
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 425 
Tháng 11 Năm 2019 

Caàu nguyeän cho caùc linh hoàn nôi luyeän toäi 

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 

 
03/11 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (C.Năng, C. Hiến, C. Nhã) 
      15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)  
      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú) 
      16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Điềm SVD) 
03-05/11 : Thăm quý cha và qúy sơ Việt Nam truyền giáo tại Nagasaki (Cha Hiến) 
04/11 : 14g00 : Thánh Lễ khấn trọn đời của hai sơ Duyên, Nga, ở Nagasaki 
10/11 : 11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (Cha Hiến) 
      11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Lộ) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Hy) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi  (Cha Phúc SVD) 
      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 Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh) 
      17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ)   
11-16/11 : Tĩnh Tâm tại Dòng Kín Trappist Nasu, Tochigi-Ken (Cha Hiến)  
17/11 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần) 
      10g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến) 
      11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyadera, Saitama (Cha Nhã SJ)   
      11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định) 
      12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong) 
      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến) 
      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken  (Cha Quang Thuần) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu  (Cha Tận Hiến)  
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Mizayaki-Ken  (Cha Trinh)  
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Lộ) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)    
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ) 
23/11 : 10g30 : Thánh Lễ thành hôn tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến) 
      15g30 : Thánh Lễ bổn mạng Ca Đoàn Cecilia Tokyo, Nhà Thờ Meguro (Cha Hiến) 
24/11 : 11g00:  Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu  (Cha Tận Hiến)   
      11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân SJ)  
      12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsudo, Chiba-Ken (Cha Nhã SJ) 
      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Tochigi-Ken (Cha Quốc Định) 
       14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuần)   
      14g00:  Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Miyagi-Ken (Cha Hiến)              
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Bỉnh) 
      15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Phong) 
      15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (C.Lợi)  
25-28/11 : Thăm quý cha và qúy sơ Việt Nam truyền giáo tại Kagoshima-Ken (Cha Hiến) 
29-30/11 :  Thăm quý cha và qúy sơ Việt Nam truyền giáo tại Okinawa-Ken (Cha Hiến) 
01/12 : 12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần) 
      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến) 
      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú, Cha Nhã SJ) 
      16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka  
      16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
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Thánh Pierre Dumoulin BORIE – CAO 

(1808-1838) Giám Mục (MEP) 

Tử đạo ngày 24 tháng 11 (x. Tr 50)  Xử Trảm 

“Phần riêng tôi, quan muốn làm gì thì làm, nhưng xin 

cho một mình tôi chịu là đủ” 

  Thánh Bo-ri-e sinh ngày 20/2/1808 tại Pháp. Cha 

của Bo-ri-e mất sớm, mẹ cậu không nỡ xa con nhưng rồi 

cũng đón nhận Thánh Ý Chúa cho con tu học. 

  Sau khi thụ phong Linh Mục năm 1830 và trải qua 

chuyến hải trình dài 7 tháng, cha đến Nghệ An, thuộc 

giáo phận Tây Đàng Ngoài. Cha nhanh chóng hội nhập khí hậu, văn hóa, ngôn 

ngữ địa phương và lấy tên Việt là Cao. 

  Cha Cao hoạt động tông đồ ở hạt Bố Chính, ước khoảng 20.000 giáo dân. 

Cha bị bắt tại xóm Trà, họ đạo Mỹ Hảo năm 1834.  

  Khi quan dụ dỗ đạp lên Thánh Giá, cha đáp: “Không thể được, 100 lần 

không. Phần riêng tôi, quan trên muốn làm gì thì làm, nhưng xin cho một mình tôi 

chịu là đủ” 

  Ngày 31/7/1838, cha được bổ nhiệm làm Giám Mục Tây Đàng Ngoài, khi 

vừa tròn 30 tuổi, nhưng chưa được tấn phong thì ngày 24/11/1838, Ngài đã bị xử 

trảm tại pháp trường Đồng Hới. 
 

 

 
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 12: Mùa Vọng, Giáng Sinh, 

         Cầu nguyện cho nền văn minh sự sống  

Tháng 01: Cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới. 

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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Cùng với Giáo Hội công giáo tại 

Nhật, chúng ta bước vào tháng 11 với tất 

cả niềm vui, sự háo hức đón tiếp Đức 

Thánh Cha Phanxicô, Vị Cha Chung của Toàn thể Giáo Hội Công Giáo. 

