấy, câu hỏi ấy đeo bám tôi. Cho đến một chiều Chúa Nhật tôi lang 

thang nhà thờ và dừng lại trước nhà Chầu Thánh Thể. Lặng lẽ quỳ gối và để cho cảm 

xúc lắng xuống, tôi buông tất cả để nhận lại sự lặng thinh của con tim. Một thứ ấm áp 

mà tôi đã không có từ ngày bước ra khỏi cánh cửa ghỉ sắt cộng đoàn ấy. Nay như gặp 

lại chính mình, gặp lại trong những sự nồng nàn mà an yên. Cũng ở đây tôi nhận ra 

mình không còn cô đơn, sự cô đơn đeo bám ấy chính là “cô đơn tâm linh”, tôi như 

người bị đói thiêng liêng cho đến khi lặng mình trước Thánh Thể thì được lấp đầy bởi 

sự lặng yên. 

 Dường như ai cũng có những ngã ba riêng của cuộc đời mình. Có giây phút thấy 

vô định không một sự định hướng rõ ràng, những ngã ba dằn vặt tâm trí buộc ta phải 

chọn lựa sao cho đúng. Nhưng nào có dễ để đưa ra những quyết định đúng đắn theo 

con tim muốn. Như chiều cuối năm, em gọi điện cho tôi và nói: 
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“Em đang ở ngã ba, em phải làm sao đây anh?” 

Tôi hiểu được cảm giác của em, cảm giác của người vừa chia tay cánh cửa ghỉ sắt 

để bước vào một cuộc sống mới. Em thấy vô định, như ngày trước tôi cũng đứng ở 

ngã ba để hỏi mình phải làm gì. Em cảm thấy trước mắt là những chông gai và gồ ghề 

của cuộc sống. Có lẽ em cảm thấy mình như bị nuốt chửng trước vòng quay cuộc đời 

mà chưa có sự sẵn sàng nơi em. Cảm tưởng mấy thứ đó như chực trờ em từ trước, chỉ 

đợi ngày em bước khỏi đời tu mà ôm ghì lấy em không chịu buông tha. Những điều 

em thấy sao mà phũ phàng và xa vời với sự chuẩn bị của em.  

“Giờ em phải làm sao đây anh” 

Tôi chỉ nói “ngày trước anh cũng thế, cũng trải qua những ngày vô định và tẻ 

nhạt nhưng nó là một phần của sự chọn lựa và đón nhận nó thôi, ngày mai mặt trời 

vẫn mọc mà”. Mọi thứ rồi cũng ổn thôi khi đón nhận những ngày vô định như một 

món quà khuyến mại của cuộc sống. Sự khuyến mại không ngờ đến lạnh người. Đó là 

góc khuất của cuộc sống, là điều kiện để mạnh mẽ bước ra mà hướng tới điều thiện. 

Tôi tin rằng, ai cũng có lúc đứng trước ngã ba cuộc đời, đó như là một giai đoạn cần 

thiết trong hành trình lữ khách. Nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng và an tâm hơn khi nghe 

em chia sẻ. 

“Em đã cầu nguyện và hỏi Chúa rất nhiều!” 

Đó là một sự tuyệt vời và tôi luôn tin rằng em sẽ không bị lạc lối khi cầu nguyện. 

Chính những ngày rong ruổi với cơm áo gạo tiền cho tôi nhận ra giá trị của những 

giây phút lặng thinh. Trên những chặng đường mưu sinh tôi sẽ bớt cô đơn khi có một 

người luôn lắng nghe mỗi khi tôi tâm sự. Đối với tôi, đi qua sự trống rỗng của tâm 

linh thì càng nhận ra cái nồng nàn và ấm áp của nội tâm khi dành ít phút lặng thinh 

trong ngày để trò chuyện hay đơn thuần chỉ để nhìn ngắm tượng chịu nạn.  

Tôi nhớ rất rõ cái buổi chiều ấy, nơi nhà nguyện khi những cơn gió thổi ngang 

mang theo cái lạnh đầu đông. Khi tiếng chuông chiều đổ báo giờ kinh tối, tôi đã 

không còn đứng nơi ngã ba đường. Bước ra khỏi nhà chầu tôi thấy nhẹ nhàng như vừa 

để lại gánh nặng hay có ai đó đã gánh hộ tôi một gánh cuộc đời, mà bằng niềm tin tôi 

tin rằng, Chúa đã đỡ nâng tôi khỏi những ưu tư nặng nề. Để chiều hôm nay khi hết 

năm tôi chìm mình trong thước phim cuộc sống tháng năm cũ khi facbook nhắc lại. 

Tôi không còn nơi ngã ba đường nhưng là chọn cho mình một hướng đi mới. 

