
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 424 
Tháng 10 Năm 2019 

Thaùng maân coâi 

Caàu nguyeän cho vieäc truyeàn giaùo 

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 
06/10 : 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tatebayashi, Gunma-Ken (Cha Nhã SJ)      

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD) 
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Miyazaki-Ken (Cha Trinh) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Hy SVD)     
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Numazu, Shizuoka-Ken (Cha Sơn)              
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ)             
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú) 
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quang) 

13/10 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Niigata, Niigata-Ken (Cha Nhã SJ) 
            11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân SJ) 
            12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến) 
            13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Gotanjo (Cha Mẫn SVD) 
            14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn) 
            14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Aichi-Ken (Cha Hy SVD) 
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi  (Cha Tú) 
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi) 
            15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc) 
            15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka -Ken (Cha Trinh)  
            17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã sj)  
19/10 : 10g00 : Thánh Lễ Hôn Phối tại nhà thờ Mikatahara, Shizuoka-Ken (Cha Hiến)  
19-20/10 : Tĩnh tâm cho Ca Đoàn Cêcilia, Tokyo ở Mikkabi, Shizuoka-Ken (Cha Hiến) 
20/10 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần) 

09g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD) 
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Nhã SJ) 
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần) 
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu  (Cha Tận Hiến) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ thánh Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã sj) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Cửu) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)    
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken (Cha Tiến)  
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)  
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)  

25-27/10 : Chương Trình TTHNGĐ tại Mikkabi, Shizuoka-Ken 
27/10 : 11g00:  Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu  (Cha Tận Hiến) 
      11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yonago, Tottori-Ken  (Cha Hiến)  
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Trí)    
        14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm SVD) 
       14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Hy SVD)     
       14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)  
       15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Hy SVD) 
       15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)    
       17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ)    
18/10-02/11 : Đi thăm gia đình ở Roma, Ý (Cha Hiến)          
03/11 : 13g00 : Thánh Lễ tại tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD) 
      13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)   
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Hy SVD)     
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Numazu, Shizuoka-Ken (Cha Sơn)   
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Năng, Cha Hiến, Cha Nhã)  
      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú) 
       16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Điềm SVD) 
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Thánh Gio-an ĐOÀN VIẾT ĐẠT 

(1765-1798) Linh Mục (Xử Trảm) 

Tử đạo này 28 tháng 10 (x. Tr 86) 

“Chịu nạn và chịu chết vì Đạo là phúc trọng hơn cả, nước 

An-nam ta chưa được mấy người” 

  Thánh Gio-an Đạt sinh năm 1765, tại xứ Đồng Chuối, 

huyện Bình Lục, tỉnh Thanh Hóa. Ngài mồ côi cha từ bé 

và muốn dâng mình cho Chúa. Năm 18 tuổi, Ngài vào 

chủng viện. Tháng 2 năm 1798, Ngài chịu chức Linh 

Mục, lúc 33 tuổi và được sai đi coi xứ Hảo Nho. Khi coi xứ Hảo Nho, Cha hết lòng 

thương và coi sóc con chiên, nên giáo dân mến ngài lắm. 

  Ngày 14 tháng 7 năm 1798, khi vừa làm lễ mồ xong thì bị bắt. Ngài tự nộp mình, vì 

ngài nói: “Cha có lánh được thì cũng hại cho cả làng”. 

  Cha bị giải vào trong Thanh Hóa. Quan thấy cha cứng cỏi, từ chối không chịu bước 

qua Thập Giá, thì truyền cầm gông và lôi ngài bước qua Ảnh Thánh. Nhưng ngài sấp 

mình xuống cùng thờ lạy Ảnh Thánh, lính không thể kéo ngài đi được. 

  Ngày 28/10/1798, Cha bị xử trảm tại pháp trường Chợ Rạ, khi chưa tròn một năm 

Linh Mục, với 33 tuổi đời. 
 

 

 
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 11: Cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi luyện tội 

Tháng 12: Mùa Vọng, Giáng Sinh, 

 Cầu nguyện cho nền văn minh sự sống 

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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Thời gian như chiếc kim đồng hồ cứ quay đi và trở 

lại. Mùa hè nóng gay gắt như lửa đốt đã qua, mùa thu 

với những cơn gió the the lạnh lại đến nhắc chúng ta 

nhớ sự mong manh, chóng tàn của cuộc đời. Giáo Hội 

muốn giúp chúng ta sống thời gian với tất cả tình yêu và 

nhiệt thành, đồng thời giúp chúng ta thánh hóa thời gian 

bằng cách đề nghị với chúng ta dành thời gian mỗi 

tháng để kính nhớ một Đấng Thánh và cầu nguyện cho một ý chỉ. Tháng 

10, Giáo Hội đặc biệt cầu nguyện với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi, 

một hình thức cầu nguyện khiêm tốn, bình dân, nhưng rất đẹp lòng Thiên 

Chúa và Mẹ Maria. Mỗi khi hiện ra khắp nơi trên thế giới, Đức Mẹ cũng 

luôn mời gọi mọi người lần hạt mân côi, suy niệm các biến cố vui, buồn, 

đau khổ, vinh quang mà Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria cùng chia sẻ như là 

Mẹ-Con, để thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ, đồng thời cũng 

biết cố gắng sống theo gương của các Ngài.  

Trong tháng 10 này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người công giáo tha 

thiết cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ trong Giáo Hội. Hiện nay, khắp 

nơi trên thế giới, hàng ngũ linh mục, tu sĩ nam nữ trong Giáo Hội càng 

ngày càng lớn tuổi, chết dần theo thời gian, cánh đồng truyền giáo mênh 

mông khắp nơi trên thế giới, xin mọi người hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu 

xin Chủ Ruộng sai thêm nhiều thợ gặt giỏi, biết hy sinh, đến với những 

cánh đồng mênh mông không người làm việc. Và xin cho chúng ta biết 

luôn quảng đại nâng đỡ, cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, các 

chủng sinh, để họ biết dấn than phục vụ và rao giảng Tin Mừng của Chúa 

cho mọi người.  

                       

 PVLC 
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CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 06 THÁNG 10 

 

 

BÀI ĐỌC I: Hb 1, 2-3; 2,2-4 

Người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Habacúc. 

Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái 

nghe, con la lên: “Bạo tàn!” mà Ngài không cứu vớt? Sao Ngài bắt con phải 

chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt 

con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi 

cọ. 

Đức Chúa trả lời và nói với tôi: “Hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm 

bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn 

định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất 

vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không 

trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn 

người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: TV 94 

Đáp: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: 

các ngươi chớ cứng lòng. 

Xướng: Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu 

hát cung đàn. 

Xướng: Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, qùy trước Tôn Nhan 

Chúa là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 
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là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Ngài dẫn dắt. 

Xướng: Ngày hôm nay, ước gì an hem nghe tiếng Chúa! Người 

phán: các ngươi chớ cứng lòng như tại Mêriba, như ngày ở Massa trong 

sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù 

đã thấy những việc Ta làm. 

 

 

BÀI ĐỌC II: 2Tm 1, 6-8. 13-14 

Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông 

Timothê.  

Anh thân mến, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, 

đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã 

chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, 

nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương 

và biết tự chủ. Vậy anh em đừng hổ thẹn, vì phải làm chứng cho Chúa 

chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào 

sức mạnh của thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo 

Tin Mừng. Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức 

Kitô Giêsu, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi 

dạy. Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh 

thần ngự trong chúng ta. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. 

Đ1o chính là Lời đã được loan báo cho an hem như một Tin Mừng. 

Halleluia. 
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TIN MỪNG: Lc 17, 5-10 

Nếu anh em có lòng tin! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm 

lòng tin cho chúng con”. Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt 

cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lến, xuống dưới biển kia 

mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. 

“Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó 

ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không bảo: “Hãy 

dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy 

ăn uống sau!” Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh 

truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh 

phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ 

làm việc bổn phận đấy thôi”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN  

Ngày 06 tháng 10 

 

Khiêm Tốn Phục Vụ Trong Đức Tin 

Phụng Vụ Lời Chúa trong Chúa 

Nhật XXVII Thường Niên (C) mời gọi 

chúng ta nhìn lại đức tin của chính mình. 

Đức tin là một ân huệ vô giá mà Thiên 

Chúa đã ban cho chúng ta ngang qua 

Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô. Qua 

nhiều lần và nhiều cách, hạt giống đức 

tin được gieo vào tâm hồn chúng ta. 

Liệu chúng ta có nhận thấy sự lớn lên 

của đức tin ấy qua từng ngày sống của 

chúng ta hay không? Bài Tin Mừng hôm 

nay cho chúng ta thấy có một sự liên đới 

không thể tách rời giữa đức tin và sự 

khiêm tốn phục vụ. Chúng ta có thể 

đánh giá tình trạng hiện tại của đức tin 

chúng ta ngang qua thái độ khiêm tốn, 

đón nhận và trung thành với những bổn 

phận hằng ngày. 

Đức tin là một ân ban và là một thực 

tại mang tính siêu nhiên. Chúng ta 

không thể cân đo đong đếm đức tin 

nặng nhẹ lớn bé như thế nào. Thế nhưng 
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trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa 

Giê-su lại dùng một hình ảnh rất cụ thể 

là hạt cải bé nhỏ để so sánh với đức tin 

của các môn đệ. Chúng ta nên hiểu sự ví 

von này như thế nào? Hạt cải tự bản 

chất mang trong mình một sự sống 

mãnh liệt. Sự sống ấy khiến cho hạt cải 

tự phá vỡ bản thân để mầm được nảy 

sinh trở thành chồi, rồi thành cây to, để 

rồi vạn vật xung quanh có thể nhận thấy 

sự hiện hữu của nó.  

Đức tin cũng thế. Đức tin cũng mang 

trong mình sự sống và ánh sáng. Sự 

sống và ánh sáng của đức tin không thể 

bị chôn vùi hay bị che lấp đi. Ngược lại, 

chúng ta phải dùng đức tin để chiếu 

sáng cho trần gian. Đức tin cần được 

biểu lộ bằng sự sống sung mãn, sự sống 

thần linh và bằng những hành động cụ 

thể. Thánh Gia-cô-bê nói rằng đức tin 

không hành động là đức tin chết. Cho 

nên, có thể hiểu sâu xa hơn sự ví von 

của Chúa trong bài Tin Mừng này khi 

đọc tiếp vế thứ hai trong câu nói 

“nếu...thì...” của Chúa. Đức tin giúp 

chúng ta làm nên những điều phi thường 

như Mẹ Maria, như Mẹ Tê-rê-sa 

Calcutta, như thánh Tê-rê-sa Hài Đồng 

Giê-su...  

Trong Tin Mừng, nhiều lần chúng ta 

thấy Chúa Giê-su nói đến đức tin mạnh 

yếu. Đức tin cần được thử luyện mới trở 

nên mạnh mẽ. Đức tin mạnh yếu tùy 

thuộc vào thái độ khiêm tốn như viên 

đại đội trưởng, như người phụ nữ 

Canaan. Đức tin mạnh yếu tùy thuộc 

vào sự chiến đấu với cái tôi ích kỷ, vào 

sự nổ lực của bản thân để phá vỡ chính 

mình như hạt cải, để ra khỏi mình, để 

trở thành người có ích cho Giáo hội, cho 

gia đình và cho xã hội. 

Một sự ví von rất cụ thể nữa mà 

Chúa Giê-su dùng trong bài Tin Mừng 

hôm nay để nói về lòng tin của chúng ta. 

Đức tin có thể giúp chúng ta làm những 

việc tưởng chừng như không thể. Những 

việc ấy có thể là những việc nổi bật 

được nhiều người biết đến. Bên cạnh ấy, 

những việc phi thường còn là những 

việc rất tầm thường nhưng được làm 

trong khiêm tốn và yêu thương. Hơn 

nữa, đức tin còn được thể hiện ngang 

qua việc chúng ta chu toàn những bổn 

phận hằng ngày mà không kêu ca, 

không kể công, không đòi trả công và 

không tự mãn. 

Sống đức tin là sống phục vụ. Phục 

vụ mà không đòi đáp trả. Thái độ phục 

vụ ấy thực sự cần thiết cho đời sống 

trong Giáo Hội cũng như trong xã hội 

hôm nay. Sự đòi hỏi người khác biết ơn 

và đền ơn, là một hành động của ước 

muốn thống trị và là bước đầu đưa tới 

thống trị trên người khác. Do đó, Chúa 

Giê-su muốn dạy các môn đệ cách phục 

vụ không vụ lợi, không kể công. Chúa 

mời gọi chúng ta bước vào một tương 

quan mới. Tương quan với Thiên Chúa 

là Cha và tương quan với mọi người là 

anh chị em. Tương quan ấy bắt nguồn từ 

niềm tin vào Thiên Chúa Cha giàu lòng 

thương xót. 

Thiên Chúa là Tình Yêu. Đó chính là 
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đức tin của chúng ta. Thiên Chúa yêu 

chúng ta trước và Ngài luôn yêu thương 

chúng ta ngang qua Con Một của Ngài 

là Đức Giê-su Ki-tô. Như thế dẫu cho 

chúng ta có làm tôi tớ Ngài, hay dù 

chúng ta có phục vụ dân Ngài như một 

tôi tớ đi chăng nữa, chúng ta cũng 

không bao giờ đền đáp hết ân tình mà 

Thiên Chúa đã dành cho ta trong Đức 

Giê-su Ki-tô. Với lòng biết ơn và trong 

thái độ khiêm nhu, chúng ta sống hết 

tình cho Chúa và cho tha nhân. Từ đó, 

chúng ta sẽ thấy đức tin làm nên những 

điều kỳ diệu. 

GB Phan Đức Định sj 

 

 

 

 

1 - Lạy Chúa / Hội - Thánh là của Chúa Giê - su đã trao cho các Tông - Đồ trông coi 

/  đến nay được trên hai ngàn năm / Xin tiếp tục ban đức tin cho Hội - Thánh / như 

lời các Tông - Đồ đã van xin khi xưa / xin cho Hội - Thánh khắp hoàn cầu / chu toàn 

bổn phận của một đầy tớ / là luôn nhận biết những việc phải làm . Chúng Con Cầu 

Xin Chúa     

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON   

2 - Lạy Chúa / Xin gìn giữ Đức - Thánh – Cha và hàng Giáo - Sĩ trong Giáo - Hội mà 

Chúa đã thương và đang thương yêu / Xin cho Ngài và các Đấng Bậc có một niềm tin 

mạnh mẽ / để chăm sóc đoàn chiên của Chúa /và hăng say hoạt động cho cánh đồng 

lúa của Chúa trong thời nay . Chúng Con Cầu Xin Chúa 

3 - Chúa ơi / cộng  đoàn chúng con biết rằng : dù chúng con ít đến Thánh - Đường 

với Chúa / nhưng chúng con luôn tin Chúa không ngừng thương yêu chúng con / xin 

thêm Đức Tin / lòng cậy / và Đức mến cho chúng con / để chúng con có thể trở thành 

những công nhân của nước Trời / chu toàn phận sự của mình đối với Chúa, và phục 

vụ không vụ lợi đối với tha nhân / như là một đầy tớ Chúa đang cần. Chúng Con 

Cầu Xin Chúa 

4- Lạy Chúa / Chúa đã cho Mẹ Maria chăm  lo Chúa Giê-su thời thơ ấu  / nhờ Mẹ 

cầu cùng Chúa cho cộng đoàn chúng con / đặc biệt giới trẻ / đang hiện diện hôm nay / 

đầy niềm hân hoan / vui mừng đón nhận Lời Chúa / và dự Tiệc Thánh / nhờ đó / xin 

cho chúng con có một niềm tin sắt son / để trung thành với nhiệm vụ của một đầy tớ / 

mà Chúa hằng mong chờ. Chúng Con Cầu Xin Chúa 

 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 424 Thaùng 10 Naêm 2019 7 

 

 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 13 THÁNG 10 

 

BÀI ĐỌC I: 2V 5,14-17 

Ông Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và tuyên xưng Đức Chúa. 

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ hai. 

Thời ấy, ông Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua nước Aram, 

mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Giordan, 

theo lời ông Êlisa, người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da 

thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. 

Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông 

vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: “Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, 

không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Israel. Bây giờ, xin ngài vui lòng 

nhận món quà của tôi tớ ngài đây”. Ông Êlisa nói: “Có Đức Chúa hằng 

sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả”. Ông Naaman nài 

ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Naaman nói: “Nếu ngài từ chối, 

thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa 

chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy tế cho thần 

nào khác ngoài Đức Chúa”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 97 

Đáp: Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt chu dân. 

Xướng: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí 

thánh của Người. 

Xướng: Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mạc khải đức công 
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chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa, 

dành cho nhà Israel. 

Xướng: Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn 

hát. 

 

 

BÀI ĐỌC II: 2Tm 2, 8-13 

Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Đức Kitô. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông 

Timôthê.  

Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ 

cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng 

tôi loan báo. Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích 

như một tên gian phi. Nhưng Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, tôi 

cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ 

cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang 

muôn đời. 

Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống 

với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu 

ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người 

vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính 

là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu. Halleluia. 

 

 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 424 Thaùng 10 Naêm 2019 9 

 

TIN MỪNG: Lc 17, 11-19 

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang 

này? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai 

miền Samaria và Galilêa. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người 

phung hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy 

Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi 

trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, 

thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 

Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người 

Samaria. Đức Giêsu mới nói: “KHông phải cả mười người đều được sạch 

sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên 

Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng 

dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN  

Ngày 13 tháng 10 

 

Trong Phúc âm Luca, đây không phải lần đầu tiên Chúa chữa người bị phong hủi. 

Lấn thứ nhất Chúa chữa lành 1 người bịnh này đã được ghi lại ở Luca 5,12-16 (song 

song với Mt 8,1-4 và Mac 1,40-45) Ở lần ấy, người bệnh xin Chúa cho mình "Được 

sạch" và Chúa cũng đáp lại bằng lời phán, "Tôi muốn anh sạch đi." (Lc 5,13) Từ 'Sạch' 

ở đây không chỉ có nghĩa y tế hay vệ sinh mà còn mang ý nghĩa tôn giáo vì nó liên quan 

đến Luật tế tự của Do thái giáo: Con người phong hủi bị coi là ô uế và bị gạt ra khỏi sinh 

hoạt tôn giáo của cộng đồng. Do đó, khi chữa lành Chúa bảo anh ta đi trình diện với tư 

tế và dâng của lễ theo luật Moise có nghĩa là Ngài đưa anh trở về hội nhập lại với cộng 

đồng của mình. 