Chuẩn bị không chỉ là hội hộp chờ kết quả được đi dự thánh lễ do Ngài cử 

hành mà thôi, nhưng là sống những lời Ngài dạy, đặc biệt, sống lời kêu gọi 

của Thượng Hội Đồng Giám Mục ngoại thường về vùng Pan-Amazon, đã 

được nhóm họp và kết thúc vào cuối tháng 10 vừa qua, biết yêu quý môi 

trường chúng ta sống và biết bảo vệ căn nhà chung của thế giới bằng việc 

xử dụng một cách ý thức, hợp lý tài nguyên thiên nhiên Chúa ban cho 

chúng ta. 

Tháng 11, cũng là thời gian đặc biệt Giáo Hội dành để cầu nguyện cho 

các linh hồn đã qua đời.Dù có thể chúng ta không biết các ngài là ai, 

nhưng trong đức tin, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã trở thành anh em, 

trở thành nhiệm thể mà Chúa Giêsu là đầu, do đó, chúng ta hiệp thông với 

nhau một cách mật thiết, và những đau khổ của họ trong luyện tội cũng 

ảnh hưởng đến chúng ta, do đó, chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho 

họ để họ sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa trên nước Trời. 

Hãy sống bác ái với các linh hồn đã qua đời, đặc biệt trong tháng 11 

này, bằng cách dâng lễ, cầu nguyện cho các ngài, xin Thiên Chúa sớm đưa 

các ngài lên thiên đàng. 

                       PVLC 
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CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 03 THÁNG 11 

 

BÀI ĐỌC I: Kn 11, 22 – 12, 2 

Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu. 

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 

Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn 

cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Nhưng Chúa xót thương hết mọi 

người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn 

đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương 

mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả 

như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không 

muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm 

sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử 

khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, lạy Đức 

Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế, những 

ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã 

phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa.  

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 144 

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

Danh muôn thuở muôn đời. 

Xướng: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán 

dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Ngày lại 

ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn 

đời. 

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

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

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

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

tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Xướng: Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, 

Người cho đứng thẳng lên. 

 

 

BÀI ĐỌC II: 2Tx 1, 11 – 2, 2 

Danh của Chúa Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được 

tôn vinh nơi Người. 

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

Thessalonica. 

Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em: xin 

Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin 

Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi 

công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức 

Giêsu, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, 

chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. 

Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm và 

tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: Nếu có ai bảo 

rằng: chúng tôi đã được thần khí mạc khải; hoặc đã nói, đã viết thư quả 

quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần 

dao động, cũng đừng hoảng sợ. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, 

để ai tin vào Con của Người, thì được sống muôn đời. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Lc 19, 1-10 

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Sau khi vào Giêricô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có 

một người tên là Giakêu, ông đứng đầu những người thu thuế, và là người 

giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không 

được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, 

leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức 

Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Giakêu, 

xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, 

và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xì xầm với nhau: “Nhà 

người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ông Giakêu đứng đó thưa với Chúa 

rằng: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; 

và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Đức Giêsu mới 

nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người 

này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con Người đến để tìm và cứu 

những gì đã mất”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN  

Ngày 03 tháng 11 

 

Con Người Đến Để Tìm Và Cứu Những Gì Đã Mất 

Tin Mừng tuần trước chúng ta đọc thấy Chúa Giê-su kể ngụ ngôn về hai người 

lên Đền thờ cầu nguyện. Một người Pha-ri-sêu tự cho mình là công chính và khoe 

khoang thì lại không được nên công chính. Một người thu thuế tự cho mình là tội lỗi 

và xin Chúa xót thương thì được nên công chính. Tin Mừng hôm nay tiếp tục kể về 

một người thu thuế khác, tên Da-kêu, đã hoán cải tận căn nhờ được gặp Đấng giàu 

lòng thương xót. 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 425 Thaùng 11 Naêm 2019 5 

 

Bài Tin Mừng vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc tương phản và giàu trí tưởng 

tượng. Da-kêu, trưởng ty thuế vụ thành Giê-ri-khô, là một người giàu khó, đầy quyền 

lực. Nhưng về ngoại hình, ông lại có chiều cao rất khiêm tốn. Có lẽ danh tiếng của 

Chúa Giê-su đã đến tai ông. Chắc hẳn ông cũng đã nghe đến việc Chúa Giê-su chữa 

anh mù được sáng mắt ngay khi vào thành Giê-ri-khô. Ông tò mò muốn biết Giê-su 

này là ai. Có lẽ ông muốn thấy hình dáng Giê-su thế nào thôi, chứ chẳng có ý gì sâu 

xa hơn.  