Trầm Giang 
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NHỮNG TRẺ EM HÈ PHỐ NƠI CHỐN HOA LỆ 

 

Bây giờ ngày lại càng hiếm hoi bóng dáng của những đứa trẻ đường phố đi bán 

báo dạo. Đơn giản vì báo chí ế ẩm chẳng mấy ai mua, ai đọc. Thế nhưng các trẻ em 

hè phố bán hàng rong mỗi khi màn đêm buông xuống ở thành phố sài Gòn lại nhìn 

thấy nhiều hơn.Vừa qua, nhân ngày quốc tế thiếu nhi ở đất nước Việt Nam, có lẽ niềm 

vui chỉ dành cho các hiếu nhi con nhà quan chức, khá giả, bởi với trẻ em đường phố, 

tuổi thơ của chúng đã bị đánh mất từ lâu rồi, theo vòng đời mưu sinh trôi nổi. Đó 

cũng là những đứa trẻ ngày xưa xin ăn ở các nhà dân, cây xăng, giao lộ hoặc ngã tư, 

va cho đến nay, hầu như không còn nhiều như 20 năm về trước, kể cả giới ăn xin tha 

phương cầu thực, của những nhóm dân đến từ phương xa. 

Hôn nay, những đứa trẻ này được thích ứng với hoàn cảnh mới, khi nhà hàng, 

quán nhậu đã mọc lên đầy đặc lúc về đêm, và những người nhập cư tràn về thành phố 

này đang lấn áp số đông dân cố cựu. Về việc bố thí cho  kẻ ăn xin, ăn mày, giờ đây 

cũng dần hiếm hơn. Người dân thành phố thường xuyên nhìn thấy một phụ nữ trung 

niên, là dân nhập cư từ vùng đất Tây Nguyên nghèo khó, chị đang ở trọ trong khu vực 

quận Bình Chánh. Qua lời tâm sự, chị cho biết: bản than chị cũng không muốn ôm 

theo con đi bán vé số, tuy nhiên, nếu gởi con vào các nhà trẻ, cá nhân chị cũng không 

đủ chi phí để o. Cái giá giữ trẻ thấp nhất ở vùng ngoại ô này, bây giờ đã lên gần 2 

triệu đồng một tháng, nếu cộng với chi phí thuê nhà, ăn uống sinh hoạt, thì số lời 

kiêm được từ việc bán vé số dạo đã khó mà kham nổi, vì vật giá cứ mãi leo thang. 

Ở khu vực thuộc quận 1 thành phố Sài Gòn, gần chợ Bến Thành, có một nơi 

được người dân gọi là khu phố Tây, tập trung khách du lịch người nước ngoài với đủ 

mọi thành phần, cùng với vô vàn phức tạp của lương dân quốc tế. Hẳn người dân phố 

Tây vẫn còn nhớ đến một bé gái, có than hình nhỏ xíu, thường xuyên bước đi cùng 

mẹ, len qua giữa dòng người đông đúc, người mẹ đi và quán nào là cô bé lại vội vã 

đến ôm chân khách ở bàn đó để bán kẹo cao su. Người đàn bà tự giới thiệu mình tên 

là Xuân, còn cô bé tên là Ngọc Lan, con của chị, vốn con bé bị chậm phát triển. Mấy 

năm về trước gia đình của chị ở huyện Nhà Bè, rồi cha mẹ qua đời, chồng lại có vợ 

khác, anh trai của chị xua đuổi mẹ con ra khỏi căn nhà tổ, vì việc tranh dành tài sản. 

Cũng chẳng biết thực hư thế nào, chỉ tội cho con bé đang phải mưu sinh ở chốn đầy 

cạm bẩy của những kẻ tình dục ấu nhi nơi phố Tây. Nhìn bé Ngọc Lan nghèo khó lon 

ton trong các hàng quán, thực khách không khỏi chạnh lòng. Người ta thương tình 
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cho bé tiền, chứ cũng ít ai lấy kẹo. Nghe lời mẹ nếu có ai cho dù chỉ vài ngàn, con bé 

cũng đều gật đầu kèm theo với lời cám ơn lí nhí. Bởi vậy thành phố Sài Gòn bây giờ 

nhiều người cảm nhận đuán là đô thị hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo. 

Và vẫn ở thành phố bao đời này, cũng là nơi đất lành chim đậu. Nếu biết rồi, người ta 

cũng quen mắt với cảnh làn sóng nhập cư vào đây, còn kèm theo những mãnh đời bất 

hạnh, côi cút. 