Trường hợp 10 người phong hủi hôm nay, chúng ta nên để ý chi tiết là họ không xin 
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Chúa cho "được sạch" mà chỉ kêu lên với Ngài, "Xin dủ lòng thương chúng tôi!" Như 

vậy, tuy cũng là xin được chữa lành nhưng khía cạnh tôn giáo của vấn đề không được đề 

cập ở đây. Tại sao vậy? Có lẽ chính vì sự hiện diện của người Samari ở giữa họ. Người 

Do thái vốn không chấp nhận người Samari như cùng 1 tôn giáo với mình nên vấn đề 

'sạch/dơ' không có ý nghĩa nữa: Người Samari có lành lặn đi nữa vẫn bị ngươi Do thái 

khinh thị như 'dơ bẩn' rồi!  

Thế nhưng chính thái độ của Chúa Giêsu mới thật đáng ngạc nhiên khi Ngài bảo họ - 

kể cả ông Samari - đi trình diện với tư tế. Chắc chắn không phải là Ngài không hiểu sự 

tế nhị của tình thế, nhưng có lẽ chính Ngài qua đó muốn thách đố (challenge) người Do 

thái phải nhìn lại chính họ. Liệu 9 người Do thái kia, sau khi lành lặn rồi, có tiếp tục 

chấp nhận người Samari này như bạn đồng hành, như một người 'anh em giữa chúng ta' 

không? Hay là khi tình trạng "đồng bệnh tương lân" không còn nữa, ai nấy sẽ lại quay 

trở về những thành kiến và sự kỳ thị cố hữu ? Và khi người Samari đến trước mặt vị tư 

tế Do thái thì liệu chính ông tư tế ấy có biết nhìn xa hơn cái biên cương tôn giáo bộ phái 

(sectarian division) của mình để nhận ra quyền năng Thiên Chúa vẫn hoạt động ngay cả 

ở bên ngoài?  Anh Samari cũng bị thách đố như vậy, vì đối với anh ta, phải đi gặp 1 tư 

tế Do thái hẳn cũng không phải là 1 viễn tượng vui vẻ thú vị gì ! 

Nói cách khác, ta có thể nói 10 người phong cùi này đã "khéo léo" để vấn đề phăn 

cách tôn giáo qua 1 bên, nhưng Chúa Giêsu thì không né tránh như vậy. Ngài đưa họ 

quay về thẳng với chiều kích tôn giáo và đặt họ vào 1 tình thế thúc đẩy họ phải vượt qua 

não trạng cố hữu. Luca dùng lại từ "được sạch" để chỉ việc họ được lành trên đường đi 

(câu 14). Chúa Giêsu cũng coi tất cả là "đã sạch" không phân biệt Do thái hay Samari 

khi Ngài hỏi, "Không phải cả 10 người đều được sạch hay sao?" (câu 17) 

Đọc câu chuyện này, người ta thường chỉ nghĩ ngay đến việc 'biết ơn' và 'vô ơn' - với 

người Samari biết ơn và 9 người Do thái vô ơn. Điều đó cũng đúng, nhưng đọc kỹ bản 

văn, ta thấy "Tôn vinh Thiên Chúa" mới là điểm được nhấn mạnh. Người Samari khi 

quay trở lại, đã 'lón tiếng tôn vinh Thiên Chúa' trước (câu 15), rồi mới 'sấp mình dưới 

chân Ngài mà tạ ơn' (câu 16) Và Chúa Giêsu cũng chỉ nói, "Thế 9 người kia đâu? Sao 

không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?" (câu 18 & 19), chứ Ngài không hỏi, "Sao 

họ không tạ ơn tôi?" Có lẽ họ đã tiếp tục đi trình diện tư tế, dâng của lễ để chu toàn "Sự 

đạo" và nghĩ như thế là đủ. Họ không trở lại với Chúa Giêsu vì đã không nhận ra được 

sự mới mẻ hoặc là không muốn chấp nhận sự thách đố trong sứ điệp của Ngài. Họ được 

nhận trở lại với cộng đồng, nhưng hỡi ôi đó là một cộng đồng quá nhỏ bé, cho nên nó 

không thể dung nạp nổi một Con Người Bao La là Đức Kitô! 

Gioan X. Lộ 
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1 - Lạy Chúa / Hội - Thánh của Chúa xưa và nay / sự dữ đã / đang / và còn tìm 

cách phá hoại Hội - Thánh / từ Va - ti- can / đến các nước / Như bệnh cùi làm đau 

đớn và tàn phá thân xác /  Xin Chúa nhớ Lời đã phán : " cửa Hỏa - Ngục không 

thắng nổi ". / Xin Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội - Thánh / ban cho 

ơn khôn ngoan / minh mẫn / biết lo liệu / nhiều sức mạnh / sáng suốt để hiểu biết / 

mà tôn thờ và kính sợ Thiên - Chúa nơi thế gian này. Chúng Con Cầu Xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2 - Lạy Chúa / xưa 10 người phong cùi tự tìm đến Chúa để xin chữa lành / Xin 

Chúa soi sáng cho Đức Thánh Cha /  các Đấng Bậc đang đại diện Chúa ở thế gian 

này / cũng luôn biết trông cậy vào Chúa mà kêu xin : " Lạy Ông Giê-su , con Vua 

Đa -Vít , xin thương xót tôi " /  Xin Chúa lắng nghe những tâm tình chân thành 

của Đức Thánh Cha và các Giáo - sĩ đang chăm sóc đoàn chiên Chúa. Chúng 

Con Cầu Xin Chúa 

3 - Lạy Chúa / chúng con đang kêu cầu Chúa thương đến mỗi người , mỗi gia 

đình và cộng đoàn chúng con / chúng con còn yếu đuối / bệnh hoạn cả thể xác lẫn 

tâm hồn / xin cho chúng con biết noi theo những người cùi khi xưa kêu khi thấy 

Chúa :/ " Lạy Ngài ! xin thương xót chúng tôi " / Chúa đã ban nhiều hồng phúc 

cho chúng con / Xin cho chúng con luôn có tâm tình tri ân / cảm tạ /. Và xin Chúa 

thương đến những ân nhân của cộng đoàn chúng con, những người còn sống cũng 

như những người đã qua đời. Chúng Con Cầu Xin Chúa 

4- Hôm nay / Giáo - Hội hoàn cầu kính nhớ Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima / nước 

Bồ-đào-Nha / từ ngày 13 tháng 5 năm 1917 / đến 13 tháng 10 năm 1917 / tất cả là 

6 lần / Đức Mẹ đều khẩn khoản nài xin con người hãy cải thiện đời sống / Tôn 

sùng Trái Tim Mẹ / Năng lần hạt Mân côi / Xin Mẹ Maria chuyển cầu cùng Thiên 

Chúa cho chúng con được ơn biết hoán cải đời sống và yêu mến Chuỗi Mân Côi. 

Chúng Con Cầu Xin Chúa  
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          CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 20 THÁNG 10 

 

 

BÀI ĐỌC I: Xh 17, 8-13 

Khi nào ông Môisen giơ tay lên, thì dân Israel thắng thế. 

Lời Chúa trong sách Xuất hành. 

Hồi đó, quân Amalech đến đánh Israel tại Rơphiđim. Ông Môisen bảo 

ông Giosuê: “Anh hãy chọn một số người, ngày mai ra đánh Amalech. Còn 

tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa”. Ông 

Giosuê làm như ông Môisen bảo, ông đã giao chiến với Amalech. Còn các 

ông Môisen, Aaron và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Môisen giơ tay 

lên, thì dân Israel thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì Amalech thắng 

thế. Nhưng ông Moisen mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông 

ngồi, còn ông Aaron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. 

Nhờ vậy, tay ông Môisen cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời 

lặn. Ông Giosuê đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalech và dân của ông ta. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 120 

Đáp: Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất 

trời. 

Xướng: Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi 

nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. 

Xướng: Xin Đấng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin 

Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho 

đành! 

Xướng: Chính chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn 
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chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa, 

đêm năm canh, vầng nguyệt chẳng hại chi.  

Xướng: Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh 

mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào, lui tới, từ giờ đây cho đến mãi 

muôn đời. 

 

BÀI ĐỌC II: 2Tm 3, 14 - 4, 2 

Người của Thiên Chúa nên thập toàn để làm mọi việc lành. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông 

Timôthêô.  

Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin 

chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết 

sach Thánh, sach có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu 

độ, nhờ òng tin vào Đức Kitô Giêsu. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh 

đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa 

dạy, giáo dục, để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên 

thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. 

Trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống 

và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên 

anh: hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc 

không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn 

nại và chủ tâm dạy dỗ. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Lồi Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời 

đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Lc 18, 1-8 

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm 

hằng kêu cứu với Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các 

ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành 

kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng 

chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều 

lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho”. Một 

thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: 

“Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng 

mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xữ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm 

ta nhức đầu nhức óc”. 

Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó! Vậy, 

chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển 

chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bặt họ chờ 

đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. 

Nhưng khi con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất 

nữa chăng? 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN  

Ngày 20 tháng 10 

 

Kiên Nhẫn Nguyện Cầu 

Cầu nguyện là thực hành quan 

trọng trong đời sống người kitô hữu. 

Kinh thánh cho thấy Chúa Giêsu luôn 

dành thời gian cho việc cầu nguyện 

đặc biệt trước những cột mốc quan 

trọng của đời Ngài (Luca 6,12-16; 

Luca 22, 40-46, Mt 26, 36-46; Mc 

3,13-19). Có thể nói cầu nguyện là hơi 

thở của đời sống thiêng liêng. Thiếu 

cầu nguyện ta thiếu đi sinh khí cho 

linh hồn và có thể gây ra sự tê liệt 

trong tương quan với Chúa.  
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Tuy nhiên, để có thể trung tín trong 

đời sống cầu nguyện là điều không dễ 

dàng. Luôn luôn có những rào cản 

ngăn chúng ta cầu nguyện. Rào cản dễ 

thấy nhất đó chính là lối sống bận rộn. 

Kế đến là những lo toan, ham muốn 

của cải vật chất, những tiện nghi và 

thú vui thế gian. Đây là những cám dỗ 

mà những người mới bắt đầu bước 

vào đời sống thiêng liêng hay mắc 

phải. Thần dữ tìm mọi cách để kéo họ 

ra khỏi sự hiệp thông với Chúa bằng 

những cám dỗ loại này. Còn những 

người đã có một đời sống thiêng liêng 

ở một mức độ nhất định nào đó, có 

nghĩa là những người có một đời sống 

cầu nguyện nghiêm túc hơn thì cám 

dỗ họ thường gặp là sự chán nản trong 

cầu nguyện. Thần dữ thường làm cho 

họ cảm thấy dường như lời cầu 

nguyện của họ không được Chúa nghe 

thấy. Hay nói cách khác họ bị thử 

thách bởi sự im lặng của Chúa. Có lẽ 

rất nhiều lần chúng ta tự hỏi mình có 

Chúa hay không? Bởi vì nếu Chúa có 

đó thì sao Ngài lại không ban cho 

chúng ta những điều chúng ta khẩn 

cầu cách chính đáng? Hoặc có lúc 

chúng ta cảm thấy rằng lời cầu nguyện 

của mình thật vô ích vì chẳng thay đổi 

được gì vì Chúa dường như im lặng. 

Đây là thử thách lớn nhất trong hành 

trình đức tin. Nhiều người chắc còn 

nhớ bộ phim nổi tiếng được công 

chiếu vài năm trước mang tên “Silent” 

(Thinh Lặng). Bộ phim khai thác đề 

tài mà chúng ta đang nói đến đó là sự 

thinh lặng đến khó hiểu của Thiên 

Chúa khi những người tin Ngài bị 

bách hại dã man. Bộ phim đã không 

đưa ra câu trả lời rõ ràng tại sao Chúa 

lại lặng im. Hành trình đức tin của 

chúng ta cũng thế, có lẽ sẽ chẳng bao 

giờ có câu trả lời thoả đáng cho vấn đề 

này.  

Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài 

tin mừng ngày hôm nay là hãy cầu 

nguyện luôn và đừng nản chí. Hình 

ảnh so sánh rất khập khiểng ở đây 

giữa một quan toà gian ác và Thiên 

Chúa nhân hậu như một cách giúp 

chúng ta kiên nhẫn đợi chờ trong hy 

vọng. Một quan toà gian ác còn nghe 

lời người khác cầu xin thì làm sao 

Thiên Chúa nhân từ có thể làm ngơ 

với chúng ta! Đây là điều an ủi chúng 

ta là những người đang sống trong 

thời đại mà dường như Thiên Chúa 

đang vắng mặt. Ngài chắc chắn sẽ an 

bài cho cuộc đời chúng ta cách tốt đẹp 

nhất.  

Vững tin vào Chúa cho dù lời cầu 

nguyện của chúng ta dường như chưa 

được nhậm lời là một lời mời gọi dành 

cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng 

ta tin tưởng vào Chúa không chỉ bởi vì 

đã được những ơn này hay ơn khác 

mà là vì chúng ta tin Chúa biết rõ điều 

nào thì tốt hơn chúng ta. Một thái độ 

trưởng thành trong đức tin có lẽ là một 

thái độ biết phó thác hoàn toàn cho 

Chúa những gì liên quan đến đời 

mình.  



16  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 424 Thaùng 10 Naêm 2019 

 

Xin Chúa giúp chúng con dám tin 

rằng khi Chúa dường như chưa ban 

cho chúng con những gì chúng con 

xin, chính là lúc Ngài đang chuẩn bị 

cho chúng con những món quà mà 

chính chúng con không dám mơ tới. 

Amen!  

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ  
 
 
 
 
 
 

1 -Lạy Chúa / Xin cho Hội - Thánh Mẹ và các Hội - Thánh khắp nơi trên hoàn cầu 

/ luôn kiên trì nài xin như bà góa trong dụ ngôn của Chúa / Với lòng thương xót 

của Chúa / lẽ nào Chúa lại để Hội-Thánh vào tay địch thù / biết rằng con thuyền 

Giáo - Hội đang giữa biển khơi / bão giông xô đẩy / xin cho mọi người trong Hội 

- Thánh / liên lỉ hướng về tình thương yêu của Chúa / nhất là trong thời đại ngày 

nay . Chúng Con Cầu Xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2 - Lạy Chúa / Đức Thánh Cha đang đại diện Chúa Giê - su ở trần gian / các Đấng 

Bậc Giáo-Sĩ như là các Tông - Đồ của Chúa khi xưa / xin cho tất cả các Ngài chu 

toàn bổn phận / tùy theo cương vị mà Chúa đã và đang đặt để / xin Chúa thương 

ban cho các Ngài hồn an / xác mạnh / vui vẻ chuyên cần cầu nguyện / chắc chắn 

Chúa động lòng thương / để ban cho những điều thật lòng van xin. Chúng Con 

Cầu Xin Chúa  

3 - Lạy Chúa / Cuộc sống của chúng con ngày nay cảm thấy quá vất vả / tối ngày 

phải lo cho gia đình / trong thời kinh tế và nhu cầu gia tăng / chúng con đã không 

ít lần bê trễ việc cầu nguyện / mà luôn hướng lòng trí về vật chất để thỏa mãn cho 

cuộc sống / xin Chúa tha thứ cho chúng con/ xin Chúa Thánh Thần soi sáng / 

hướng dẫn /giúp chúng con luôn noi gương bà góa trong Phúc Âm hôm nay/ vì 

không có gì mà Chúa không làm được / vững tin rằng / nếu không có Chúa, thì 

đời chúng con sẽ tàn . Chúng Con Cầu Xin Chúa 

 4 - Lạy Chúa /Trong tháng 10 này / chúng con tưởng nhớ lời Đức Mẹ dạy / năng 

lần chuỗi Mân-Côi / Xin Chúa Thánh Thần luôn thúc đẩy mỗi một người chúng 

con / gia đình chúng con / biết chuyên cần lần hạt / nhất là giới trẻ trong cộng 

đoàn của chúng con / biết dùng những thời gian thuận tiện / có thể lúc ngồi trên 

xe điện hay xe bus mà lần chuỗi với Mẹ, để nhờ Chuỗi Mân Côi / mà chúng con 

noi theo cuộc đời của Mẹ Maria / như khi xưa Mẹ đã XIN VÂNG . Chúng Con 

Cầu Xin Chúa 
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CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 27 THÁNG 10 

 

BÀI ĐỌC I: Hc 35, 12-14. 16-18 

Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. 

Lời Chúa trong sách Huấn Ca. 

Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. Người không vị 

nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. 

Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than 

van của người góa bụa. Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người, sẽ được 

Người chấp nhận, lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. Lời nguyện của 

người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an 

lòng. Họ sẽ không rời đi, bao lâu Đấng tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử 

cho người chính trực và thi hành công lý. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 33 

Đáp: Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Xướng: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo 

nghe tôi nói mà vui lên. 

Xướng: Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên 

đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ 

kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy biến. 

Xướng: Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần 

thất vọng ê chề. Xin cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa 

không bị phạt bao giờ. 
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BÀI ĐỌC II: 2Tm 4, 6-8. 16-18 

Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthêô. 

Anh than mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 

Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững 

niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa 

là vị Thẩm Phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và 

không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi 

Người xuất hiện. 

Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi 

người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, 

Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn 

thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. Và tôi đã thoát khỏi 

nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu 

và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển 

đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được 

hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 18, 9-14 

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính; 

còn người Pharisiêu thì không. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình 

là công chính, mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu 

nguyện. Một người thuốc nhóm Pharisiêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 

Người Pharisiêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn 
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Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc 

như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một 

phần mười thu nhập của con”. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí 

chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy 

Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Tôi nói cho các ông biết: người 

này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia 

thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ 

được tôn lên”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN  
Ngày 27 tháng 10 

 

THÁI ĐỘ KHÔNG THÍCH HỢP TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN - TRUYỀN GIÁO 

Kính thưa quý cộng đoàn Phụng 

vụ! Riêng Tháng 10 này được Đức 

Thánh Cha Phan-xi-cô công bố là tháng 

cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi - sứ 

mạng truyền giáo. Và hôm nay cũng 

chính là Chúa Nhật cuối cùng của tháng, 

chắc hẳn chúng ta đã được học biết, 

nghe giảng dạy cũng như ra sức sống ơn 

gọi - sứ mạng truyền giáo này trong 

cuộc sống của chúng ta! Nói một cách 

khác, chúng ta đã trở nên nhân chứng 

cho Chúa Ki-tô Phục Sinh trong mọi 

hoàn cảnh sống, trạng huống khác nhau 

trong đời thế nào? Và trong các bài đọc 

hôm nay, chúng ta sẽ cảm nghiệm rõ nét 

một trong vô số phương cách sống 

chứng tá cho Chúa nơi đời thường. 