Hình ảnh khi thành phố lên đèn với những trẻ lành mạnh có, khuyết tật có, đang 

lang thang vật vờ trên hè phố, vai đeo theo những chiếc giỏ nhựa chứa đầy hàng hóa, 

cứ lướt qua tưởng chừng như là điều vô cùng bình thường của cuộc sống. Nhưng liệu 

có ai thắc mắc tương lai của các em sẽ đi về đâu? Ở lứa tuổi còn nhỏ như  vậy các em 

vẫn phải vật lộn với cuộc sống như thế nào, phía sau của những cuộc mưu sinh lầm 

lũi, của những đứa trẻ nghèo khó ấy? 

Phải chăng đúng như báo chí thường mô tả rằng: đó là ước mơ cháy bỏng một 

cặp sách mới, một chiếc xe đạp để được đến trường như bao trẻ thơ khác. Thực tế cho 

thấy trẻ em đường phố không quan tâm đong đếm tháng ngày trong ước mơ, không 

đong đếm mệt nhọc, mà chúng chỉ đong đếm số tiền mà chúng kiếm được mỗi ngày, 

có đủ để nuôi sống mình và người than. 

Vào đầu tháng 4 năm 2016, chủ tịch quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn thị Kim 

Ngân, đã ký sắc lệnh ban hành   luật trẻ em, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 

6 năm 2017. Theo luật này, để bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp 

để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh, triệt để lên án và nghiêm phạt các 

hành vi xâm hại trẻ em, trợ giúp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giúp phát 

triển toàn diện của trẻ em, đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và các 

mố tương quan xả hội của trẻ em. Về việc các tổ chức cá nhân, gia đình tiếp nhận trẻ 

em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ, trẻ em không được và 

không thể sống cùng cha mẹ ruột và bố mẹ nuôi, các trẻ em bị ảnh hưởng vì thiên tai, 

thảm họa vì chiến tranh, nhằm bảo đảm sự an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, trên thực tế, 

việc thực thi điều luật này ra sao? Chắc chẳng mấy ai trong các nghị sỹ quốc hội do 

đảng cử chịu khó nghe nhắc đến, họ chỉ bỏ công vào việc bấm nút thông qua cho có lệ 

ở nghị trường, khi bà chủ tịch quốc hội hạ bút ký ban hành, còn số phận của các em 

đường phố ở Việt Nam thì mãi mãi vẫn bị lãng quên trong đau khổ, như than phận của 

dân tộc Việt Nam. 

Bảo Quyên 
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GIÁ TRỊ CỦA BÓ RAU 

Người phụ nữ hỏi thằng bé: “ Bé bán mớ rau này giá bao nhiêu?” 

Thằng bé trả lời: “3.000₫ một bó, thưa bà.” 

Người phụ nữ liền nói: “6 bó 12.000₫, không bán tôi mua chỗ khác.” 

Thằng bé nói: “ Bà cứ mua với cái giá mà bà muốn. Có thể đây là khởi đầu tốt, 

bởi từ sáng tới giờ con vẫn chưa bán được bó nào.” 

Người phụ nữ lấy những bó rau và rời đi, lòng thầm đắc thắng.  

Bà ta ngồi trên chiếc ô tô ưa thích của mình, tới một nhà hàng sang trọng để 

dùng bữa với bạn bè. Ở đó, bà và người bạn gọi bất cứ món ăn nào họ thích. Sau đó, 

bà ra quầy thanh toán. Hóa đơn trị giá 1.950.000₫, bà trả 2 triệu và dặn người chủ nhà 

hàng không cần thối lại. 

Tình huống này xem ra khá quen thuộc với người chủ cửa hàng, nhưng thật quá 

nhẫn tâm với thằng bé nghèo khổ kia. 

Vấn đề mấu chốt ở đây là: Tại sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với những 

người nghèo khó? Và tại sao chúng ta luôn hào phóng với những người thậm chí 

không cần đến sự hào phóng của chúng ta? 

Có lần tôi đọc được ở đâu đó một câu chuyện:  

“Bố tôi có thói quen mua những thứ đồ nho nhỏ với giá cao từ những người 

nghèo khó, mặc dù ông không hề cần đến. Thỉnh thoảng ông thậm chí còn trả thêm 

tiền cho họ. Tôi bắt đầu để tâm đến hành động này và hỏi bố tại sao lại làm như vậy? 

Bố tôi bèn nói: “Đó là quỹ từ thiện được bao bọc bởi phẩm giá, con yêu ạ.” 

Có thể bạn sẽ không chia sẻ thông điệp này, nhưng nếu bạn nghĩ rằng mọi người 

cần biết đến nó, vậy xin hãy lan tỏa nó. 

Nguồn: Người Trẻ Teresa. 

 
 

NGƯỜI VỢ MÙ 
 

Trong một chương trình radio mang tên “Nẻo về của trái tim”, một cô gái mù đã 

gửi cho những người làm chương trình câu chuyện của mình.  

Tôi là một kiến trúc sư vui vẻ, hoạt bát. Cách đây một năm, tôi là người vợ hạnh 

phúc nhất. Khi thức dậy cùng người mình yêu vào mỗi sáng, chúng tôi thường cùng 

nhau thưởng thức một tách trà trong không gian yên tĩnh đầu ngày. 

Chúng tôi xây dựng cho mình một thói quen: sẽ luôn cố gắng chia sẻ với nhau 

những suy tư và cảm nhận chân thật nhất của mỗi người để gìn giữ hạnh phúc. 



52  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 421 Thaùng 07 Naêm 2019 

 

Cuộc sống của chúng tôi êm đềm trôi qua cho tới một ngày. Trên đường từ bến xe 

buýt vào tới công ty, tôi thấy mọi thứ như nhòa đi trước mắt, chỉ còn lại những tiếng còi 

xe inh ỏi. Rồi tôi lập tức được đưa vào bệnh viện. Ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ 

ràng cảm giác khi nghe câu kết luận của bác sĩ:  

“Đây là một căn bệnh thoái hóa nên chúng tôi cũng không thể giúp được gì”. Bác sĩ còn 

giải thích rất nhiều điều nữa, nhưng trong đầu tôi chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói: “Cô 

sẽ sớm bị mù”. 

Tôi không biết các bạn sẽ cảm thấy ra sao khi đối diện với sự thật này. Còn tôi, tôi đã 

đầu hàng một cách hèn nhát. Tôi khóc, tôi cáu bẳn thậm chí nhiều lần gắt gỏng, đặc biệt 

khi chỉ có tôi và anh, trong căn nhà hạnh phúc của chúng tôi. Tôi đã rất sợ, sợ bị rơi vào 

bóng tối, sợ phải làm một người mù và sợ nhất rằng tình yêu của anh dành cho tôi cũng 

sẽ không còn. Tôi không còn dùng trà vào mỗi buổi sáng với chồng nữa. Bởi tôi muốn 

tất cả phải chịu trách nhiệm về căn bệnh của mình, đặc biệt là chồng tôi. 

Trước sự thay đổi chóng mặt của vợ, chồng tôi không nói gì, anh chỉ lẳng lặng 

quan sát và chịu đựng những cơn nóng giận vô cớ. Hơn thế anh giúp tôi làm mọi công 

việc nhà bất chấp sự phản đổi đầy ngang bướng của tôi. 

Thời gian đó, ông chủ vẫn sắp xếp cho tôi một công việc nhỏ trong văn phòng. 

Nhờ đó, tôi có thể được ra ngoài vào mỗi sáng. Được đi làm đã trở thành niềm hạnh 

phúc nhất của tôi khi ấy. Công việc cho tôi cảm giác tôi không phải là người thừa, tôi 

được chứng minh sự mạnh mẽ của mình và thỏa mãn cái tôi đang bị tổn thương ghê 

gớm. 

Tôi quyết định vẫn đi xe buýt tới công ty như tôi luôn làm trước đây. Tôi biết mình 

đã rất quen với con đường và tôi cũng đã dần thành thục việc sử dụng cây gậy cho 

người mù. Chồng tôi đề nghị, hãy để anh đưa tôi đi làm mỗi sáng và trở về đón tôi mỗi 

buổi chiều.Nhưng tôi từ chối, tôi không muốn anh phải vất vả như vậy, bởi nơi chúng 

tôi làm việc cách nhau rất xa. Chồng tôi không phản đối, anh chỉ nói: “Hãy cẩn thận khi 

qua đường nhé, ngã ba đó khiến anh lo lắng hơn cả”. 

Tôi giữ im lặng trước lời dặn dò của anh. Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ ngoài 

mong đợi của tôi. Có lẽ sự lo lắng của tôi và chồng đều là thái quá. Khi dừng đèn đỏ ở 

ngã ba đầu tiên, tôi nhớ lại lời của chồng và bắt đầu cảm thấy sợ. Ngay lúc ấy có một 

giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: 

“Cô ơi, cô có thể dẫn cháu qua đường không?” Tôi quá đỗi ngạc nhiên với câu hỏi 

của cậu bé, hình như cậu bé không biết tôi bị mù. “Cháu à, cô xin lỗi, nhưng cô sẽ 

không bảo đảm an toàn được cho cháu vì cô không nhìn thấy…” Tôi chưa kịp nói hết 

câu thì cậu bé chen vào. 

“Cháu biết cô bị mù, cháu xin lỗi ý cháu là cô không nhìn thấy, nhưng không sao.. 