Mở đầu cho đôi dòng suy niệm Lời 

Chúa, chúng ta cùng nghe lời tác giả 

sách Huấn Ca đã xác quyết: “Lời cầu 

nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên 

tới các tầng mây: nó sẽ không yên lòng 

cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và 

nó chẳng rút lui cho đến khi Đấng Tối 

Cao đoái nhìn” (Hc 35, 17-18). Chúng 

ta đã được nghe khá nhiều về đời sống 

cầu nguyện, cũng như thái độ cần kíp 

khi nguyện cầu rồi; và đây một lần nữa, 

chúng ta được nhắc nhở phải mặc lấy 

tâm tình khiêm nhường mỗi khi chuyện 

trò, giữ mối liên lạc với Chúa mà 

thường được gọi là ‘cầu nguyện’. Chắc 

hẳn, chúng ta cũng hiểu ra ẩn ý của tác 

giả sách Huấn Ca: tại sao không dùng từ 
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chung chung mà diễn tả, trái lại lại nhấn 

mạnh ‘lời cầu nguyện của kẻ khiêm 

nhường…’ Như vậy, chắc hẳn, lời cầu 

của kẻ kiêu căng, tự kiêu, hay tự cho 

mình công chính thì không ‘vang vọng 

lên tới các tầng mây’! 

Thái độ khiêm nhường mỗi lúc cầu 

nguyện không những chỉ hợp lệ, có lý 

rong đời sống đạo đức thôi, mà còn có 

sức mạnh huyền nhiệm khiến cá nhân 

chúng ta được biến đổi nhờ vào lời cầu 

nguyện; hay nói cho cùng, nhờ ơn Chúa 

qua đời sống cầu nguyện. Vì thế, đây 

không giới hạn chỉ trong nhà thờ, chỉ 

trong mỗi giờ nguyện gẫm, chỉ trong giờ 

kinh chung với nhau, mà còn là hơi thở 

của đời sống đức tin và sứ mạng truyền 

giáo nữa. Do đó, Chúa Giê-su dùng dụ 

ngôn hôm nay hầu vạch ra thái độ, tâm 

tình trái ngược của những ai hay tự hào 

mình là người công chính và còn khinh 

bỉ kẻ khác, qua hai nhân vật cụ thể trong 

đoạn Tin Mừng, đó là: một người biệt 

phái và một người thu thuế. Thật sự, cả 

hai đều cố gắng sống đạo đức rõ nét qua 

việc lên đền thờ cầu nguyện. Hai người 

tuy khác nhau về nhiều mặt, nhưng 

giống nhau ở điểm: biết coi trọng việc 

cầu nguyện. Tuy nhiên, cũng chính tâm 

tình, thái độ trong lúc cầu nguyện của 

hai ông khác nhau, nên kết quả sau khi 

cầu nguyện cũng khác nhau, và thậm chí 

trái ngược. Giờ đây, chúng ta cùng suy 

gẫm đôi nét. 

Thái độ không thích hợp trong 

đời sống cầu nguyện và khi thực hiện 

sứ mạng truyền giáo: đặt bản thân 

làm tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá 

anh chị em thậm chí trong việc đạo 

đức, hy sinh. Thoạt tiên, chúng ta thấy 

rõ, người biệt phái không quên cảm tạ 

Chúa khi bắt đầu cầu nguyện; nhưng 

nếu đọc tiếp mạch văn ấy, chúng ta lại 

không tán thành khi ông ấy tạ ơn Chúa 

để rồi ông nêu lí do so sánh với người 

khác “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi 

không như các người khác: tham lam, 

bất công, ngoại tình….” (x. Lc 18, 11), 

và chưa hết, ông ấy còn nêu đích danh 

người ông đặt mình làm tiêu chuẩn để 

nhận xét, đánh giá “…hay là như tên 

thu thuế kia” (x. Lc 18, 11). Tâm tình 

cần thiết và cần kíp mỗi lúc cầu nguyện 

chính là cảm tạ Chúa, và đặt bản thân 

trong mối tương quan với Chúa như 

người thu thuế (thường được quy kết và 

được xem là người tội lỗi) đã làm “đứng 

xa xa, không dám ngước mắt lên trời, 

đấm ngực và nguyện cầu: Lạy Chúa, xin 

thương xót con là kẻ có tội” (x. Lc 18, 

13). Hành động này diễn tả một tâm tình 

xâu xa của ông: nhìn nhận mình không 

xứng đáng, và là người tội lỗi chạy đến 

van xin được tha thứ, được đoái trông. 

Trong đời sống hằng ngày, nếu chúng ta 
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có chức vụ đâu đó nơi công sở, công ty, 

khó lòng nào ta có thái độ nhìn nhận 

bản thân, nhận lỗi mỗi khi sai lầm! 

Trong đời sống cộng đoàn cũng thế, nếu 

chúng ta được bầu chọn đại diện cộng 

đoàn trong một số chức vụ để phục vụ 

thì chúng ta cũng thường có xu hướng 

‘cậy quyền cậy thế’ và dễ hành xử giống 

như nơi công sở, hay công ty, mà quên 

tâm tình, thái độ quan trọng khi phụ vụ, 

khi làm chứng tá cho Chúa ra sao!!! 

Thái độ không thích hợp trong 

đời sống cầu nguyện - truyền giáo: kể 

lễ công trạng thậm chí những việc 

lành phúc đức như người biệt phái đã 

rơi vào tình trạng ấy “tôi ăn chay mỗi 

tuần hai lần và dâng một phần mười tất 

cả các hoa lợi của tôi” (x. Lc 18, 12). Ở 

đây, khi ông kể ra những hy sinh, những 

đóng góp, những của lễ mà ông đã hết 

lòng dâng cho Chúa, thì có thể ông nghĩ 

rằng: Chúa có thể quên, và ông nên 

nhắc lại công trạng này! Và chính vì 

hành động này khiến ông trở nên tự 

mãn, thậm chí kiêu căng trước mặt 

Chúa, trước mặt người khác, và cũng là 

dịp ‘thổi bùng lên cái tôi to tướng của 

chính ông’. Thật sự, chúng ta có thể tự 

hào, vui sướng vì những nỗ lực, hy sinh, 

cố gắng của mình trong đời sống; nhưng 

nếu tâm tình này dẫn chúng ta đến thái 

độ tự kiêu, tự mãn thì lúc ấy chúng ta 

cũng chẳng khác gì người biệt phái 

trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta 

đạt được những thành quả, kết quả kia 

nhờ vào sự nỗ lực, cộng tác, hy sinh của 

bản thân; nhưng nói cho cùng, sức lực, 

trí lực, khả năng sáng tạo, v.v…của 

chúng ta đều từ bởi Chúa mà ra, cho nên 

trước mặt Chúa, chúng ta chẳng có gì để 

kiêu căng, kể lễ cả, và càng không thể 

khinh chê anh chị em vì không làm 

được như mình! 

Thái độ không thích hợp trong 

đời sống cầu nguyện - truyền giáo: xét 

đoán và cuồng tín. Thái độ xét đoán 

thường hướng đến người khác mà 

không bao giờ nhìn lại bản thân hoặc 

chẳng buồn xét mình. Ngược lại, thái độ 

cuồng tín chủ yếu hướng đến bản thân, 

và ‘đóng khung’ người khác dựa trên 

những thành quả, nỗ lực của mình. “Tôi 

không như các người khác…” (x. Lc 18, 

11) khởi đầu cho việc xét đoán, phán xét 

người khác rằng: họ là những người 

tham lam, bất công, ngoại tình, hay như 

ai kia…, còn tôi thì không (thái độ của 

người không biết xét mình). Trong thực 

tế, nếu chúng ta rơi vào tình trạng, thái 

độ xét đoán người khác thì thời gian đâu 

mà ta dùng để xét mình; hoặc ngược lại, 

nếu chúng ta không chịu xét mình, nhìn 

nhận bản thân thì xu hướng phán xét, 

xét đoán anh chị em mình lại hay diễn 

ra! Mặc khác, còn lối nói này “tôi đã 

làm được những việc này việc kia…, 
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nên hãy nhìn và phải làm như tôi” đang 

dần dần dẫn chúng ta vào con đường 

không lối thoát của sự cuồng tín. ‘Hằng 

ngày tôi lần chuỗi Mân Côi 3 lần, lần 

chuỗi Lòng Thương Xót 1 lần, làm việc 

bác ái nhiều lần, tham dự Thánh lễ 

thường xuyên…, vì thế, nếu anh chị 

không làm như vậy thì không được 

Chúa yêu thương, không được vào 

Thiên đàng, mà lại gánh hết hậu quả đời 

này cũng như đời sau…” Tình trạng 

cuồng tín này làm chúng ta rơi vào thái 

độ kiêu căng, đưa chúng ta lên bệ cao 

làm tiêu chuẩn cho người khác!!! Và 

như vậy không bao giờ thích hợp với 

người Ki-tô hữu trong đời sống cầu 

nguyện - truyền giáo. Nói như vậy 

không có nghĩa là tôi cứ lo việc tôi, 

chẳng cần kêu gọi anh chị em, con cái 

làm việc lành phúc đức! Việc kêu gọi, 

đốc thúc con cái, anh chị em khác trong 

cộng đoàn sống ơn gọi - sứ mạng của 

người Ki-tô là điều đáng làm, và tốt 

đẹp; nhưng việc kêu gọi, đôn đốc, mời 

gọi hoàn toàn khác với việc bắt buộc, 

khuyến cáo con cái, anh chị em phải 

làm như mình, kể cả trong việc lành 

phúc đức! Chi tiết này, chúng ta nên học 

nơi gương của Thánh Phao-lô trong thư 

Ngài viết cho ông Ti-mô-thê “cha đã 

chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, 

đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững 

đức tin…Trong ngày đó, Chúa là Đấng 

phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ 

triều thiên ấy, nhưng không phải cho 

cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu 

mến trông đợi Người xuất hiện” (2Tm 4, 

7-8). 

Giờ đây, một lần nữa, chúng ta đặt 

Lời Chúa trước mặt, khắc ghi Lời Chúa 

vào tâm khảm, đem Lời Chúa vào đời 

sống chúng ta, và hết lòng trở lại với 

Chúa giữa biết bao thăng trầm của cuộc 

sống, đặc biệt trong đời sống đức tin, 

đời sống cầu nguyện và công cuộc 

truyền giáo, cùng nhau nguyện rằng: 

 

Lạy Chúa là Cha từ nhân 

Chúa biết lòng con, ân cần che chở. 

Nhưng con thơ vẫn làm ngơ 

Khép cả tâm hồn, hững hờ bấy lâu 

Kiêu kỳ, tự mãn hằn sâu 

Khinh chê, xét đoán, chẳng mau xét mình 

Xin cho con biết hy sinh 

Bắt đầu trở lại hành trình yêu thương…Amen! 

Lm. Xuân Hy Vọng  
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1 - Lạy Chúa / Hơn hai ngàn năm nay / Giáo - Hội của Chúa đã và đang phát triển 

khắp nơi trên toàn cầu / Đó là sự hoạt động của Chúa Thánh - Thần / xin cho Hội- 

Thánh luôn biết mình yếu đuối / mà luôn nhận ra lòng thương xót của Chúa / đã 

và đang dìu dắt Giáo - Hội / và càng phải khiêm tốn hơn nữa / mà lo chu toàn bổn 

phận và trách nhiệm / khi Chúa đã giao phó/ để làm sáng danh Chúa ở thế gian 

này . Chúng Con Cầu Xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2 - Lạy Chúa / Xin thương đến Đức Thánh Cha và hàng Giáo - Sĩ trong Giáo - 

Hội / đang chăm sóc đoàn chiên của Chúa khắp nơi / xin cho các Ngài luôn nhận 

mình cũng chỉ là thụ tạo / nên luôn biết là vật phàm hèn / đầy thiếu sót / chưa 

xứng đáng với lòng Chúa thương xót / Xin Chúa nâng đỡ và soi sáng các Ngài 

biết nhận rõ thân phận mình. Chúng Con Cầu Xin Chúa 

 3 - Lạy Chúa / Chúng con trong giao tế hằng ngày với mọi người / xin cho chúng 

con biết nhã nhặn / khiêm tốn / cũng như những khi chúng con cần đến lòng xót 

thương của Chúa / xin cho mỗi một người / hay cộng đoàn chúng con / biết nhận 

ra rằng / còn nhiều lỗi lầm với Chúa / với tha nhân / ngay trong gia đình / xin cho 

chúng con luôn biết đấm ngực mà thốt  lên / lạy Chúa  / Lạy  Chúa / lỗi tại con / 

lỗi tại con mọi đàng . Chúng Con Cầu Xin Chúa 

4 - Lạy Chúa / hôm nay Chúa Nhật cuối của tháng 10 / nhờ Đức Maria chuyển 

cầu với Chúa /xin cho chúng con vẫn duy trì yêu mến chuỗi Mân Côi /  như Đức 

Mẹ mong muốn / xin Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh / về hồn xác cho giới trẻ 

trong cộng đoàn chúng con / đó là những tài năng của Giáo - Hội và xã hội mai 

này ./. Chúng Con Cầu Xin Chúa 
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Anh chị em rất thân mến, 

Tháng Mân Côi gợi cho chúng ta nhớ những hình ảnh rất quen thộc, đơn 

sơ nhưng cảm động ở các giáo xứ quê nhà: hình ảnh của những ông bà cụ già, tay 

cầm tràng chuỗi, khuôn mặt đăm chiêu, nghiêm trang cầu nguyện với tất cả lòng 

thành và xác tín nơi Mẹ Nhân Lành. Các cụ là những người chân chất, nhưng có 

một lòng tin vô biên nơi tình thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Qua tràng 

chuỗi mân côi, họ muốn sống lại với Chúa Giêsu và Mẹ Maria từng biến cố của 

cuộc đời Chúa Cứu Thế với tâm tình của Mẹ, nhờ đó, họ càng kết hợp mật thiết 

hơn với Thiên Chúa và noi gương Mẹ Maria, họ âm thầm suy niệm trong lòng 

những gì Chúa đang thực hiện nơi họ. 

Trong tháng Mân Côi này, Đức Mẹ mời gọi chúng ta một cách thiết tha, 

như ở Fatima: hãy siêng năng lần hạt mân côi. Như những bồng hoa hồng nhỏ bé, 

được kết lại thành một vòng hoa, những kinh kính mừng được đọc với tất cả tình 

yêu và sự khiêm tốn, sẽ kết thành những vòng hoa của tình con thảo thật đẹp dâng 

kính Mẹ Thiên Chúa, và chắc chắn Mẹ sẽ hài lòng với những tâm tình yêu thương 

của chúng ta. 

Chúng ta hãy lợi dụng tháng 10 này để dâng lên Mẹ những tràng chuỗi 

mân côi ca tụng Mẹ diễm phúc và đẹp lòng Thiên Chúa. 

Vào ngày Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017, trước khi đọc kinh Truyền 

Tin, ĐTC Phanxicô đã loan tin: “Đón nhận mong muốn của một số Hội đồng 

Giám mục Mỹ châu Latinh, cũng như các yêu cầu của nhiều Mục tử và tín hữu từ 

các nơi khác trên thế giới, tôi đã quyết định triệu tập một Hội nghị Giám mục đặc 

biệt cho khu vực Pan-Amazon, sẽ diễn ra diễn ra tại Vatican từ ngày 06 đến ngày 

23 tháng 10 năm 2019. Mục đích chính của sự triệu tập này là xác định những con 

đường mới cho việc truyền giáo dành cho thành phần này của dân Chúa, đặc biệt 

là người dân bản địa, thường bị lãng quên và không có triển vọng về một tương 

lai thanh thản, vì cuộc khủng hoảng của rừng nhiệt đới Amazon, lá phổi có tầm 

quan trọng đối với hành tinh của chúng ta”. 

Chúng ta biết rằng: Pan-Amazon hay gọi tắt là Amazon là một khu vực 
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địa lý rộng lớn của Mỹ châu Latinh, giáp với 9 quốc gia hiện đại có chủ quyền. 

Theo một ước tính định lượng, 67% diện tích thuộc về Brazil, 13% cho Peru, 11% 

cho Bolivia, 6% cho Colombia, 2% cho Ecuador và 1% còn lại thuộc biên giới 

của Venezuela, Suriname, Guiana và Guiana thuộc Pháp. Toàn bộ lãnh thổ của lưu 

vực Amazon có diện tích 7,8 triệu km2 và có 34 triệu dân, trong đó, khoảng ba 

triệu người bản địa. Nhóm người bản địa thuộc về 390 dân tộc khác nhau, trong 

đó có 137 dân tộc chưa được liên lạc hoặc tự nguyện sống cô lập. Có 240 ngôn 

ngữ được người bản địa sử dụng, chúng ta có thể nhóm lại thành 49 nhóm ngôn 

ngữ riêng biệt. Do đó, Amazon là một sự giàu có chưa đo lường được về văn hóa, 

lịch sử, tôn giáo và nhân văn; nhưng ngày nay, hơn bao giờ hết, bị đe dọa phá hủy. 

Chúng ta cầu nguyện cho thượng Hội Đồng Giám Mục khu vực Pan-Amazon đạt 

được những kết quả tốt đẹp, hầu mang lại nhiều lợi ích cho toàn thể nhân loại và 

đặc biệt cho những cư dân sinh sống trong vùng đó. 

Giáo Hội Nhật Bản đang nô nức chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha 

Phanxicô, đây là một biến cố vô cùng quan trọng đối với Giáo Hội tại Nhật. Lần 

thứ hai, sau 38 năm, Đấng kế vị Thánh Phêrô sẽ đến để “củng cố và nâng đỡ đức 

tin” của anh chị em mình nơi vùng đất xa xôi này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho 

chuyến tông du mục vụ của Đức Thánh Cha được Chúa Thánh Thần xử dụng như 

một ‘Lễ Hiện Xuống mới”, làm sống dậy đức tin và mang lại thật nhiều lợi ích 

thiêng liêng cho anh chị em công giáo người Nhật, cũng như cho mọi người công 

giáo sinh sống tại Nhật, trong đó có cả chúng ta nữa. 