Cô là người cao lớn, những người lái xe sẽ nhìn thấy cô, họ sẽ tránh chúng ta. Còn cháu 

sẽ dắt cô qua đường, cháu sẽ làm đôi mắt cho cô ở ngã ba này nhé.” Trước lời nói ngây 
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thơ của cậu bé, tôi thấy mũi mình cay cay. Chuyển gậy dò đường sang tay phải, tôi chìa 

bàn tay còn lại để nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Cậu bé nắm tay tôi thật chặt. Cái siết tay 

của cậu khiến tôi có thêm rất nhiều tự tin.  

Hóa ra tôi vẫn còn có ích, vẫn có thể giúp đỡ một ai đó chứ không hoàn toàn là “đồ 

vô dụng” như tôi luôn nghĩ về mình sau khi không còn nhìn thấy. Bên trong tôi bất giác 

thấy lại được niềm vui. Cậu bé quả là một người dẫn đường tài tình, chúng tôi đã qua 

đường an toàn và dường như không làm một người lái xe nào nổi giận. Khi chia tay ở 

ngã ba, cậu bé nói: “Cháu hy vọng mai cô sẽ lại ở đây nữa, vì sáng nào cháu cũng phải 

đi qua ngã ba này để đến trường. Cảm ơn cô nhiều nhé. Giờ cháu đi học đây.” 

Cậu bé chào tôi và chạy đi nhanh như một cơn gió. Trước khi đi, cậu bé quay lại, 

nói thật to: “Hẹn cô ngày mai nhé, cháu sẽ chờ cô đấy”. Cậu bé khiến nụ cười trở về trên 

môi tôi, đôi má tôi cũng ửng hồng.  

Một cảm giác ấm áp khiến những căng thẳng bao ngày qua tan mất. Có lẽ ai đó nhìn 

thấy tôi lúc ấy sẽ phải thắc mắc: Cô gái mù ấy sao lại cười rạng rỡ thế? 

Không để tôi thất vọng, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cậu bé vẫn xuất hiện 

và chúng tôi đã trở thành đôi bạn “chinh phục ngã ba” từ đó. 

Đôi lúc chúng tôi còn nán lại nói chuyện với nhau. Tôi đã biết cậu bé thiên thần ấy 

(chí ít là với tôi) tên là Jimmy. Jimmy nhỏ người, mặt nhiều tàn nhang, tóc màu hung và 

có một cái mũi hơi kì lạ. Đó là dáng vẻ mà cậu bé tả về mình cho tôi nghe. 

Nhờ Jimmy bé nhỏ, tôi dần lấy lại niềm vui trong cuộc sống của mình. Tôi cũng đã 

có thể đối đãi dịu dàng trở lại với chồng, không còn nặng nề với anh nữa. Nhưng cảm 

giác muốn mở lòng để chia sẻ với chồng vẫn chưa trở về. 

Niềm vui của tôi chỉ kéo dài được một tháng. Sáng hôm đó, khi ở ngã ba tôi không 

thấy Jimmy, cậu bé đến muộn chăng? Tôi chợt hiểu ra rằng hình như những đứa trẻ đã 

kết thúc năm học và Jimmy sẽ không đến trường ngày hôm nay. Tôi chưa biết làm thế 

nào để qua đường khi không có người hoa tiêu nhỏ bé, tiếng lanh lảnh quen thuộc vang 

lên: “Cô James chờ cháu.” 

“Cháu đấy à, cô mừng quá, cô cứ nghĩ là cháu sẽ không đến”. “Cháu không thể để 

cô một mình qua đường được. Đó là lời hứa danh dự. Nhưng cháu sắp theo bố mẹ về 

quê với ông bà rồi. Cô biết mà, trường học đã nghỉ hè và hôm nay là ngày cuối cùng 

cháu ở đây”. Tôi cảm thấy lo lắng và hơi buồn, nhưng cố trấn tĩnh. Tôi hỏi Jimmy về 

“lời hứa danh dự” của cậu bé, điều khiến tôi cảm thấy rất tò mò. 

“Cháu đã hứa với một người. Nhưng chú ấy không cho cháu nói điều này với cô.” 

Chúng tôi cùng nhau băng qua đường trong im lặng. Nhưng khi tới nơi, cậu bé níu tay 

tôi lại, hỏi rằng tôi có thể đi với cậu bé một chút không? Tôi đồng ý và chúng tôi thả bộ 

cùng nhau trong một công viên gần đó. Hóa ra cậu bé muốn kể cho tôi nghe về lời hứa 

danh dự của mình. 
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Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đã có một người đàn ông nhờ cậu bé dắt một 

phụ nữ xinh đẹp nhưng bị mù qua đường. Người đàn ông ấy giải thích với cậu bé rằng, 

đó là vợ chú. Cô ấy vừa bị mất đi đôi mắt và chú không thể yên tâm để cô ấy một mình 

đi qua con phố đông đúc này. Nhưng chú cũng không thể tự tay dắt cô sang đường, vì cô 

đang đóng cửa tâm hồn mình với chú. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Cậu bé tiếp tục kể. Cậu 

bé đã đồng ý giúp người đàn ông lạ mặt đó. 

“Không chỉ một lần, cháu không biết tại sao nhưng khi nghe chú ấy kể về cô, cháu 

nhớ đến cách bố cháu nói về mẹ, đầy yêu thương. Vì thế, cháu đã hỏi chú ấy có cần 

cháu giúp những ngày tiếp theo không. Đôi mắt của chú ấy lúc đấy rạng rỡ như mắt 

cháu, lúc được đi chơi hay ăn kem vậy”. 

“Đó là lý do vì sao sáng nào cháu cũng ở đây chờ cô?”. Vâng, nhưng không chỉ 

chờ cô, cháu chờ cả chú ấy nữa. Chú ấy ngày nào cũng đi qua đường với chúng ta mà. 

Chú chỉ lặng lẽ đi cạnh cô, cách cô một đoạn để cô không cảm thấy sự có mặt của 

chú ấy. Chỉ khi cô cháu mình sang đường an toàn chú ấy mới đi làm”. “Thật vậy sao?”. 

Tôi không còn biết nói gì hơn. “Cháu không định nói chuyện này cho cô nghe. 

Nhưng ngày mai cháu đi rồi. Cháu sợ cô sẽ thấy hoang mang vì không có cháu. 

Thêm nữa cháu sợ cô vẫn giận chú”. “Vậy hôm nay chú ấy có đi cùng chúng ta 

không, Jimmy?”  

Chồng tôi đã đứng đó từ bao giờ. Anh đã lắng nghe câu chuyện của cô cháu tôi. Tôi 

không biết khuôn mặt anh lúc ấy như thế nào.. Chỉ biết có một bàn tay to lớn, ấm áp và 

rất quen thuộc nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng dắt tôi đi hết quãng đường từ công viên 

tới văn phòng. 

Sau ngày hôm ấy, tôi đồng ý để chồng chở đi làm, và buổi chiều tôi đi xe buýt về, 

anh đã nhờ được một người bạn trong công ty đưa tôi ra bến xe. Tôi còn được biết, công 

việc mà ông chủ sắp xếp cho tôi chính là nhờ anh đã tới gặp và thuyết phục ông. 

Đó là câu chuyện tình yêu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. 

Những ngày tháng vừa qua đã khiến tôi nhận ra rằng: Trong cuộc sống nhiều đau 

khổ này, tình yêu thực sự hiện hữu, và nó mang một sức mạnh chữa lành thật to lớn. Khi 

nghĩ về sự nhẫn nại của anh suốt thời gian cùng tôi và Jimmy sang đường, khi cảm nhận 

được rằng trái tim chan chứa thiện niệm của anh luôn nghĩ cho cảm giác của tôi, nghĩ 

đến việc làm thế nào để tôi an toàn và hạnh phúc nhất, tôi mới hiểu ra thế nào là thực sự 

yêu một ai đó. 

Chia sẻ câu chuyện này cũng là cách tôi muốn anh biết: Từ tận đáy lòng, tôi biết 

ơn Tình thương và những điều anh đã dành cho tôi. Và hơn thế, anh và Jimmy bé nhỏ đã 

cho tôi hiểu và học được rằng, yêu thương một người, là dành cho người đó sự bao dung, 

nhẫn nại và những điều thiện lành nhất mỗi ngày. 

Lượm Lặt 
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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 265.000 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 Thiện-Nhung (Fujisawa) 10.000 yen 

AC Khánh-Nhiểu (Yamato) 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 Kawaguchi 20.000 yen 
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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 

Anh chị em công giáo vùng Kanazawa-Ken 10.000 yen 

Anh Takenaga Ken 10.000 yen 

Chị Thơm (Soka, Saitama-Ken) 10.000 yen 

Anh chị em công giáo vùng Sano, Tochigi-Ken 7.000 yen 

AC Thiện-Nhung (Fujisawa) 10.000 yen 

Giáo Xứ Inazawa, Nagoya 5.000 yen 

Giáo Xứ Yamashina, Kyoto 10.000 yen 

Giáo Xứ Kuwana, Mie-Ken 20.000 yen 

Giáo Xứ Nara, Nara-Ken 5.000 yen 

Giáo Xứ Kasukabe, Saitama-Ken 10.000 yen 

Giáo Xứ Shizuoka, Shizuoka-Ken 6.000 yen 

Giáo Xứ Yawata, Kyoto 5.000 yen 

Giáo Xứ Kameari, Tokyo 4.000 yen 

Giáo Xứ Shibushi, Kagoshima-Ken 2.000 yen 

Giáo Xứ Nobeoka, Miyazaki-Ken 5.000 yen 

 