Thao thức và lo lắng cho tương lai của Giáo Hội vì sự thiếu vắng các linh 

mục, tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người công giáo cầu 

nguyện đặc biệt cho ơn gọi, Xin Chúa thương ban cho Giáo Hội nhiều linh mục, 

tu sĩ nhiệt thành, quảng đại dấn thân phục vụ Giáo Hội và dân Chúa bằng chính 

đời sống thánh thiện, gương mẫu và sự trung tín, khiêm tốn trong việc cầu 

nguyện. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, trong tháng 10 này, Giáo 

Đoàn cũng mời gọi mọi người, qua việc lần hạt mân côi, sốt sắng cầu nguyện cho 

việc truyền giáo. Truyền giáo không chỉ là bổn phận của các linh mục, tu sĩ nam 

nữ mà thôi, mà của tất cả chúng ta, những người Kitô hữu. Khi lãnh nhận bí tích 

rửa tội, chúng ta được mời gọi để trở nên muối, ánh sáng cho trần gian, nghĩa là 

qua cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải làm cho mọi người biết Chúa là Tình 



26  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 424 Thaùng 10 Naêm 2019 

 

Yêu, là Đấng Cứu Thế. Đừng sợ khi phải làm chứng cho Chúa, vì như Chúa đã 

hứa, Ngài sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế để nâng đỡ chúng ta.  

Vào ngày 21 tháng 10, 3 sơ Têrêsa Vũ thị Ly, sơ Maria Phạm thị Quyên và sơ 

Anna Đặng thị Ngọc Ngợi, thuộc dòng kín Bửu Huyết Mizobe, Kagoshima-Ken, 

sẽ được tuyên khấn lần đầu. Xin mọi người hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho 

3 sơ. Các đan sĩ thuộc các hội dòng chiêm niệm là những người tự nguyện sống 

một cuộc đời kham khổ, âm thầm, để dâng những hy sinh đó, cầu nguyện và đền 

tội cho Giáo Hội. Chúng ta mang ơn họ rất nhiều trong đức tin và tình mến, vì vậy 

chúng ta phải luôn cầu nguyện cho họ và tạ ơn Chúa vì sự hiện diện âm thầm của 

họ trong cuộc sống của Giáo Hội. 

Từ ngày 25-27/10, cha sáng lập Chương Trình TTHNGĐ Phêrô Chu 

Quang Minh, từ Hoa Kỳ, sẽ đến Nhật mở khóa Hồi Tâm Đặc Sủng lần thứ nhất 

cho chương trình Song Nguyền ở Nhật. Tôi tha thiết mời gọi mọi người cầu 

nguyện cho khóa, cho các anh chị em Song Nguyền tham dự, cũng như cho cha 

sáng lập và các trợ nguyền, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, lòng nhiệt thành 

và các ơn ích thiêng liêng, hầu mọi người trở nên những cặp vợ chồng thánh 

thiện, các người cha, người mẹ gương mẫu, làm sáng danh Chúa và biết giáo dục 

con cái một cách đạo đức theo luật Chúa và sự hướng dẫn của Giáo Hội.  

Trong khi chuẩn bị tâm hồn cũng như các công việc khác để đón tiếp Đức 

Thánh Cha, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng đón tiếp những vị 

khách vô danh mà chúng ta thường không muốn đón nhận: những người nghèo, 

những người bệnh tật, những người vô gia cư, v.v… Xin cho chúng ta luôn xác tín 

rằng: đằng sau vẻ lam lũ, tội nghiệp của họ, hình ảnh Chúa Giêsu đau khổ, khiêm 

tốn, đang chờ đợi sự giúp đỡ của chúng ta như Ngài đã nói: ai cho những người 

này ly nước lã, ai tiếp đón họ, là tiếp đón chính Ngài. 

Kính chúc qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, qúy chủng sinh, và tất cả anh chị 

em một tháng mân côi tràn đầy bình an và ơn lành. Xin Mẹ Mân Côi nâng đỡ và 

cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Đoàn, cho từng cộng đoàn và cho mỗi một người 

trong chúng ta. Tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho  anh chị em. 

Linh Mục của anh chị em 

  P.M. Nguyễn Hữu Hiến 
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TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 09/2019, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em 

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

- AC Hưng-Huyền (Takatori, Kobe) giúp hai em: 20.000 yen 

- AC Tiến-Di (Atsugi) giúp một em: 10.000 yen 

- Một vị ân nhân giúp mười em: 100.000 yen 

- Một vị ân nhân giúp hai em: 20.000 yen 

- Cô Mai Thông (California, USA) giúp hai em: 20.000 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, đã được khai giảng vào đầu tháng 8, xin qúy vị ân nhân tiếp 

tục quảng đại chia sẻ với các em, nhờ đó, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn 

và qua các em, Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam được ngày càng phát triển. 

Xin qúy vị ân nhân gởi tiền học bổng (10.000 yen) về cho cha Hiến hoặc cho 

Tuyết Mai. Qúy vị nào không thể tiếp tục giúp cho các em, xin cũng vui lòng cho 

Nhóm CSLC biết, để có thể sắp xếp cho các em, hầu các em không bị gián đoạn 

việc học. 

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

thành tri ân qúy vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúc lành cho quý vị và 

gia đình. 

Nhóm CSLC Tokyo 
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THÔNG BÁO VỀ CHI THU CỦA TRẠI HÈ THIẾU NHI NOJIRIKO 16-19/8/2019 

 

Các khoản tiền Thu Chi Còn lại 

AC Văn-Hà (Fujisawa) 10.000 yen  10.000 yen 

Chị Hoa (Fujisawa) 10.000 yen  20.000 yen 

Một vị ân nhân 15.000 yen  35.000 yen 

Một vị ân nhân ở Yokohama 150.000 yen  185.000 yen  

Tiền các em đóng góp 605.000 yen  790.000 yen 

Tiền thuê xe bus và xa lộ  320.240 yen 469.760 yen 

Tiền thuê nhà địa điểm trại  100.000 yen 369.760 yen 

Tiền futon  30.000 yen 339.760 yen 

Tiền ẩm thực các ngày trại  280.000 yen 59.760 yen 

Tiền mua dụng cụ trại  20.000 yen 39.760 yen 

Thuê  tàu chở các em dạo hồ  11.500 yen 28.260 yen 

    

TỔNG KẾT 790.000 yen 761.740 yen 28.260 yen 

 

Xin chân thành cám ơn qúy vị ân nhân đã đóng góp, giúp đỡ để việc tổ chức 

trại hè đã được mọi sự tốt đẹp. Xin cám ơn quý vị phụ huynh đã khuyến khích và 

cho phép con cái tham dự trại hè. Năm nay có tất cả 55 em đến từ các cộng đòan 

Tokyo, Fujisawa, Yamato,  Atsugi và Nagano và Kobe tham dự trại hè. Các em đã 

sống với nhau những ngày trại thật ngoan, dễ thương trong tinh thần phục vụ, yêu 

thương.  

Tôi cũng xin thay mặt các em tham dự trại hết lòng cám ơn qúy anh chị 

Loan-Xướng (Mizonoguchi), chị Thu (Tokyo) anh chị Duy-Hằng, cô Ngân 

(Yamato), Chị Vy (Isesaki, Gunma-Ken), chị Hoa (Fujisawa), chị Diễm (Nagano) 

đã hy sinh những ngày nghỉ lễ Obon để đến giúp nấu ăn và phục vụ các em trong 

những ngày trại. Tôi cũng xin cám ơn cha Cha Lập, Cha Thủy, thầy Duy, dòng 

Salesio Don Bosco, qúy sơ Tú, sơ Thùy, sơ Hương và các em thanh tuyển đã đến 

sinh họat với các em và giúp các em học hỏi trong những ngày trại. Xin Thiên 

Chúa chúc lành cho mọi người. Ước gì mỗi năm quý vị phụ huynh luôn quan tâm 

để các em thiếu nhi luôn có được những ngày trại hè hạnh phúc, vui vẻ và đầy ích 

lợi. 

Số tiền 28.260 yen còn lại, sẽ được xử dụng cho trại hè thiếu nhi năm tới.  

Xin cám ơn qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, quý vị phụ huynh, các vị ân nhân, 

các chị em thiện nguyện đến giúp vấn đề ẩm thực. Và xin cám ơn chúng con, các 
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em thiếu nhi thân mến, hẹn gặp lại chúng con trong trại hè năm tới. 

Linh mục P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 私は毎年、夏に長野県の野尻湖に訪れます。目的は毎年違います。しか

し、毎回キャンプに参加して学べる事がいくつかあります。それは、新し

い自分を見つけられることと、感謝することの重要性を改めて再確認でき

ることです。 

 初めに、キャンプを企画してくれているHIEN神父様、LAP神父様、THUY

神父様、またシスター方、志願生の方々に感謝しています。彼らがいなけ

ればキャンプは成立しません。また、保護者の方々にも感謝しています。

助けがなければご飯もなく、また子どもたちが危険な目にあってしまって

いたかもしれません。特に、神様に感謝します。毎年大きなケガや、事故

もなくみんなが楽しく過ごせることに感謝します。 

 私は、小さい時からキャンプに参加しています。その為、キャンプに参

加すると自分が大きくなっていくことに実感がわきます。月日が経つにつ

れ顔ぶれが変わり、自分の立ち位置も変化します。顔を見なくなった子が

いると悲しくなりますが、それよりも新しい子が参加してくれ、小さい子

が「参加したい」と言ってくれるとうれしいです。このような子どもたち

からはたくさんのことを学べます。子どもたちの疑問は、時に私たち大人

にも理解できず、また考えさせられるものもあります。そのような疑問は

私たちを成長させてくれると思っています。 

 

最後に、私はこの行事をなくしたくないと思っています。なぜなら、子ど

もたちが自分の家族と同じように私たちに接してくれ、また新しい出会い

が出来るからです。また、キャンプ以外にもみんなの上に神様のご加護が

ありますように。 

Sau những ngày trại thật vui ở Nojiriko, Nagano-Ken, con xin có vài lời cám 

ơn qúy cha, quý sơ, qúy bác và qúy ân nhân đã cho chúng con ăn ngon và vui 

chơi an toàn. Chúng 

con cám ơn ba mẹ đã 

cho chúng con được 

đi cắm trại. 

Năm nay chủ đề 

của trại hè là: “Sự 

thánh thiện được dành 

cho bạn”. Chúng con 

được học hỏi về 5 vị 
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thánh và ngày cuối đã 

có một buổi văn nghệ 

rất vui. 

Trại hè năn này có 

nhiều em nhỏ tuổi, 

con và các bạn coi 

mấy em giúp các sơ, 

các chị. Chúng con 

có việc nhiều nhưng 

mà niềm vui lại nhiều 

hơn nữa. 

Căm trại năm nay rất vui, nên năm sau con cũng muốn tham gia trại hè.  

Trần Minh Anh (安藤 貴之) 

 

TIN CĐ/CG HIROSHIMA 

Cộng Đoàn Hiroshima chúng con xin kính báo: 

Cùng với Giáo Hội mừng lễ Cha Thánh Gioan Phaolo đệ II vào ngày 22 tháng 

10 và cũng là lễ Bổn mạng của cộng đoàn Hiroshima chúng con, chúng con hân 

hoan xin  kính báo cùng quý Cha, quý Thầy, quý Srs và tất cả các cộng đoàn, quý 

anh chị thân thương của chúng con:  

Thánh Lễ vào lúc11:00giờ, ngày Chúa Nhật 13 tháng 10 năm 2019, Tại Nhà 

Thờ Chính Toà Hiroshima, nơi nguyện đường tầng hầm. 

Cộng đoàn chúng con dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa đã thương và ban muôn ơn 

lành cho cộng đoàn có được ngày hôm nay. 

Chúng con xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Srs và quý anh chị các cộng 

đoàn, nếu có thể được xin đến với cộng đoàn chúng con, nếu không đến được xin 

hiệp thông với chúng con trong Thánh Lễ,  xin cầu nguyện cho chúng con được giữ 

vững đức tin, sẳn sàng làm chứng nhân cho Chúa trong môi trường anh chị em 

chúng con đang sinh sống nơi đất khách quê người. 

Sau Thánh Lễ chúng con có tổ chức liên hoan, gắn kết tình thân thương 

giữa anh chị em với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha, nâng đỡ nhau trong 

tình huynh đệ. 

Chúng con xin trân trọng kính mời 

Thay mặt cộng đoàn Hiroshima 

Trưởng Cộng đoàn 

Quỳnh Thuỵ Yamaguchi 
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ĐĂNG KÍ THAM DỰ LỄ Ở TOKYO DOME 
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý  

KHI ĐĂNG KÍ THAM DỰ LỄ Ở TOKYO DOME 
 

- Một người được đăng kí 1 lần và các đăng kí trùng lặp sẽ không hợp lệ. 

- Tối đa 6 người (bao gồm cả người đại diện) sẽ được chấp nhận cho mỗi đơn 

đăng kí. 

* Tuy nhiên, trẻ sơ sinh không cần chỗ ngồi, chẳng hạn như trên đầu gối, có thể 

vào cửa cùng người lớn. 

* Về nguyên tắc, một nhóm sẽ được phát hành với số sê-ri, nhưng có khả năng 

ghế có thể quay đi quay lại hoặc băng qua lối đi vì lý do thứ tự sắp xếp. 

- Nếu có bất kỳ thiếu sót nào (không thể mã hóa, v.v.) trong đơn đăng kí, sẽ được 

coi là không hợp lệ. 

- Không có giới hạn độ tuổi. Nếu bạn là học sinh tiểu học hoặc trẻ hơn, cần người 

giám hộ từ 20 tuổi trở lên nên đăng kí làm đại diện. 

- Không có hạn chế cụ thể đối với nhóm, chẳng hạn như thành viên gia đình hoặc 

nhóm hoạt động của nhà thờ. 

- Nếu nhóm có nhiều hơn 7 người, vui lòng đăng ký riêng. (3 người + 4 người) 

* Trong trường hợp đó, có khả năng ghế sẽ rời nhau. 

- Nếu bạn cần có người đi cùng với người già hoặc trẻ em, vui lòng đăng ký sử 

dụng cùng một mẫu đơn. 

- Nếu bạn muốn một chỗ cho người khiếm khuyết (đi xe lăn, bị mù hoặc điếc), 

nhớ đăng kí theo đơn. 

* Chỉ có một người khiếm khuyết và một người đồng hành. Nếu bạn muốn có 

nhiều chỗ ngồi cho người khiếm khuyết, vui lòng đăng kí đơn riêng. 

* Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chỗ ngồi cho người khiếm khuyết, vui lòng 

liên hệ với văn phòng BTC. 

- Trong trường hợp số lượng lớn các đăng kí, sẽ tổ chức bốc thăm. * Không ưu 

tiên theo thứ tự nộp đơn. 

- Bốc thăm sẽ được thực hiện bằng mẫu đơn (6 người cùng đi hoặc cùng ở nhà). 

- Người trúng thăm sẽ được gửi giấy báo thay bằng phiếu có đánh số ghế. 

- Phiếu có đánh số ghế được gửi đến mỗi người đến địa chỉ mà bạn cung cấp. 

- BTC sẽ xác minh danh tính của bạn vào ngày hôm đó. Vui lòng mang theo ID có 

ảnh khuôn mặt (1 loại giấy tờ) hoặc ID không có ảnh khuôn mặt (2 loại giấy 
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tờ).Nếu bạn không thể xác minh danh tính của bạn, BTC sẽ từ chối cho vào tham 

dự. 

- Những người không có phiếu có đánh số ghế sẽ không được phép vào tham dự 

Lễ. 

- Vào ngày Lễ, BTC sẽ kiểm tra hành lý bao gồm kiểm tra cơ thể bằng máy dò 

kim loại. 

- Thông tin cá nhân được nhập trong đơn xin tham gia sẽ chỉ được ban thư ký sử 

dụng để liên hệ với người tham gia. 

- Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn điền vào đơn đăng ký, liên lạc về 

đơn đăng ký, để xác nhận vào ngày Lễ. 

- Thông tin cá nhận sẽ không được sử dụng hoặc tiết lộ cho công chúng mà không 

có sự đồng ý trước của người nộp đơn. 

- Trong trường hợp áp dụng nhóm, tất cả các ứng viên phải xác nhận các biện 

pháp phòng ngừa và đồng ý với mục đích sử dụng thông tin có được tại thời điểm 

nộp đơn. 

* Nếu bạn nộp đơn mà không có sự cho phép của người đi kèm, có khả năng đơn 

đăng ký của người nộp đơn sẽ bị vô hiệu. Xin được cảnh báo trước. 

* BTC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối nào có thể xảy ra nếu bạn nộp 

đơn mà không có sự cho phép của người đi cùng. Xin được cảnh báo trước. 

 

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

Ban thực hiện PVLC 
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TRANG GIÁO LÝ  – MUỐI CHO ĐỜI – 

「アヴェ・マリアの祈り」の意味を教えてください」 

「主の祈り」は、イエスが弟子たちに教えた唯一の具体的な「祈りの言葉」です。 

「天におられるわたしたちの父よ、」 

イエスは神を「アッバ（お父ちゃん）」親しげに呼びました。神は私たちの「お父ちゃん」

であり、私たちのすべての必要をご存じのお方です。その方に心からの信頼を寄せる呼び

かけの言葉です。 

「み名が聖とされますように。」 

祈りの最初に、まず神に賛美します。聖書において「名（な）」とはそのものの本質を表わ

します。すなわち、神の存在そのものが、私たちから賛美され、聖とされますように、と

いう願いです。これは、自分の願いを言うよりもまず、神に対する賛美と感謝をささげる

ことの大切さの表します。 

「み国が来ますように。」 

愛である神が支配される国、神の国がこの世界に現実し、私たちがその愛にいきることが

できますように、という願いです。 

「みこころが天に行われるとおり地にも行われますように。」 

「みこころ」とは神の心、思いです。私の思いではなく、神の思いがこの世界で現実し、

すべての人が平和に、喜びの中で生きることができますように、という願いです。 

「わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください。」 

ここでようやく私たちのための願いを告げます。「明日のことを思い煩うな」とイエスは言

います。明日ではなく、今日、この日を生きるための糧が与えられますように、という願

いです。 

「わたしたちの罪をおゆるしください。わたしたちも人をゆるします。」 

私たちの思い、言葉、行い、怠りにおける過ちをゆるしていただきたいという言葉です。

そのための唯一の条件は、私たちが他の人の過ちをゆるすことです。 

「わたしたちを誘惑におちいらせず、悪からお救いください。アーメン。」 

私たちは日々、自分の弱さから悪の力に負けそうになります。そのため、その弱さを認め

て、神の助けを願う必要があるのです。 

「アーメン」とは「そうなりますように」という意味です。 

＜『ドン・ボスコの心で教えよう』より＞ 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

Có một vài thắc mắc mà một số anh chị em đã hỏi tôi, tôi xin giải đáptrên Phụng 

Vụ Lời Chúa để mọi người được tường, vì có thể cũng có một vài anh chị em đang có 

những thắc mắc như vậy.  

1. Chưa làm phép hôn phối trong nhà thờ, nhưng tụi con sống chung để chuẩn bị 

đám cưới trong tương lai. Vậy chúng con có được rước lễ không? 