 

 

 

 

Đaminh VŨ QUANG CHIẾN  

Sinh ngày: 10/08/1987 

Con Ông: Đaminh Vũ Quang Quyết 

Và Bà: Maria Trần thị Tốt 

Hiện trú tại Shin Matsudo, Chiba-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với: 

Maria HOÀNG THỊ THU HƯƠNG 

Sinh ngày: 06/11/1990 

Con Ông: Đaminh Hoàng Ngọc Thuấn 

Và Bà: Maria Trần thị Hường 

Hiện trú tại Yoshikawa, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

Gioan TRẦN VĂN PHONG  

Sinh ngày: 05/03/1995 

Con Ông: Vinceslaô Trần Văn Tỉnh 

Và Bà: Maria Trịnh thị Là 

Hiện trú tại Kasumigaseki, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với: 

Maria TRỊNH THỊ BÍCH HUYỀN 

Sinh ngày: 27/04/1999 

Con Ông: Phêrô Trịnh Văn Ngọc 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Mùi 

Hiện trú tại Giáo Xứ Phú Thọ, Giáo Phận 

Bùi Chu  

 

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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Phêro Phaolô NGUYỄN XUÂN HÙNG  

Sinh Ngày: 11/08/1984 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Hải (chết) 

Và Bà: Maria Đinh thị Khánh 

Hiện trú tại Fujisawa-Shi, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với: 

Maria Madalena KATO AI 

Sinh ngày: 16/07/1985 

Con Ông: Kato Takashi 

Và Bà: Kato Nanayo 

Hiện trú tại Hiratsuka-Shi, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản   

 

HOÀNG ĐỨC SIÊU  

Sinh ngày: 27/11/1995 

Con Ông: Hoàng Hỷ Sông 

Và Bà: Tào A Muối 

Hiện trú tại Asao-Ku, Kawasaki-Shi, 

Kanagawa-Ken, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Cêcilia NGUYỄN THỊ MAI XUÂN 

Sinh Ngày: 12/08/1995 

Con ông: Gioan Nguyễn Ngọc Việt 

Và Bà: Maria Trần thị Hà 

Hiện trú tại Giáo Xứ Phước An, La Gi, 

Bình Thuận, Việt Nam 

 

Phêrô TRẦN VĂN LÃNH  

Sinh Ngày: 20/05/1986 

Con Ông: Phêrô Trần Đăng Khoa 

Và Bà: Maria Trần thị Minh 

Hiện trú tại Akabane, Tokyo, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với: 

Maria NGUYỄN THỊ VUI 

Sinh ngày: 28/02/1993 

Con Ông: Đaminh Nguyễn Văn Can 

Và Bà: Maria Trần thị Chín 

Hiện trú tại Giáo Xứ Hoàng Xá, Giáo 

Phận Thái Bình   

 

Giêrônimô TRẦN ÁNH LÂM  

Sinh Ngày: 25/06/1994 

Con ông: Trần Văn Thanh 

Và Bà: Hoàng thị Tiếp  

Hiện trú tại Asahi-Shi, Saitama-Ken, Nhật 

Bản 

Muốn kết hôn với: 

Maria Giuse NGUYỄN HOÀNG CẨM 

VÂN 

Sinh ngày: 30/10/1994 

Con Ông: Marcô Nguyễn Văn Tuấn 

Và Bà: Maria Hoàng Dung 

Hiện trú tại Giáo Xứ Hàn Gòn, Xuân Lộc, 

Việt Nam 

 

Giuse TRỊNH XUÂN THÀNH  

Sinh ngày: 17/02/1994 

Con Ông: Giuse Trịnh Quốc Trị 

Và Bà: Maria Đỗ thị Thắm 

Hiện trú tại ItabashiKu, Tokyo, Nhật Bản 

Muốn kết hôn với: 

Maria PHẠM HOA HỒNG 

Sinh ngày: 08/02/1995 

Con Ông: Giuse Phạm Quang Khánh 

Và Bà: Maria Phạm thị Phin 

Hiện trú tại Giáo Xứ Thủy Nhai, Giáo 

Phận Bùi Chu  

 

Maria TRẦN THỊ MỸ 

Sinh ngày: 27/08/1993 

Con Ông: Giuse Trần Ngọc Khẩn 

Và Bà: Anna Vũ thị Tuyết 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với: 

Phêrô ĐINH SỸ CHÂU 

Sinh ngày: 21/12/1990 

Con Ông: Phêrô Đinh Quang Vinh 

Và Bà: Têrêsa Đinh thị Quý 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

 

Giuse TRẦN PHƯỚC AN 

Sinh ngày: 12/05/1992 

Con Ông: Giuse Trần Thanh Long 

Và Bà: Maria Huỳnh thị Diệu Thu 

Hiện trú tại Kawagoeshi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 
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Muốn kết hôn với: 

Maria NGUYỄN THỤC DUYÊN 

Sinh ngày: 23/11/1991 

Con Ông: Nguyễn Hữu Minh 

Và Bà: Hồ thị Én 

Hiện trú tại Kawagoeshi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

 

Maria NGUYỄN THỊ THU HUYỀN  

Sinh ngày: 25/02/1996 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Tiến 

Và Bà: Maria Lê thị Mừng 

Hiện trú tại Warabi-Shi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với: 

Giuse LƯU HOÀI NAM 

Sinh ngày: 05/02/1992 

Con Ông: Lưu Trường Sơn 

Và Bà: Nguyễn thị Cam 

Hiện trú tại Warabi-Shi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

 

Maria LÊ THỊ NGÂN  

Sinh Ngày: 20/10/1991 

Con Ông: Giuse Lê Văn Khởi 

Và Bà: Anna Trần thị Thành 

Hiện trú tại Toda-Shi, Saitama-Ken, Nhật 

Bản  

Muốn Kết Hôn với: 

Giuse BÁ ĐÌNH QUỲNH 

Sinh ngày: 14/12/1989 

Con Ông: Bá Đình Nghĩa 

Và Bà: Nguyễn thị Trịnh 

Hiện trú tại Toda-Shi, Saitama-Ken, Nhật 

Bản  

 

Maria NGUYỄN THỊ TRUNG 

Sinh ngày: 14/02/2000 

Con Ông: Giuse Nguyễn Phú Nguyên 

Và Bà: Anna Nguyễn thị Tình 

Hiện trú tại Nishi Kawaguchi, 

Saitama-Ken, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Phêrô HOÀNG THANH TÍN 

Sinh Ngày: 24/08/2000 

Con ông: Hoàng Thanh Tĩnh 

Và Bà: Hoàng thị Hạnh 

Hiện trú tại Nishi Kawaguchi, 

Saitama-Ken, Nhật Bản 

 
Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải trình 

cho Giáo Quyền 

 

CaûmTaï  
Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: 

Cha Suzuki chánh xứ Yamato, Linh Mục Nguyễn Hữu Hiến, Linh Mục Hà Minh 

Tú, Linh Mục Đoàn Tận Hiến cùng toàn thể quý tu sĩ nam nữ, Quý thông gia, họ 

hàng nội ngoại, cộng đoàn công giáo Yamato, cộng đoàn công giáo Fujisawa và 

tất cả quí ông bà anh chị em công giáo Việt Nam cũng như bạn bè thân hữu xa 

gần, đã đến thăm viếng chia buồn và tiễn đưa Vợ, Mẹ, Bà chúng con là: 

Bà MARIA NGUYỄN THỊ HỢI  

đến nơi an nghỉ cuối cùng.Trong lúc tang gia bối rối chắc chắn có nhiều thiếu xót, 

kính xin quý vị vì tình thương mà niệm tình tha thứ.  

Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái trả công bội hậu cho quý Cha, quý Sr 

cùng toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em. 

                             TANG GIA ĐỒNG CÁM TẠ  

              Chồng Trần Mười, các con và các cháu.  
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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 

Linh Mục Trần Nam Phong SVD 
70 Yakumo-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi  
Email: phongtransvd@gmail.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 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 

mailto:Toan1216@yahoo.co.jp
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mailto:josephnhasj@gmail.com
mailto:tienssc@hotmail.com
mailto:phamdson@gmail.com
mailto:caotri77@yahoo.com
mailto:manhoang@nifty.com
mailto:phongtransvd@gmail.com
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Lm Giuse Trương Đình Hải 
Catholic Aioi Church;            〒678-0008 
17-1 Sakaemachi; Aioi-Shi, Hyogo-Ken  
Tel. 0791-22-0087; Email: johaisvd@yahoo.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc 
Catholic Shukugawa Church:        〒662-0052 
5-40 Kasumicho, Nishinomiya-Shi; Hyogo-Ken  
Tel. 0798-22.1649; Cell: 090-7108.5632; 
Email: sinhsac2003@yahoo.com 

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần 
Catholic Fuse Church 
1-10-10 Eiwa Higashi-Osaka; Osaka  〒577-0809 
Tel.080-2459.5381. Email: domthuan@gmail.com 

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 Maeihara,          〒904005 
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; 〒 907-0022 
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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