Theo luật Hội Thánh, phải cử hành Bí Tích Hôn Phối thì mới có thể ăn ở với nhau. 

Trường hợp hai người đang chuẩn bị kết hôn, mà đã ăn ở với nhau như vợ chồng, thì họ 

đã phạm tội và trở thành gương xấu công khai, do đó, họ không được rước Mình Thánh 

Chúa. 

2. Chồng con không theo đạo công giáo, nhưng trước khi làm lễ cưới trong 

nhà thờ thì anh ấy hứa cho con cái được rửa tội và con được sinh hoạt với giáo xứ; 

nhưng nay anh ấy không cho con cái theo đạo và khó chịu khi con đi lễ. Vậy con 

phải làm sao? 

Khi từ chối cho con cái được lãnh nhận bí tích rửa tội và được giáo dục theo luật 

Hội Thánh, cũng như tìm cách ngăn cản không cho phép con được tham dự các thánh lễ 

và các sinh hoạt đức tin, thì chồng con đã lỗi lời cam kết với Chúa và với con khi cử 

hành bí tích hôn phối, vì thế, anh đã không tôn trọng lời thế của bí tích hôn phối.  

Nếu anh tỏ ra quyết liệt trong việc cấm đoán con giữ đạo và không cho phép con 

cái được rửa tội, thì vì để bảo vệ và giữ gìn đức tin cho chính con và cho con cái, Giáo 

Hội cho phép con được ly thân (Giáo Lý Công Giáo số 1649), có nghĩa là hai người vẫn 

còn là vợ chồng, nhưng không ở chung với nhau, và không được lập gia đình với một 

người nào khác, để tránh một sự xấu lớn hơn là làm mất đức tin của con cái và của chính 

con, là người vợ, cho đến khi nào có thể hòa giải được, thì người vợ phải trở về đoàn tụ 

lại với chồng của mình. 

3. Người phá thai và người ủng hộ phá thai có được rước lễ không cha? 

Theo Giáo Lý Công Giáo số 2270, sự sống con người, ngay từ lúc tượng thai, 

phải được tôn trọng và bảo vệ cách tuyệt đối. Và phá thai là một tội ác luân lý 

(GLCG 2271). Sách Giáo Lý Công Giáo số 2272 dạy: Cộng tác chính thức vào việc 

phá thai là một trọng tội. Theo luật Hội Thánh: những ai cố tình phá thai, và nếu 

việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết (Giáo Luật điều 1398), tức 

khắc do chính sự kiện phạm tội (Giáo Luật điều 1314), do đó, họ không được lãnh 

nhận các bí tích, và không được lãnh nhận Mình Thánh Chúa. 
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MA-RI-A MẸ HIỀN 

 

Xưa kia Mẹ từ trên cao 

Trông đoàn con khổ, nôn nao tâm hồn. 

Mẹ biết lòng con bồn chồn 

Rời xa cõi phúc, ôn tồn ghé thăm 

Hiện đến Lộ-Đức âm thầm 

Chở che, nâng đỡ muôn phần đời con. 

Fa-ti-ma trông mỏi mòn 

Ân cần Mẹ đến cùng con cơ hàn. 

Chinh chiến đau khổ gian nan 

Mễ-Du nhỏ bé muôn vàn bình yên 

Bên Mẹ con hết ưu phiền 

Dù bao bắt bớ mãi liên nguyện cầu. 

La-Vang một lòng trước sau 

Ngày đêm tha thiết cùng nhau kết đoàn 

Lời Mẹ căn dặn chứa chan: 

Ăn năn sám hối, bình an trong lòng 

Siêng năng lần hạt cậy trông 

Tôn sùng Thánh Mẫu, hằng mong Nước Trời. 

Đời con hết nỗi chơi vơi 

Từng ngày vạn phút ra khơi loan truyền. 

Ôi Ma-ri-a tinh tuyền 

Không hề vương vấn tội truyền tổ tông 

Một đời tâm hồn sạch trong 

Mân Côi Đức Mẹ uy phong thiên đình 

Ghé trông chúng con hy sinh 

Bôn ba tiến bước hành trình thế gian 

Mẹ hiền trinh khiết vô vàn 

Đưa con về bến, vượt ngàn trùng dương. 

     Lm. Xuân Hy Vọng 

     Ishigaki 18.09.2019 
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NHÂN CHỨNG TIN YÊU 

Mang trong hồn danh Thánh Ki-tô 

Sống đức tin trung kiên giữa đời 

Trở nên người nhân chứng Ki-tô 

Toả ánh quang Ki-tô rạng ngời. 

 

Con được mời nên Ki-tô khác 

Chứ chẳng phải sống khác Ki-tô 

Xin cho con luôn luôn tín thác 

Can đảm trên con đường Ki-tô. 

 

Sẵn sàng đến với người đau khổ 

Cho Chúa mượn ánh nhìn, đôi môi 

San sẻ bao buồn vui gian khó 

Vững tâm tình xua tan đơn côi. 

 

Yêu thương hết những ai bé mọn 

Không loại trừ, nuôi dưỡng hờn căm 

Dù lửa mến bừng cháy hao mòn 

Tha thứ tựa lời hứa trăm năm. 

 

Chẳng cần làm công việc vĩ đại 

Mà việc nho nhỏ với thành tâm 

Nên người chứng tá trong thời đại 

Chiếu ánh quang vào đêm tối tăm. 

 

Chúa lớn lên còn con nhỏ lại 

Cho người người biết đến tin nhận 

Chúa xót thương không trừ một ai  

Chậm bất bình, hết lòng khoan nhân. 

    Lm. Xuân Hy Vọng 

    Ishigaki 18.09.2019 
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SỨC MẠNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 

(tiếp theo kỳ trước) 

Sự thiện lương khiến lòng người cảm thấy ấm áp.  

3. Sự thiện lương của một người chinh phục được cả cường địch vạn người  

Nội tâm của bạn có thể bị rối loạn, nhưng đừng để nó ẩn chứa những điều xấu 

xa. Có thể bạn hai bàn tay trắng, nhưng không thể để mất đi sự lương thiện chân thành 

và đôn hậu của mình. Và sự lương thiện của bạn không chỉ mang lại cho bạn sự may 

mắn, mà còn ẩn chứa trong đó cả “quý nhân” của bạn, tất cả thiện lương cuối cùng đều 

được báo đáp rất ngọt ngào và ấm áp. 

Cổ nhân nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (Nghĩa là: Con người khi sinh ra ai 

cũng có bản tính tiên thiên là lương thiện). Đó chính là kinh nghiệm kết tinh được đúc 

kết và nghiên cứu đối với con người, bản tính lương thiện của con người là điều cần 

được hướng tới và học hỏi. 

Bản năng lương thiện của con người có thể thức tỉnh được nhiều hơn lương tri tồn 

tại trong lòng, và nhắc nhở người ta làm bất kể việc gì trước tiên đều hướng tới cái 

thiện. 

Lưu giữ sự thiện lương chính là một sự lựa chọn, và cũng là một phẩm chất đạo 

đức. Và chính sự lương thiện của bạn cuối cùng sẽ mang lại cho bạn những báo đáp hậu 

hĩnh mà bạn không thể ngờ tới. 

Tôi còn nhớ có đọc được hai câu chuyện đại khái nội dung thế này trong một cuốn 

sách: 

– Câu chuyện thứ 1: Có một người đàn ông tên Cố Vinh sống ở kinh thành Lạc 

Dương, một ngày nọ anh được người khác mời tới dự tiệc. Trong buổi tiệc đó anh cảm 

thấy người hầu đứng nướng thịt kia nét mặt như đang rất thèm khát, muốn ăn một vài 

miếng thịt nướng. Thế là anh lấy phần thịt nướng của mình, đưa cho anh người hầu kia 

ăn. Mọi người tham gia buổi tiệc ai cũng cười nhạo và bảo anh làm vậy sẽ mất đi danh 

giá của mình cho người đó. Cố Vinh chỉ nói: “Một người ngày nào cũng nướng thịt cho 

mọi người ăn, tại sao lại để anh ta đến mùi vị của miếng thịt nướng như thế nào cũng 

không được thưởng thức chứ?” 

Sau đó loạn lạc chiến tranh nổi lên ở khắp nơi, và có rất nhiều người ở Lạc Dương 

xuôi theo dòng Trường Giang tiến về phía nam. Và trong chuyến hành trình đó cứ mỗi 

lần Cố Vinh gặp nguy nan, thường xuyên có một người tìm cách bảo vệ cho anh, Cố 

Vinh cảm kích hỏi anh ta nguyên nhân, mới biết anh ta chính là người đầy tớ năm xưa 

anh đã nhường phần thịt nướng của mình. 

– Câu chuyện thứ 2: Có một lần Tuần Cự Bá vượt ngàn dặm xa xôi đi thăm một 
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người bạn của mình bị ốm, vừa đúng lúc quân địch tiến đánh tấn công vào thành đó, 

người bạn của ông liền khuyên ông: “Tôi sắp chết rồi, cậu hãy đi khỏi đây đi”. 

Cự Bá trả lời: “Tôi từ xa tới thăm bạn, bạn lại muốn tôi rời khỏi đây trong lúc như 

thế này, việc bại hoại đạo nghĩa để đổi lấy sự sinh tồn sao có thể là việc mà Cự Bá tôi có 

thể làm chứ?”. Cuối cùng ông nhất quyết không chịu rời đi. 

Sau khi quân địch đánh chiếm được thành lũy và vào thành, thấy rất kỳ lạ khi Cự 

Bá vẫn ở đó, liền hỏi ông: “Đại quân của ta vào đến thành, thì tất cả mọi người dân 

trong thành đều chạy hết rồi, ông là ai vậy, sao vẫn còn dám ở lại đây?” 

Cự Bá trả lời: “Bạn tôi bị bệnh, tôi không nhẫn tâm để một mình anh ấy ở đây, nếu 

các người nhất định muốn giết anh ta, tôi nguyện sẽ dùng tính mạng của mình để hoán 

đổi”. 

Quân địch nghe xong trong lòng đều rúng động, sau khi cùng bàn bạc thảo luận 

chúng nói: “Chúng tôi là những người không biết đạo đức và lễ nghĩa, lại xâm nhập vào 

vùng đất đầy đạo đức và lễ nghĩa rồi”. Thế là chúng liền lập tức rút quân khỏi thành, và 

cả tòa thành được bảo toàn nguyên vẹn. 

Hai câu chuyện này là minh chứng cho thấy tâm thiện lương có vai trò quan trọng 

như thế nào, sự lương thiện của bạn sẽ có ngày giúp đỡ được bạn. Vì thiện lương là tính 

cách mềm yếu nhất ẩn chứa trong nhân tính con người, nhưng cũng đồng thời lại là loại 

cảm xúc có sức mạnh nhất. 

Thiện lương là khái niệm cơ bản biểu hiện cách làm người, có rất nhiều người coi 

sự thiện lương chỉ là vẻ hời hợt bên ngoài; nhưng sự thiện lương thật sự chân chính là 

đến từ nội tâm bên trong, là sự vững chắc trong lòng: là chính trực, bao dung, thẳng 

thắn đối xử với người. 

Những người như Cố Vinh và Cự Bá, bởi sự thiện lương của họ, vì vậy cuối cùng 

khi gặp phải nguy hiểm cũng là tự mình có thể cứu mình. Sự hành thiện không đợi phúc 

báo của họ, không những có thể giúp đỡ được người khác, còn chính là giữ lại đường 

thoái lui và “quý nhân” cho bản thân sau này. 

Thái độ làm người thiện lương tốt bụng của bạn, cho dù bước đi có rất đỗi bình 

thường, cũng không mất đi cảnh giới khiến bạn trở nên phi thường, và điều bạn nhận 

được đó chính là sự giúp đỡ chất phác và hào phóng vô tư, cho dù việc gặp gỡ chỉ nhạt 

như nước, cũng không mất đi khí phách của “người quân tử”. 

4. Từ thanh niên bình thường trở thành “ông vua của các ca khúc”  

Một đêm vào năm 1814, có một chàng thanh niên nghèo đam mê âm nhạc nọ đi 

ngang qua đường phố Vienna. Bởi gia cảnh nghèo khó, không đủ tiền mua một cây đàn 

piano, nên anh ta chỉ còn cách đến một trường tiểu học để tập đàn mỗi ngày. Anh thích 

sáng tác nhạc, nhưng có lúc túng quẫn tới mức đến cả tiền để mua giấy sáng tác nhạc 
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cũng không có. 

Khi đó anh đang trên đường về nhà vừa đi vừa cảm thấy buốn rầu chán nản khi 

nghĩ kế sinh nhai, bỗng nhiên anh nhìn thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới ngồi bên cạnh 

một cửa hiệu đồ cũ, trên tay cầm một cuốn sách và một cái áo cũ nói là muốn bán. 

Chàng thanh niên nhận ra đây là cậu bé mình đang dạy hát trong dàn đồng ca, đột 

nhiên anh như cảm thấy sống mũi cay cay, sự thông cảm đồng tình to lớn trong anh trỗi 

dậy, làm anh không thể tự chủ mà móc những đồng tiền ít ỏi còn lại trong áo khoác ra 

mua lại cuốn sách cũ. 

Chàng thanh niên vừa đi vừa đọc cuốn sách vừa mua, và phát hiện trong đó có bài 

thơ tuyệt hay – “Wild Rose” của nhà thơ Đức Goethe. 

Anh đọc đi đọc lại nhiều lần tới mức cảm nhận toàn bộ cơ thể mình dường như 

đang hòa tan vào trong bài thơ đó, từng đoạn từng đoạn giai điệu tươi mới và gần gũi từ 

trong tâm hồn anh cứ vậy nảy nở ra. 

Người đàn ông trẻ tuổi đó là Schubert, người đã được biết đến như là “ông vua của 

các ca khúc”, ông đã viết bài hát – “Wild Rose” bài hát trở thành viên ngọc quý trong 

kho tàng âm nhạc thế giới, và đặc biệt là bản thảo vô giá của nó. Sự ra đời của bài hát 

này chính là xuất phát từ trái tim thiện lương của ông. 

Trong tất cả các phẩm chất đạo đức, bản tính thiện lương là bản tính cần thiết nhất 

trên thế giới, nguyên nhân là bởi nó có thể  giúp cho đạo làm người trong cuộc sống từ 

đó được khôi phục lại. 

Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, bà ngoại thường nói với tôi: “Nhất định phải làm một 

ngươi tốt, một người lương thiện, hiểu về cuộc đời nhưng không khôn khéo, hãy luôn 

giữ tâm lương thiện, vì người tốt sẽ được phúc báo. Bất kể gặp phải điều gì hay trải qua 

việc gì, đều luôn lấy thiện lương làm đầu, bởi như vậy mới có thể càng gần hơn với 

hạnh phúc.” 

Tôi đặc biệt đánh giá cao những cam go vất vả gập ghềnh trong mỗi lần khó khăn 

mà mình trải qua, là bởi cho dù lòng người có thay đổi khôn lường ra sao, nhưng vẫn 

luôn lạc quan lương thiện. Người thật sự lương thiện, khi hiểu được sự hiểm ác trong 

cuộc sống, thì trong lòng vẫn luôn tràn đầy thiện ý và từ bi. 

Chứng kiến sự lạnh lùng và thờ ở của cuộc sống, vẫn luôn sống một cuộc sống tràn 

đầy ấm áp yêu thương. Cho dù có đi qua bụi cây có gai, cũng không thay đổi những dự 

tính thiện lương ban đầu của mình. Trong sự lương thiện của bạn sẽ ẩn chứa “quý nhân” 

và sự may mắn của bạn. Thiện lương chính là không phân biệt đối xử với bất kỳ ai, 

chính là đạo lý chỉ đạo giúp đỡ người khác, yêu thương với mọi người. 

Tăng Tử cũng từng nói: “Con người có thiện lương, mặc dù phúc có chưa tới, 

nhưng họa cũng sẽ tránh xa”.                                          Theo dkn.tv 

https://www.dkn.tv/van-hoa/ai-cung-muon-co-quy-nhan-phu-tro-vay-ban-da-biet-cach-moi-ho-den-nhu-the-nao-chua.html
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 “ÍT” MÀ “KHÔNG ÍT” 
  “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”  (Lc, 13,23) 

Câu hỏi trên có thể diễn dịch lại như sau cho dễ hiểu: “Lạy Chúa, có ít người được 

cứu độ thôi phải không?” hay “Lạy Chúa, người được cứu độ, ít lắm phải không?” 

Hoặc “Lạy Chúa, chắc có ít người được cứu độ lắm phải không?” Câu hỏi dường như 

muốn nói, ơn cứu độ chỉ dành cho một số người, chứ không cho tất cả. Tôi mà 

không được cứu độ thì không phải do tôi mà do tôi không có vé, tôi không có cửa. Vé 

vào thiên đàng thì có hạn, chỉ dành cho một số người thôi, tôi không có trong danh 

sách đó.  

Đó là một sự ngụy biện để cho rằng Chúa không công bằng; Chúa tiền định cho 

ai thì người đó được. Có người cho rằng có thuyết tiền định;  theo nghĩa là ai đã 

được tiền định lên thiên đàng thì dù có sống tội lỗi, bê tha thế nào cũng được lên; còn 

kẻ không được tiền định thì có sống thánh thiện đến đâu cũng phải xuống hỏa ngục 

thôi. Thế thì cố gắng làm gì. Đó là một sự vu khống và bày ra của một số người 

để cho mình sống phóng túng, không chịu cố gắng và sợ phải chiến đấu. 

Nhưng câu trả lời của Chúa là: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”(x. 

Lc 13,24). Qua đó Chúa cho biết, muốn vào được Nước thiên đàng; muốn được cứu 

độ không phải dễ, phải chiến đấu trường kỳ với chính mình, với thế gian và với ma 

quỉ. Như muốn đoạt huy chương vàng thì các vận động viên phải thường xuyên tập 

luyện và luyện tập hết sức lực chứ không khơi khơi hay chơi chơi được. Việc đoạt 

huy chương vàng còn vậy huống chi là việc được cứu độ hay việc lên thiên đàng. 

Đâu có dễ dàng !!! 

Việc vào Nước Trời đòi phải đi qua cửa hẹp, đó là hình ảnh Chúa muốn nói ta 

phải cố gắng và kiên trì. “Kẻ nào bền chí tới cùng, kẻ đó mới được cứu thoát” 

mà(x. Mt 24,13).  

Một hình ảnh Chúa nói về việc vào Nước Trời cực kỳ khó là: “Con lạc đà chui 

qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời” (x. Mt 19,24). Con lạc đà to 

tướng như thế, làm sao có thể chui qua lỗ kim nhỏ xíu được cơ chứ? Thế mà nó có thể 

chui qua dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, việc con lạc đà 

chui qua lỗ kim thì có thể chứ người giàu vào Nước Trời thì không thể. 

Người giàu ở đây không chỉ là những người lắm tiền, nhiều của mà đúng hơn là 

những người không cần đến Thiên Chúa. Người giàu có, ỷ mình có nhiều tiền, 

nhiều của, đâu cần đến Thiên Chúa đâu; chỉ những người nghèo khó, thiếu ăn, thiếu 

mặc; thấp cổ bé miệng mới hằng kêu cầu; mới cần đến sự cứu giúp của Thiên Chúa. 
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Nếu đã nghèo hèn rồi mà không cần đến sự trợ giúp của Chúa nữa thì….hết thuốc 

chữa luôn. Vậy phải nói là: những ai không cần đến Thiên Chúa dưới bất kỳ hình 

thức nào, dù giàu dù nghèo đều khó vào Nước Thiên Chúa; khó được cứu độ. 

Việc khó đó không phải do Chúa mà do họ không cần sự trợ giúp của Chúa cũng 

như không chịu cố gắng chiến đấu để qua cửa hẹp; chỉ thích qua cửa rộng thênh thang 

mà thôi. “Vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều 

người đi lại qua đó; còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng lại có 

ít người qua lối đó” (x. Mt 7,13-14). Con người chúng ta thì thích đi đường tắt hơn là 

đi đường hẹp. Đi đường tắt là cho nhanh thôi. Đường vào Nước Trời không có 

“đường tắt” nào hết; cũng không có đường rộng thênh thang; chỉ có đường hẹp 

mà thôi.  

Có thể nói đường vào thiên đàng thì hẹp, nhưng cửa thiên đàng lại rộng thênh 

thang. Theo nghĩa, cửa thiên đàng rộng mở để đón nhận tất cả mọi người không trừ 

một ai. Ai muốn vào thì đều có thể được; chỉ có một  điều kiện duy nhất là : Phải qua 

cửa hẹp. CỬA HẸP đây là gì? Đó chính là việc thi hành ý Chúa; là tuân giữ Lời 

Chúa dạy. 

Chúa Giê-su đã nói rõ: “Không phải những ai kêu: lạy Chúa, lạy Chúa là được 

vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự 

trên trời mới được vào mà thôi”(x. Mt 7,21). Chính Đức Giê-su đã làm điều này khi 

Ngài vâng lời Chúa Cha, xuống thế làm người và chịu nạn chịu chết để cứu độ muôn 

người: “Khi vào trần gian Đức Giê-su đã nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến lễ, 

nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội, 

bây giờ con mới thưa: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thi hành ý Ngài như 

Sách Thánh đã chép về con” (x. Dt 10, 5-7).  

Đối với Đức Giê-su, ý Chúa là lương thực hằng ngày của Ngài: “Lương thực của 

Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Ngài” 

(x. Ga 4,34). Công trình của Thiên Chúa là công trình cứu độ cho hết thảy mọi người. 

Ai muốn được cứu độ; ai muốn được lên thiên đàng thì phải thi hành ý muốn 

của Thiên Chúa được biểu lộ qua Lời Chúa dạy; không có cách nào khác.  

Điều này cũng dễ hiểu, vì Chúa là chủ của thiên đàng, nên Chúa biết con đường 

nào có thể vào được thiên đàng và chỉ cho ta; còn con người ta đâu có biết gì mà chỉ 

cơ chứ. Ta mà nghe lời họ chỉ thì 100% là lạc đường; không lên được thì chỉ có 

nước xuống thôi. 

Chúng ta, những người tín hữu công giáo thì sao; chúng ta có chắc là chúng ta 
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được cứu độ và được lên thiên đàng không? Coi chừng Chúa nói với chúng ta: “Ta 

không biết các ngươi từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những 

quân làm điều bất chính” (x. Lc 13,27). Bấy giờ chúng ta thưa: “Chúng tôi từng ăn 

uống trước mặt Ngài và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng 

tôi” (x. Lc 13,26). Có nghĩa là chúng con đã từng tham dự thánh lễ mỗi ngày hay mỗi 

Chúa Nhật; chúng con đọc kinh; chúng con cầu nguyện; chúng con lần hạt; chúng con 

chầu Thánh Thể; chúng con nghe Lời Chúa trong nhà thờ; chúng con rước Mình 

Thánh Chúa, có khi còn rước cả Máu Thánh Chúa nữa mà,….Thế mà Chúa nói 

Chúa không biết chúng con là sao?  

Phải. Chúng ta nghe Lời Chúa nhưng chúng ta không có thực hành; chúng ta rước 

Mình Máu Thánh Chúa nhưng chúng ta vẫn làm điều gian, điều ác; vẫn sống bất công 

và bất chính. Thế thì Chúa nói không biết chúng ta là phải. Chúa sẽ đuổi chúng ta 

đi chỗ khác chơi; đi chỗ khác là xuống với ma quỉ, ở đó chúng ta sẽ phải khóc lóc và 

nghiến răng. Chúng ta khóc lóc vì một đời theo Chúa mà không được vào thiên 

đàng với Chúa; chúng ta nghiến răng vì chúng ta tiếc một đời đã sai lầm khi 

nghe theo người đời, nghe theo ma quỉ đấy. 

Vậy với Lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta đã được nghe Lời Chúa rồi, chúng ta hãy 

đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống của chúng ta; không có muộn đâu. 

Chúng ta đã được bồi dưỡng bởi Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta hãy bỏ đi những 

việc làm gian ác; những việc bất công và bất chính, để làm điều thiện, điều tốt, để 

sau này ta không phải hối tiếc, không phải khóc lóc, không phải nghiến răng. Ta 

chắc chắn sẽ có một vé vào thiên đàng. Vì có nhiều người tìm cách vào mà không biết 

lối. 

Chúng ta hãy nhận ra cái phúc mà chúng ta được ở trong Giáo Hội. Trong Giáo 

Hội chúng ta được nghe Lời Chúa chỉ bảo; lại còn được bồi bổ bởi Mình và Máu 

Thánh Chúa; cũng như được hưởng muôn vàn ân sủng từ trời qua việc cầu nguyện. 

Chúa Giê-su đã nói: “Còn anh em, mắt anh em có phúc vì được thấy và tai anh em 

thật có phúc vì được nghe” (x. Mt 13,16). Phúc cho tai chúng ta vì được nghe Lời 

Chúa. Phúc cho mắt chúng ta vì chúng ta được thấy thiên đàng ngay từ bây giờ. 

Vậy chúng ta hãy chiến đấu và kiên trì cho tới cùng để đi qua cửa hẹp của cuộc 

sống trên trần gian này, để bây giờ chúng ta được cứu độ và sau này được vào 

thiên đàng nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Có như thế thì dù có ít người được cứu độ nhưng 

không ít người được cứu độ. Có ít người được lên thiên đàng nhưng không ít người 

được lên thiên đàng đâu. “Ít” mà “không ít”, thế mới tuyệt vời chứ. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 424 Thaùng 10 Naêm 2019 45 

 

KINH MÂN CÔI 

 “Nếu Phanxicô muốn lên thiên đàng, thì phải siêng năng lần hạt”. Ðọc và 

suy ngắm Kinh Mân Côi cách sốt sắng là cầu nguyện. 

 Ngày 13 tháng 7 năm 1917, tại Fatima, Ðức Mẹ đã hiện ra lần thứ ba với 

Lucia, Giaxinta, và Phanxicô, cho ba em nhìn thấy hỏa ngục và những hình phạt 

mà các linh hồn phải chịu trong đó. Lucia đã hỏi Ðức Mẹ về số phận của mình, 

của hai em Phanxicô và Giaxinta. Ðức Mẹ đã cho biết đối với Phanxicô, nếu 

muốn lên thiên đàng thì em phải siêng năng lần hạt. 

 Không thấy Ðức Mẹ nói lý do tại sao lại đòi Phanxicô phải lần hạt nhiều. 

Nhưng có thể hiểu một cách đơn sơ rằng, đối với Phanxicô lần hạt nhiều có nghĩa 

là cầu nguyện nhiều, bởi vì việc lần hạt Mân Côi không vượt quá khả năng một 

em nhỏ như Phanxicô. 

 Với mỗi Kitô hữu hôm nay, nếu có hỏi Ðức Mẹ một câu tương tự về số phận 

đời đời của mình như Ba Trẻ Fatima xưa: “Còn số phận con thì sao?”, chắc chắn 

cũng sẽ được nghe Ðức Mẹ trả lời: “Nếu muốn lên Thiên Ðàng, con phải năng 

lần hạt”. 

  

KINH NHẬT TỤNG NGƯỜI KITÔ HỮU 

 Như các linh mục và các thầy phó tế đã lãnh chức thánh, như các tu sĩ thuộc các 

dòng tu, thường ngày đọc kinh Nhật Tụng để đại diện cho Giáo Hội dâng lời ca ngợi 

Thiên Chúa, người tín hữu giáo dân mỗi ngày cũng dùng lời kinh nguyện của mình ca 

tụng Thiên Chúa. Kinh nguyện đó là Kinh Mân Côi. 

 Trong tinh thần kinh nguyện, Kinh Mân Côi trở thành Kinh Nhật Tụng của 

người tín hữu. Trong bộ kinh này, ta có dịp đọc lên những lời chúc tụng thánh ý 

Thiên Chúa, cầu xin một cách đẹp lòng Ngài trong Kinh Lạy Cha - kinh nguyện duy 

nhất mà Chúa Cứu Thế đã dậy khi còn tại thế. Chúc tụng Mẹ Maria thánh đức bằng 

những lời Tổng Thần Gabrien, Thiên sứ của Thiên Chúa đã chào mừng Ðức Mẹ. 

Những lời ngợi khen của Thánh Isave, và lời cầu xin của ta dâng lên Mẹ với ý thức về 

sự yếu hèn của chính mình. Sau cùng là lời ca ngợi vinh quang Ba Ngôi Thiên Chúa 

từ muôn thuở và cho đến muôn đời. 
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 Tóm lại, khi suy nguyện chuỗi Mân Côi với ý nghĩa của Kinh Lạy Cha, Kinh 

Kính Mừng, và Kinh Sáng Danh, ta không thể không cảm thấy ngợp trời ánh sáng, 

vinh quang và vui mừng vì được chúc tụng Thiên Chúa chí tôn, đầy tình thương. Ca 

ngợi Mẹ Maria, người Mẹ diễm phúc, luôn thương xót và cầu bầu cho ta. Trên tất cả, 

tình thương và phúc lộc đó qui về vinh quang một Thiên Chúa là Cha, và cho phần rỗi 

của con cái Ngài. 

 Một bộ kinh như thế, chắc chắn không còn bộ kinh nào đẹp đẽ hơn, xứng đáng 

hơn để ta dâng lên Thiên Chúa. Do đó, Kinh Mân Côi được coi là nhật tụng thần 

lương của mọi Kitô hữu. Những tâm hồn đạo đức, những thánh nhân kim cổ trong 

lịch sử Giáo Hội đều có lòng yêu mến Ðức Mẹ, hoặc sùng mộ những Mầu Nhiệm ẩn 

chứa trong việc lần hạt Mân Côi. 

 Thánh Bênađô, vị thánh thời danh của Ðức Mẹ có thói quen dùng lời chào của 

sứ thần Gabrien để chào mừng Ðức Mẹ. Mỗi lần khi đi qua tượng ảnh Mẹ, Bênađô 

cúi đầu và nói: “Ave Maria” - kính chào Maria. Cảm khích về lời chào và tấm lòng 

yêu mến đó, một hôm sau khi Bênađô vừa chào mừng Ðức Mẹ, liền được nghe Ðức 

Mẹ chào lại: “Ave Benado” - chào Bênađô. Thánh nhân đã ghi lại tình thương yêu 

bao la và sự săn sóc của Ðức Mẹ bằng những lời lẽ đầy tín thác như sau: 

 “Lạy Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa 

từng nghe có người nào chạy đến cùng Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Mẹ từ bỏ chẳng 

nhận lời”. 

 Thánh Anphongsô Giám Mục Tiến Sĩ và sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế đã viết 

nhiều về Ðức Mẹ, đặc biệt là bộ sách Vinh Quang Ðức Mẹ, trong đó thánh nhân đã 

diễn tả cách rất đầy đủ về những vinh quang qua 12 nhân đức của Ðức Mẹ. 

 Thánh Ludovico Maria Grignon a Monfort đã hô hào lòng sùng kính và tận hiến 

cho Ðức Mẹ. 

Thánh Ðaminh, người tiên phong cổ võ việc lần hạt Mân Côi. Nhờ Ngài sốt sắng rao 

truyền việc lần hạt, đã chiến thắng được lạc giáo Albigense tung hoành và gieo rắc 

bao tai họa cho Giáo Hội tại nước Pháp thời của Ngài. 

 Trong khi rao giảng phép lần hạt Mân Côi tại tỉnh Carcasso, một hôm có một 

người đã đả kích Thánh Ðaminh về việc đạo đức này. Anh ta đã bị quỉ nhập, và 

Thánh Ðaminh đã cầu nguyện để trừ quỉ ra khỏi người anh. Trước khi ra khỏi, chính 

quỉ dữ đã phải thú nhận và thốt lên những lời này: 
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  “Hỡi mọi người, hãy nghe đây: Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh là Mẹ Thiên 

Chúa. Người có đủ quyền năng gìn giữ mọi người khỏi lửa hỏa ngục. Ai có lòng sùng 

kính Người, sẽ thoát khỏi tay chúng ta. Nếu chẳng có Người, thì nhiều linh hồn đã 

phải trầm luân hỏa ngục. Người yêu thương và phù hộ cho những ai siêng năng lần 

hạt Mân Côi”. 

 Nhờ sự hô hào và lòng sốt sắng đối với Kinh Mân Côi của Thánh Giáo Hoàng 

Piô V, Giáo Hội dưới triều đại Ngài đã chiến thắng đạo quân Hồi Giáo tại vịnh 

Lépante. 

 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã làm gương về lòng yêu mến Ðức 

Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi. Ngài luôn luôn có tràng hạt trong người. Lần hạt riêng 

và lần hạt chung với con cái bốn phương. Lòng sùng mộ và yêu mến Mẹ Maria đã 

thôi thúc Ngài chạy lại bên Mẹ như một trẻ thơ. 

 Ngày 13 tháng 5 năm 1981, Ngài đã được cứu thoát một cách nhiệm mầu khi bị 

ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài thâm tín rằng trong biến cố đó, mạng sống 

Ngài được duy trì là do bàn tay của Ðức Mẹ. Và Ngài đã bày tỏ lòng biết ơn Ðức Mẹ 

bằng cuộc hành hương Fatima một năm sau, vào ngày 13 tháng 5 năm 1982. Trên mũ 

triều thiên của Ðức Mẹ Fatima, giữa những viên kim cương lóng lánh, là một đầu đạn 

mà kẻ ám sát đã bắn vào vị Giáo Hoàng, như dấu chứng hùng hồn về sự săn sóc và 

yêu thương đặc biệt của Ðức Mẹ dành cho Ngài. Ta hãy nghe lời của Ngài trong Tông 

Huấn Sứ Ðiệp Mục Vụ Các Gia Ðình:  “Cha mời gọi tất cả hãy lần hạt Mân Côi, 

đường lối thiết yếu nuôi dưỡng sự tăng trưởng thiêng liêng cho cá nhân và sự thông 

hiệp yêu thương cho gia đình” (tr.28). 

 Ngày 16 tháng 10 năm 2002, bắt đầu năm thứ 25 Giáo Triều của Ngài, Ngài đã 

ban hành Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, một tài liệu rất đặc biệt hô hào 

mọi người hãy yêu mến và sốt sắng lần hạt Mân Côi. Ngay trong phần nhập đề, Ngài 

đã viết: 

 “Kinh Mân Côi của Trinh Nữ Maria, một kinh đã từ từ thành hình trong thiên 

niên kỷ thứ hai theo sự hướng dẫn của Thần Linh Thiên Chúa, là một kinh được rất 

nhiều vị thánh mến chuộng cũng như được Giáo Quyền khuyến khích. Tuy đơn giản, 

nhưng sâu xa, kinh nguyện này vào đầu thiên niên kỷ thứ ba đây, vẫn là một kinh 

nguyện có tầm vóc quan trọng trong việc mang lại một mùa gặt thánh đức”. 

 Cũng trong phần mở đầu của Tông Thư, Ngài viết tiếp: 
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  “Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, Kinh Mân Côi tự bản chất là một 

kinh nguyện có trọng tâm là Chúa Kitô. Qua những yếu tố bình dị của nó, Kinh Mân 

Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm. Có thể nói rằng 

Kinh Mân Côi là một tổng hợp của Phúc Âm”. 

 Ngoài ra, qua Tông Thư này, Ngài đã thêm vào năm mầu nhiệm mới mà Ngài 

gọi là những Mầu Nhiệm Ánh Sáng, nhấn mạnh đến Chúa Kitô là ánh sáng của thế 

gian. 

20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

 Khi lần hạt, như đã trình bày trên, ngoài việc đọc và suy ngắm ý nghĩa của từng 

lời kinh, ta còn có dịp đi sâu vào những mầu nhiệm tình thương và sự thánh thiện của 

Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng như vinh quang của Ðức Trinh Nữ Maria. 

 Trước hết, qua Mầu Nhiệp Nhập Thể, ta hân hoan về Ơn Cứu Chuộc đã được 

ban cho nhân loại qua Ðức Giêsu Kitô. Suy niệm về cuộc hành trình bác ái của Ðức 

Maria, khi vượt đồi núi Giuđêa đến viếng thăm chị họ Isave. Cảm nghiệm tình thương 

bao la của Thiên Chúa Nhập Thể qua hình hài con trẻ nằm rét run trong hang bò lừa 

tại đồng quê Belem. Học hỏi đức khiêm nhường và tuân phục của Ðức Maria và 

Thánh Giuse khi lên Giêrusalem dâng Ðức Kitô cho Thiên Chúa. Sau đó, vui mừng 

với Hai Ðấng khi tìm lại được Giêsu sau ba ngày lạc mất. 

 Nhưng khi con người bị đau khổ, bị thử thách mới biết tình Chúa thương yêu 

như thế nào. Mới hiểu tại sao Ðức Kitô lại đau khổ, đổ mồ hôi hòa máu trong vườn 

Cây Dầu. Tại sao Ngài để người ta đánh đòn, xỉ vả Ngài. Tại sao Ngài cam tâm chịu 

nhục hình trước mặt bọn người tội lỗi. Tại sao Ngài vác thập giá. Và nhất là tại sao 

Ngài lại chịu chết treo trên thập giá. 

 Suy ngắm những chặng đường đau khổ của Ðức Kitô từ vườn Cây Dầu đến núi 

Sọ, ta sẽ hiểu thế nào là tình thương yêu của Thiên Chúa. Thế nào là ác quả của tội lỗi. 

Thế nào là sự cao quí của linh hồn. 

  Sau khi cùng chia vui, xẻ sầu với Ðức Kitô qua các ngả đường trần gian, trong 

ơn gọi và cuộc sống của mình, nhờ suy ngắm, mỗi Kitô hữu sẽ tìm được nguồn vui 

thiêng liêng khi nghĩ về cuộc phục sinh vinh quang của Ngài. Nhớ về Thiên Ðàng khi 

nhìn ngắm Ðức Kitô về trời, vì Ngài về trời là để dọn chỗ cho mỗi người chúng ta: 

“Thầy đi để dọn chỗ cho các con” (Jn 14:2). Ngày Mẹ Maria được Thiên Chúa rước 

về trời và phong làm Nữ Vương trời đất. 
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 Chúa Giêsu là “ánh sáng thế gian” (Jn 8:12). Ánh Sáng đã xuất hiện như ngọn 

đuốc dẫn đàng cho nhân loại tìm về cõi phúc trường sinh giữa đêm trường trần gian 

mù mịt, khi Ngài xuất hiện lãnh nhận việc thanh tẩy từ tay Gioan Tẩy Giả trên sông 

Giođan. Khi Ngài tham dự tiệc cưới ở Canna với các môn đệ. Khi Ngài kêu gọi mọi 

người “xám hối” và “tin vào Tin Mừng”. Khi Ngài hiển lộ sáng láng trên núi Taborê. 

Và khi Ngài thiết lập bí tích Thánh Thể. 

 Tóm lại, 20 Mầu Nhiệm Mân Côi chính là 20 quãng đường của mọi người 

chúng ta phải đi, phải chấp nhận vì tình mến như Chúa Giêsu, như Mẹ Maria đã đi và 

đã chấp nhận. Một giờ cầu nguyện đơn sơ nhưng với ý nghĩa cao siêu như thế, không 

phải là một giờ suy nguyện đẹp lòng Thiên Chúa hay sao? Không phải là một giờ để 

mình tâm sự và nghe Chúa tâm sự với mình qua những mầu nhiệm đó sao? Vì khi suy 

ngắm những mầu nhiệm đó, ta sẽ được nghe Thiên Chúa nói với ta về cuộc đời của 

Ðức Kitô, của Ðức Maria và những gì Ngài muốn ta thực hiện trong đời sống theo 

gương Hai Ðấng. 

  

SIÊNG NĂNG LẦN HẠT 

 Cũng như Thánh trẻ Phanxicô, nếu ta muốn đạt tới đích của đời sống, muốn 

chiếm hữu được vĩnh cửu, thì chắc chắn phải siêng năng lần hạt. Lần hạt mỗi ngày. 

Lần hạt một mình. Lần hạt chung với nhau trong gia đình. Khi một mình trên xe bus. 

Một mình trên xe từ nhà tới sở, và từ sở về nhà. Lúc rảnh rỗi hay trên giường bệnh. 

Khi gặp những thử thách, đau khổ mà không biết than thở với ai. Nhờ suy ngắm 

những mầu nhiệm Mân Côi, ta sẽ biết hy sinh, khiêm nhường, nhẫn nại như Chúa 

Giêsu và Mẹ Maria. Ta sẽ hiểu Thiên Chúa muốn mình sống như thế nào. 

  “Hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Mt 26:41). Lời Ðức Kitô nói xưa 

không có luật trừ cho bất cứ ai. Nó không phải là một lời có tính cách cảnh giác hay 

đề phòng, nhưng là một mệnh lệnh, một điều kiện. Lời Ngài là lời hằng sống, như 

thánh Phêrô đã tuyên xưng: “Chúa có lời ban sự sống đời đời” (Jn 6:69). Lời đó nhắc 

nhở ta phải luôn tỉnh thức cầu nguyện. 

 Ðời sống của con người trên dương thế không phải là một chuỗi ngày dài hạnh 

phúc, vui tươi, phấn khởi và thơ mộng như những giấc mơ thần tiên được thêu dệt do 

trí tưởng tượng trong các tiểu thuyết. Những câu chuyện như thế chỉ có tác dụng làm 

quên đi thực tế của cuộc đời, hơn là giúp ta biết chấp nhận, thánh hóa, và thăng tiến 

cuộc đời như Ðức Kitô, như Mẹ Maria, như các thánh nhân đã sống, và đã thánh hóa. 
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 Ðời sống trần gian của con người, nếu được trình bày một cách trung thực phải 

là một tập hợp giữa vui và buồn, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa yêu thương và 

ghen ghét, giữa bạn hữu và thù nghịch, giữa lương thiện và gian ác. Một cuộc sống 

mà không ai có thể nói mình hoàn toàn hạnh phúc, hoặc hoàn toàn bất hạnh. Một cuộc 

sống mà trong đó mọi người phải phấn đấu, chấp nhận, và vươn cao giữa những thử 

thách, những cám dỗ, và yếu đuối. Trong cuộc sống này, người Kitô hữu không thể 

không tìm gặp Thiên Chúa, không thể không cậy trông Ngài, và không thể không xin 

Ngài nâng đỡ. Bằng cách nào? Bằng việc sốt sắng suy ngắm và sống các mầu nhiệm 

Mân Côi. 

  Theo Ðức Giáo Hoàng Piô XII, thì Kinh Mân Côi là một bản tóm lược toàn bộ 

Tin Mừng. Nhờ suy ngắm những mầu nhiệm này, Ðức Tin của người Kitô hữu “được 

nẩy nở thêm” như Ðức Giáo Hoàng Piô XI đã đề cập trong Thông Ðiệp In 

Crescentibus Malis (Trước Sự Dữ Gia Tăng), và Thánh Hoàng Phaolô VI nhắc lại 

trong Thông Ðiệp Hòa Bình, ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1966. 

  Lần hạt đối với Phanxicô là con đường dẫn lên cõi phúc. Ðối với ta cũng thế, 

lần hạt sẽ giúp hiểu hơn về Ðức Trinh Nữ Maria, và yêu mến Mẹ hơn. Nhờ tình mến 

này, Mẹ đưa ta tiến gần tới Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ. 

  Lần hạt Mân Côi, theo linh mục Joanquim Maria Alonso, CMS, nhà biên khảo 

thời danh về biến cố Fatima, còn là việc chu toàn một trong ba điều kiện của Ðức Mẹ, 

đó là: Cải thiện đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ, và siêng năng lần hạt. 

  Linh mục Alonso còn quả quyết rằng Thánh Ý Thiên Chúa muốn dùng Ðức 

Trinh Nữ Maria để tỏ lòng khoan nhân và công trình Cứu Chuộc vô giá của Ðức Kitô 

cho nhân loại. 

 Việc cứu rỗi nhân loại dĩ nhiên thuộc về Ðức Kitô, nhưng do lòng nhân lành vô 

biên của Ngài, Thiên Chúa muốn ban cho Mẹ Maria quyền ban phát ơn đó cho nhân 

loại. Giáo huấn của Giáo Hội về vai trò trung gian của Ðức Trinh Nữ Maria, đã được 

Ðức Giáo Hoàng Lêo XIII quảng diễn trong Thông Ðiệp Jucunda Semper ban hành 

ngày 8 tháng 9 năm 1894 như sau: 

  “Thiên Chúa, theo sự quan phòng rất nhân lành của Ngài đã ban cho nhân loại 

vị Nữ Trung Gian này, và đã ấn định rằng tất cả mọi phúc lộc phải qua tay Maria mới 

đến với chúng ta”. 

 (Trích và hiệu đính từ tác phẩm “Sống Đạo Giữa Đời”, Tủ Sách Vào 

Đời, 2004. Chương 10, tr.119-129 củaTrần Mỹ Duyệt.) 

http://honnho.org/taxonomy/term/175
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XIN MẸ ĐỪNG BỎ CON 
 

Tháng 2/1994, ở phía Bắc nước Đức tuyết trắng phủ dầy đặc, trại trẻ mồ côi 

Yite Luo nằm bên ven sông Rhine, tĩnh lặng trong gió tuyết. Sáng sớm hôm ấy, nữ 

tu sĩ Terri, 50 tuổi ra ngoài làm việc. Lúc vừa ra đến cổng, bà nghe thấy có tiếng trẻ 

con khóc. Bà liền tìm theo tiếng khóc thì phát hiện một bé trai tóc vàng được đặt 

trong một bụi cây ở cạnh cổng trại. Nữ tu sĩ này đã đưa cậu bé về trại trẻ nuôi dưỡng 

và đặt tên cho cậu là Derby. 

Bảy năm ở cô nhi viện, cậu bé Derby lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cậu 

bé có tấm lòng lương thiện, nhưng tính cách lại có chút u buồn. Một ngày thời tiết 

nắng ráo, các nữ tu sĩ đã dẫn bọn trẻ đi qua một rừng cây để đến một đồng cỏ xanh 

ở ven bờ sông dạo chơi. Những người ở trong thị trấn gần rừng cây đều chỉ vào 

những đứa trẻ này và nói: “Những đứa trẻ này đều là bị cha mẹ bỏ rơi, nếu con mà 

không nghe lời, mẹ cũng sẽ đem bỏ con vào cô nhi viện đấy!” 

Nghe thấy những lời nói này, Derby cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu bé không 

nhịn được liền hỏi nữ tu sĩ:“Mẹ ơi! Tại sao cha mẹ con lại không cần con? Có phải 

là họ ghét con không?” Giọng nói của cậu bé tràn đầy bi thương không hề giống với 

lời nói của những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. 

Nữ tu sĩ nghe xong giật mình hỏi Derby: “Tại sao con lại nghĩ như vậy?” 

Derby trả lời: “Tại vì con nghe thấy mọi người đều nói như vậy, chúng con đều 

là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi!” 

Nữ tu sĩ an ủi cậu bé: “Mặc dù mẹ chưa từng gặp mặt mẹ của con, nhưng mẹ tin 

rằng nhất định mẹ của con rất yêu thương con. Trên đời này không có người mẹ nào 

là không yêu thương con của mình cả. Năm đó mẹ của con để con lại, chắc chắn là 

vì một lý do bất đắc dĩ nào đó thôi”. 

Derby nghe xong lặng im không nói lời nào, nhưng từ đó trở đi cậu bé thay đổi 

rất nhiều. Cậu thường xuyên đứng bên cửa sổ của cô nhi viện nhìn ra dòng sông 

Rhine. Cậu hy vọng những dòng nước đang chảy trên sông Rhine có thể đem tình 

cảm của cậu đến với mẹ. 

Vào “ngày của mẹ” năm 2003, không khí ấm áp của ngày lễ lại một lần nữa dấy 

lên khát vọng mãnh liệt được gặp mẹ của Derby. Ngày hôm đó, các kênh truyền 

hình đều đưa tin về các hoạt động ăn mừng, đăng tải những hình ảnh về tình mẹ con. 

Có một cậu bé 6 tuổi, mồ hôi chảy đầm đìa trên người đang giúp mẹ cắt cỏ. Mẹ của 
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cậu bé nhìn cậu bé mà cảm động rơi nước mắt. Derby khi xem tới hình ảnh này đã 

nói với nữ tu sĩ: “Con cũng muốn được làm việc giúp mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có biết cha mẹ 

của con đang ở đâu không ạ?” 

Nữ tu sĩ trầm tư, không nói được lời nào, bởi vì suốt mấy năm qua bà không hề 

nhận được tin tức gì của cha mẹ cậu bé cả. Đột nhiên, Derby chạy ra ngoài đường, 

cậu cứ chạy, trên đường có rất nhiều người mẹ nhưng lại không có ai là mẹ của cậu 

bé cả. Derby đau khổ và gào khóc. 

Mấy tháng sau, khi Derby được 9 tuổi, cậu bé rời khỏi cô nhi viện để đến học 

tập ở một ngôi trường gần đó. Một lần lên lớp, thầy giáo kể cho học sinh nghe một 

câu chuyện: “Thời xưa, có một vị hoàng đế rất yêu thích chơi cờ vây, vì vậy ông 

liền quyết định ban thưởng cho người phát minh ra trò chơi này. Kết quả, người 

phát minh này lại mong muốn ban thưởng cho anh ta mấy hạt gạo. Tại ô thứ nhất 

trên bàn cờ đặt một hạt gạo, ô thứ hai đặt hai hạt gạo, tại ô thứ 3 số hạt gạo gấp lên 

4 lần…Theo đó suy ra, đến khi bỏ đầy bàn cờ thì số hạt gạo đã là 18 triệu tỷ hạt”. 

Cậu chuyện này làm cho hai con mắt của Derby lập tức sáng lên. Cậu nghĩ nếu 

như cậu giúp một người, sau đó yêu cầu người đó giúp 10 người khác…Với cách 

này, Derby hy vọng một ngày nào đó biết đâu người được yêu cầu trợ giúp lại là mẹ 

cậu. Ý nghĩ này đã khiến Derby vui mừng khôn tả. Từ đó về sau, mỗi lần cậu làm 

một việc tốt giúp một người nào đó, lúc người đó cảm ơn cậu, cậu đều nói: “Xin cô 

(chú…) hãy giúp đỡ 10 người khác ạ! Đó là cách cảm ơn lớn nhất đối với cháu!”. 

Những người này sau khi nghe xong, đều vô cùng cảm kích trước tấm lòng lương 

thiện của cậu bé. Tất cả họ đều thực hiện lời hứa của mình, mỗi khi họ giúp ai đó họ 

lại đề nghị người kia giúp đỡ 10 người khác. Cứ như vậy, toàn bộ người dân ở thành 

phố đó đều âm thầm thực hiện lời hứa của mình. 

Sức mạnh của “10 việc tốt”. 

Derby không thể ngờ mình lại có thể giúp đỡ ông Rick, một người dẫn chương 

trình nổi tiếng của Đức. 

Rick là một người dẫn chương trình nổi tiếng của Đức. Mặc dù ông đã 50 tuổi 

nhưng với ngôn ngữ hài hước hóm hỉnh của mình, ông vẫn thu hút sự yêu mến của 

khán giả. Các chương trình của ông gần như đều vạch trần hết những bí mật của 

những người nổi tiếng. Tuy nhiên, có lẽ là do áp lực từ hãng truyền hình và sự cạnh 

tranh trong công việc, hơn nữa phải chứng kiến quá nhiều mảng tối của xã hội nên 

vào năm 2003, ông mắc bệnh trầm cảm và không thể tiếp tục được công việc. 
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Tháng 10/2003, ông đã xin đài truyền hình cho ông được nghỉ dưỡng một năm. 

Ông hy vọng trong thời gian nghỉ ngơi, ông có thể thả long để sức khỏe được tốt 

hơn lên. Một thời gian ngắn sau, ông Rick đã tới thành phố mà Derby đang sinh 

sống để tham quan. Ông đã bị vẻ đẹp của dòng sông Rhine thu hút. Một lần khi trời 

chạng vạng tối, đang đi trên bờ sông dạo chơi thì bệnh tim của ông đột nhiên tái 

phát. Ông chưa kịp lấy thuốc từ trong túi ra uống thì đã ngã ngất xỉu trên mặt đất. 

Cậu bé Derby lúc ấy đang câu cá trên bờ sông phát hiện ra ông bị ngất xỉu nên đã 

gọi điện cho xe bệnh viện đến đưa ông đi cấp cứu. 

Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông Rick đã qua khỏi, ông nắm lấy đôi tay của 

Derby và nói: “Cháu bé, ông phải làm sao để cảm ơn cháu đây? Nếu như cháu cần 

tiền, ông có thể cho cháu rất nhiều tiền!”. 

Derby nghe xong liền lắc đầu nói: “Nếu như ông có thể giúp đỡ 10 người khác khi 

họ cần sự giúp đỡ, như vậy chính là ông đã cảm ơn cháu rồi ạ!”. 

Ông Rick cảm thấy khó hiểu liền hỏi cậu bé: “Cháu cái gì cũng đều không cần 

sao?”. Derby cười và lắc đầu. 

Ông Rick liền bị cậu bé kỳ lạ này thu hút. Ông đã để lại cách liên lạc cho Derby 

và đưa cậu bé trở về trường. Trước khi ông Rick rời đi, Derby lại dặn dò ông một 

lần nữa: “Cháu xin ông nhất định hãy làm đủ “10 việc tốt” ạ!” Ông Rick nhìn qua 

đôi mắt đang rực sáng của cậu bé, trong lòng ông cảm thấy ấm áp thế là ông nghiêm 

túc gật đầu. 

Từ đó về sau, ông Rick cảm thấy sống vui vẻ hơn và chăm chú giúp đỡ 10 người 

khác. Mỗi lần giúp đỡ được một người, trong lòng ông lại cảm thấy vô cùng hạnh 

phúc. Nhất là những lúc họ nói lời “cảm ơn” với ông, ông cảm thấy bản thân mình 

có giá trị hơn rất nhiều. 

Chưa đến nửa kỳ nghỉ phép, ông Rick đã trở lại đài truyền hình làm việc. Khi 

ông quay lại làm việc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của 

ông. Ông trở nên vui tươi, lạc quan và hòa đồng với mọi người hơn. 

Ngày 01/12/2003, ông Rick lần đầu tiên lên sóng truyền hình sau kỳ nghỉ dài. 

Tại đây ông đã nói với khán giả: “Trước đây, tôi đã nói rất nhiều những câu chuyện 

của người khác, hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện của chính mình”. Ông xúc động kể 

về sức mạnh của “10 việc tốt” trong vòng một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ông nói: 

“Có lẽ, không ai tin đây là chuyện thật, nhưng chuyện này đã tiếp thêm rất nhiều 

động lực sống cho tôi. Xin các bạn cũng hãy giúp đỡ 10 người khác khi họ cần giúp, 
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tôi tin rằng bạn cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu này!” 

Thông qua truyền hình, chương trình của ông Rick được phát sóng trên khắp 

nước Đức. Mọi người đều rất xúc động về câu chuyện này. Đã có rất nhiều người 

gọi điện cho ông Rick nói rằng họ sẵn lòng làm “10 việc tốt” này. Thậm chí còn rất 

nhiều khán giả yêu cầu được nghe Derby nói chuyện trên truyền hình bởi vì họ 

muốn gặp cậu bé lương thiện này. 

Tháng 1/2004, Derby đã đến đài truyền hình chia sẻ về câu chuyện của mình. 

Tại hiện trường, có người đã hỏi cậu: “Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?”. Derby 

cảm thấy do dự, cậu cắn môi đứng lặng một lúc, rồi mới cất tiếng kể rõ chuyện đời 

mình. Rất nhiều người đã vô cùng xúc động và bật khóc trước tình yêu vô bờ bến 

của cậu bé dành cho mẹ mình. 

Ông Rick đã ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Derby và nói: “Mẹ của cháu nhất 

định yêu cháu vô cùng, cháu nhất định sẽ tìm được mẹ!” 

Tình yêu của hàng ngàn người mẹ 

Sau lần phỏng vấn ấy, toàn bộ người dân biết chuyện này đã đề ra chiến dịch 

“10 việc tốt”. Trước đây, mọi người đều lạnh lùng thì giờ đây lại đối xử với nhau rất 

có tình. Mọi người đều mong rằng người mà mình đang giúp chính là mẹ của cậu bé 

Derby kia. 

Derby đã trở nên rất nổi tiếng và đài truyền hình cũng giúp cậu tìm mẹ, nhưng 

mẹ của Derby mãi vẫn không thấy xuất hiện… 

Tháng 2/2004, một sự việc bất hạnh và đau lòng đã xảy ra với Derby. Nơi Derby 

sinh sống là một khu phố nghèo. Sau khi Derby nổi tiếng, các tay xã hội đen nghĩ 

rằng cậu bé có nhiều tiền. Đêm ngày 16/02/2004, trên đường trở về trường học, 

Derby đã bị một nhóm lưu manh vây quanh, nhưng bọn họ không tìm thấy tiền trên 

người cậu bé, nên đã đâm trọng thương cậu bé. 

Cậu bé Derby bị đâm thủng bụng và gan, cậu nằm trên vũng máu mãi đến hai 

tiếng đồng hồ sau mới được cảnh sát tuần tra phát hiện. Họ đưa cậu bé vào bệnh 

viện cấp cứu. Tại bệnh viện, trong lúc hôn mê, Derby một mực gọi “Mẹ! Mẹ! 

Mẹ!…” mãi không thôi. 

Đài truyền hình tiếp sóng trực tiếp tình trạng của Derby. Tất cả mọi người đều 

cầu nguyện cho cậu. Mấy chục sinh viên đến quảng trường Alexanderplatz, nắm 

tay nhau thành một vòng tròn và kêu gọi: “Mẹ! Mẹ!…” Những tiếng gọi này làm 

cảm động những người qua đường, họ liền gia nhập vào nhóm đứng xếp thành hình 
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trái tim. Số người tham gia càng lúc càng đông lên, trái tim cũng càng lúc càng lớn 

hơn. 

Điều cảm động hơn nữa là có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến đài truyền 

hình xin được giả làm mẹ của Derby. Cô Rita, một giáo sư tại trường đại học 

Munich đã khóc nức nở và nói: “Derby là một đứa trẻ tốt như vậy, được giả làm mẹ 

của cậu bé, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”. Một phụ nữ khác 35 tuổi gọi điện đến nói: 

“Tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Tôi cũng vô cùng khát khao được gặp mẹ. Tôi có thể 

hiểu được tâm tình của Derby”. 

Có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến để xin được làm mẹ của Derby, nhưng 

mẹ của Derby thì chỉ có một. Cho nên, đài truyền hình đã thảo luận và chọn cô Judy 

làm mẹ của Derby. Bởi vì cô ấy sống cùng thành phố với cậu bé, hơn nữa giọng nói 

của cô ấy cũng giống với giọng của cậu bé, như vậy sẽ càng có cảm giác thân thiết 

hơn. 

Sáng sớm ngày 17/02/2004, sau một thời gian dài bị hôn mê, cậu bé Derby đã 

mở mắt. Cô Judy đã ôm một bó hoa loa kèn đẹp xuất hiện ở đầu giường của Derby. 

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Derby và nói: “Con trai Derby yêu quý! Mẹ chính là 

mẹ của con đây!”. Derby dường như nhìn thấy ánh mặt trời, đôi mắt cậu đột nhiên 

sáng rực lên, cậu đã rất ngạc nhiên và hỏi:“Mẹ thực sự là mẹ của con sao?”. Cô 

Judy dùng hết sức ngậm lấy nước mắt và gật gật đầu. Tất cả mọi người có mặt ở đây 

cũng mỉm cười nhìn Derby và gật đầu. Hai dòng nước mắt nóng chảy ra từ đôi mắt 

của Derby: “Mẹ ơi, con đã tìm mẹ từ rất lâu lắm rồi! Con xin mẹ đừng bỏ con nữa, 

được không mẹ?” 

Cô Judy gật đầu và nghẹn ngào nói: “Con trai yêu quý của mẹ, con hãy yên tâm 

đi, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa…!”. Trên khuôn mặt tái nhợt của Derby nở 

một nụ cười. Cậu còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng đã không còn sức lực nữa 

rồi… 

Đây là ngày cuối cùng của Derby ở trên cõi đời này, cậu bé luôn nắm thật chặt 

bàn tay của mẹ mà không buông ra, cậu cũng không muốn nhắm mắt lại vì muốn 

được nhìn thấy mẹ nhiều hơn… Tất cả mọi người đều òa khóc, cảm thấy như trái 

tim mình đang vỡ tan ra. 

Hai giờ sáng ngày 18/02/2004, Derby đã nhắm mắt lại, vĩnh viên rời xa thế gian 

nhưng đôi bàn tay của cậu bé vẫn còn nắm chặt bàn tay của người mẹ.  

MHLT chuyển;  Sưu Tầm 
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3 CÂU CHUYỆN NGẮN CẢM ĐỘNG VỀ TÌNH CHA CON. 

 

Câu chuyện thứ nhất. 

Người cha đang sơn lại chiếc xe. Cậu con trai lại cần đá khắc lên chiếc xe. Người 

cha thấy vậy, tiện tay cầm cái gậy đập vào bàn tay cậu con trai, khiến cậu bé gãy xương 

ngón tay, phải nằm viện. 

Người cha ngồi viện nhìn con, cảm thấy rất ân hận. 

Cậu con trai nhìn cha, nhẹ nhàng nói: 

– Con không sao bố ơi, bố đừng lo. 

Khi người cha về nhà, nhìn vào chiếc ô tô, thấy dòng chữ: “con yêu bố”. Người 

cha quỳ xuống và bật khóc. 

Có rất nhiều việc mà nếu ta bình tĩnh hơn một chút trước khi quyết định, thì sẽ tốt 

đẹp hơn rất nhiều. Nóng giận là nấm mồ, hãy kiểm soát nó. 

 

Câu chuyện thứ hai. 

Người con trai hỏi cha: “Cha ơi, con hỏi cha một câu được không ạ?”. 

– Tất nhiên là được rồi, con trai. – Người cha đáp. 

– Trong một giờ làm việc của bố, được trả bao nhiêu tiền ạ? 

– Tại sao con lại quan tâm về thu nhập của cha thế? 

– Con chỉ tò mò muốn biết thôi mà, cha trả lời cho con biết đi mà cha – Cậu bé nài 

nỉ. 

– Nếu con cần biết thì cha nói cho con biết, cha kiếm được 50 ngàn một giờ. 

– Vậy ạ – Cậu bé cúi mặt đáp – ….Cha có thể cho con xin 25 ngàn được không ạ? 

– Người cha cáu nói: “Nếu con hỏi ta như vậy, chỉ để muốn xin tiền mua đồ chơi 

hay cái gì đó vớ vẩn, thì thôi đi và hãy đi về phòng. Hãy suy nghĩ lại xem tại sao con lại 

ích kỷ như thế. Bố phải làm việc vất vả để nuôi con ăn học. Bố không có giờ để tiếp con 

mấy chuyện như thế này đâu. 

-Cậu bé đi về phòng và đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và nghĩ đến điều 

con trai nói, ông càng tức giận hơn, tự hỏi: “Tại sao nó hỏi mình về thu nhập chỉ để xin 

tiền như vậy chứ?. 

Sau khi bình tĩnh lại, anh nghĩ minh đã quá nghiêm khắc với con. Có thể nó muốn 

có 25 ngàn cho một việc gì đó quan trọng thì sao, vì nó cũng không hay xin tiền mình. 

Do đó anh tiến về phòng con trai và hỏi: 
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– Con à, đã ngủ chưa con? 

– Dạ con chưa ngủ ạ. 

– Bố nghĩ đã quá nghiêm khắc với con. Hôm nay bố đã rất mệt mỏi. Đây là 25 

ngàn, con cầm lấy đi. 

Cậu bé bật dậy, ôm lấy cha và nói: “Con cảm ơn cha”. Rồi nó lấy ra một cái hộp, 

trong đó có những đồng tiền lẻ. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người cha cảm thấy tức 

giận. Cậu bé đếm số tiền rồi nhìn cha nó. 

– Tại sao con có tiền rồi còn xin bố làm gì? 

– Dạ vì con không đủ…, nhưng giờ thì đủ rồi. Cha ơi, giờ con có 50 ngàn, con có 

thể trả cho cha. Cha hãy chơi với con một giờ có được không cha?  Cậu bé nói. 

Người cha im lặng, anh ôm cậu bé vào lòng, nói:  ‘Cha xin lỗi’. 

Qua câu truyện ngắn ý nghĩa này, như là một lời nhắn nhủ gửi đến tất cả những ông 

bố, bà mẹ đang vất vả mưu sinh cho cuộc sống của mình. Hãy dành thời gian cho những 

người thân yêu, cho gia đình. Đừng quá mải mê công việc mà lãng quên họ. Hãy luôn 

nhớ chia sẻ giá trị một giờ của bạn cho tất cả những ai mà bạn yêu quý. 

Bởi, nếu ngày mai bạn chết đi, công ty nơi mà bạn đang làm việc sẽ dễ dàng thay 

thế người khác. Còn gia đình và bạn bè của chúng ta, sẽ cảm thấy mất mát rất lớn trong 

suốt quãng đời còn lại. Hãy suy nghĩ về điều này, bởi chúng ta luôn tự ép mình dành 

nhiều thời gian cho công việc hơn là gia đình. 

 

Câu chuyện thứ 3: Cho ba bớt 2 ngàn. 

Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như  2 năm trước. Vì thế, tôi 

viết thư cho ba rồi ba đích thân đưa lên cho tôi. 

Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 35 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi 

xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba… 

Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. 

Lần này, sau khi đưa cho tôi 100 ngàn, ba hỏi: “Có dư đồng nào không con?”. 

Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”. 

Ba nói tiếp: “Cho ba bớt 2 ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà 

sửa”. 

Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…”. 

Theo Phununews.vn 

 Nguồn :  https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/3-cau-chuyen-ngan-cam-dong-ve-tinh-c

ha-con-ham-chua-bai-hoc-y-nghia-3969552-l.html 

https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/3-cau-chuyen-ngan-cam-dong-ve-tinh-cha-con-ham-chua-bai-hoc-y-nghia-3969552-l.html
https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/3-cau-chuyen-ngan-cam-dong-ve-tinh-cha-con-ham-chua-bai-hoc-y-nghia-3969552-l.html
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KINH DÂNG NƯỚC VIỆT NAM CHO TRÁI TIM MẸ 

  

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con, toàn thể giáo 

hữu Việt Nam, hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn 

Năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần 

Mẹ cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng 

con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của 

Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo 

phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn 

thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc 

tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con, 

đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các 

nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất 

cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, 

để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con 

thoát nạn duy vật vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa 

bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, chuyên chăm thực 

hành những lời Mẹ khuyên nhủ: là ăn năn sám hối, siêng năng lần hạt 

Mân Côi, tôn sùng đền tạ và dâng loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ. 

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tộ, chúng con thành khẩn kêu đến 

Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi 

khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng, Amen. 
 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
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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 

Bác Diện (Chiba-Ken) 2.000 yen 

  

Tổng kết tháng này 17.000 yen 

Tổng kết từ trước tới nay 46.000 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 

Cô Vui (USA) 30.000 yen 

Bác Diện (Chiba-Ken) 2.000 yen 

Một vị ân nhân ở Fujisawa 20.000 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  
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CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 10.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 4.000 yen 

Bà con Công Giáo vùng Omori 2.000 yen 

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Kaizuka-Kawasaki 5.000 yen 

Cô Vui (USA) 20.000 yen 

Chị Oanh (Fujisawa) 5.000 yen 

Bác Diện (Chiba-Ken) 2.000 yen 

Đỗ Quang Hà (Tokyo) 2.000 yen 

Giáo Xứ Miyakonojo, Miyazaki-Ken 2.000 yen 

Giáo Xứ Kameari, Tokyo 4.000 yen 

Giáo Xứ Kumagaya, Saitama-Ken 1.500 yen 

Cha Matsuo, Giáo Xứ Saginuma, Shizuoka-Ken 10.000 yen 

 

QŨY GIÁO ĐOÀN 

 

CĐ/CG Himeji 10.000 yen 

 

 

 

 

 

 

KIM ĐÌNH THUẦN  

Sinh Ngày: 25/10/1993 

Con Ông: Kim Đình Thạo 

Và Bà: Phạm thị Dung 

Hiện trú tại Ejino-Shi, Saitama-Ken, Nhật Bản  

Muốn kết hôn với:  

Maria NGUYỄN THỊ NGA 

Sinh ngày: 29/05/1993 

Con Ông: Nguyễn Văn Hùng 

Và Bà: Nguyễn thị Quynh 

Hiện trú tại Nho Quan, Ninh Bình, Việt Nam   

 

 

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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Giuse LÊ ANH CHIẾN  

Sinh Ngày: 19/05/1990 

Con Ông: Lê Thanh Nghị 

Và Bà: Nguyễn thị Hà 

Hiện trú tại Saginuma, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:   

Têrêsa NGUYỄN THỦY TIÊN 

Sinh ngày: 23/10/1991 

Con Ông: Giuse Nguyễn Kim Linh 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Mỹ Dung 

Hiện trú tại Giáo Xứ Thủy Giang, Bà Rịa 

Vũng Tàu  

 

Bênêđictô NGUYỄN PHÚC TRIỀU  

Sinh ngày: 01/10/1987 

Con Ông: Phêrô Nguyễn Phúc Thăng 

Và Bà: Lucia Nguyễn Thị Hồng Oanh 

Hiện trú tai Hamamastu-Shi, 

Shizuoka-Ken, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với: 

Cêcilia NGUYỄN NGỌC BẢO YẾN  

Sinh ngày: 18/ 04/1989 

Con Bà: Anê Nguyễn Thị Mỹ 

Hiện trú tai Hamamastu-Shi, 

Shizuoka-Ken, Nhật Bản 

 

Têrêsa TRẦN THỊ TRANG  

Sinh Ngày: 25/10/1993 

Con Ông: Micae Trần Văn Sơn 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Quý 

Hiện trú tại Okubo, Tokyo, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với: 

NGUYỄN VĂN MINH 

Sinh Ngày: 27/12/1997 

Con Ông: Nguyễn Văn Sinh 

Và Bà: Nguyễn thị Bình 

Hiện trú tại Mạo Khê, Quảng Ninh, V.Nam 

Vinh Sơn KIM VĂN HÙNG  

Sinh Ngày: 26/09/1986 

Con Ông: Kim Văn Niên 

Và Bà: Nguyễn thị Màu 

Hiện trú tại Fukiage, Saitama-Ken, N.Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

Maria TRẦN THỊ HOÀN 

Sinh ngày: 22/08/1987 

Con Ông: Phêrô Trần Ngọc Nhiên 

Và Bà: Maria Trần thị Mùi 

Hiện trú tại Omori, Tokyo 

 

Gioan Baotixita TRẦN VĂN HÀ  

Sinh Ngày: 01/12/1992 

Con Ông: Gioan Baotixita Trần Văn Quy 

(chết) 

Và Bà: Maria Lê thị Chế 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken  

Muốn Kết Hôn với::  

Maria NGUYỄN THỊ THẬT 

Sinh Ngày: 25/03/1993 

Con Ông: Nguyễn Văn Hạnh 

Và Bà: Mai thị Mến 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken  

 

Antôn VÕ QUANG TRƯỜNG 

Sinh Ngày: 25/10/1993 

Con Ông: Antôn Võ Lưu Nam 

Và Bà: Anna Nguyễn thị Huệ 

Hiện trú tại Fujimiino-Shi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

Anna NGÔ THỊ THANH 

Sinh ngày: 27/03/1996 

Con Ông: Phêrô Ngô Văn Lượng 

Và Bà: Anna Hoàng thị Hạ 

Hiện trú tại Miyagi-Ken, Nhật Bản  

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải trình 

cho Giáo Quyền 
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PHÂN ƯU 
 

Được tin buồn: Bà Têrêsa Maria MAI THỊ BỐNG  

Thân mẫu của chị Nguyệt và chị Thủy và là nhạc mẫu của anh Long, Trưởng 

Ban Đại Diện CĐ/CG Tokyo và anh Chiến (CĐ/CG Kaizuka, Kawasaki) đã 

được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 12g20 ngày 13 tháng 09 năm 2019 tại 

Giáo Xứ Thánh Tâm, hưởng thọ 76 tuổi.   

Xin thành kính phân ưu với qúy anh chị Nguyệt-Long, anh chị 

Thủy-Chiến, cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu 

lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Têrêsa Maria về hưởng nhan thánh Chúa 

trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

Liên CĐ ĐứcMẹ La Vang 

CĐ/CG Tokyo 

CĐ/CG Kaizuka, Kawasaki 

 

  

Caûm taï 
 

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: 

LM Nguyễn Hữu Hiến, LM Hà Minh Tú, cùng toàn thể quý tu sĩ nam nữ, 

Ban Đại Diện Giáo Đoàn, Liên CĐ Đức Mẹ La Vang, Cộng Đoàn 

Fujisawa, Cộng Đoàn Yamato, Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa và tất cả quí ông 

bà anh chị trong Cộng Đoàn Fujisawa cũng như bạn bè thân hữu xa gần, đã 

điện thoại chia buồn và hiệp dâng thánh lễ câu nguyện cho Bố, ông nội, ông 

ngoại, ông cố của chúng con là: 

Cụ Gioan Baotixita VŨ VIẾT KHIẾT. 

 Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an của Ngài trên toàn thể quý cha, quý 

sơ và tất cả quý vị. 

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều thiếu xót, kính mong qúy cha và quý 

vị niệm tình tha thứ.   

                             Thay Mặt Gia Đình Đồng bái tạ  

Gia Đình Vũ Viết Thuyết, các con và các cháu  

Gia Đình Vũ thị Nhiễu, 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 
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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 Missionaries 

1835 Waukegan Road;Techny, Illinois 60082-6099 
USA;   Email: vktuongsvd@yahoo.com 
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