Thế nhưng thái độ của Da-kêu phải khiến chúng ta suy nghĩ không ít. Chỉ vì tò 

mò muốn biết ông Giê-su này là người ra sao, mà Da-kêu đã rời bỏ sự tự tôn của 

mình để leo lên cây sung như một đứa con nít. Thử hình dung một người quần áo 

xúng xính của bậc quyền thế giàu có nhất vùng lại trèo lên cây chỉ để xem dung mạo 

của Chúa Giê-su, trước biết bao cặp mắt ngạc nhiên, kèm theo sự khinh bỉ của đám 

đông. Ông đã không bõ công khi được Chúa Giê-su đoái nhìn tới. Thật bất ngờ, hành 

động tưởng chừng như vô nghĩa này đã đưa ông đến một chân trời mới, đánh dấu một 

khúc quanh khiến cuộc đời ông hoàn toàn biến đổi khi gặp gỡ Chúa Giê-su. Sự hoán 

cải thực sự không nằm trên suy nghĩ hay lời nói suông mà đã được thực hiện bằng 

những hành động cụ thể hướng về anh chị em với sự đền bù và lòng bao dung. Chắc 

chắn ông không còn giàu có như trước nữa nhưng bù lại ông có được một tâm hồn 

bình an, hạnh phúc và rộng mở hơn. Chắc hẳn ông vẫn lùn như xưa nhưng tâm hồn 

ông trở nên cao thượng và công chính hơn. Thật kỳ diệu! 

Với trái tim đầy thương cảm, Chúa Giê-su đã cảm hóa Da-kêu. Hãy chiêm ngắm 

hình ảnh Chúa Giê-su đưa mắt nhìn lên Da-kêu. Đấng Cứu Độ lại nhìn lên kẻ được 

cứu. Đấng thánh thiện lại ngước nhìn lên kẻ đầy tội lỗi. Ôi ánh mắt ấy thật khiêm 

nhường biết dường nào. Ánh mắt ấy tràn ngập sự quan tâm và nhìn thấu tận tâm can 

của Da-kêu, khiến Da-kêu không thể từ chối đón tiếp Chúa vào nhà, và tự nguyện sửa 

đổi bản thân, đền bù những thiệt hại trong quá khứ, để xứng đáng với sự quan tâm 

đầy yêu thương ấy của Chúa. Chúa biết Da-kêu. Chúa gọi tên Da-kêu. Chúa muốn ở 

lại nhà Da-kêu và cùng ăn uống với ông. Đây quả là hình ảnh sống động của một 

Thiên Chúa nhập thể, giàu lòng nhân từ, và luôn tìm cứu những gì đã mất. Bài đọc 1 

cũng nói lên một Thiên Chúa như thế. Thiên Chúa xót thương hết thảy mọi người, 

không nhìn đến quá khứ lỗi lầm của họ, để họ có thể ăn năn hối cải (x. Kn 11, 23).  

Quả vậy, nhiều lần nhiều cách, Chúa đến gặp gỡ con người thật bất ngờ, qua đời 

sống thường nhật hay bằng những con đường đầy bí ẩn hầu dẫn đưa con người thoát 

khỏi cảnh ách thống trị của tiền tài, quyền lực, ích kỷ và kiêu ngạo. Chúa luôn chủ 

động, đưa ra những sáng kiến và tìm cứu từng người trong chúng ta.  
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Đã bao lần chúng ta có những quyết tâm sửa đổi con người của mình và khao 

khát sống thánh thiện hơn, yêu thương người khác hơn. Nhưng rồi những quyết tâm 

ấy dần phai theo thời gian mà chúng ta vẫn chưa thực sự được biến đổi. Phải chăng 

chúng ta sợ cái giá phải trả cho sự biến đổi tận căn? Phải chăng chúng ta do dự, lo 

toan thua thiệt mà không có sự dứt khoát triệt để ngay hôm nay như Da-kêu? 

GB Phan Đức Định 

 

 

 

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

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

truyền”, chứ không phải vì sợ bị trừng phạt mà yêu mến Thiên Chúa. Xin Chúa 

Giêsu ban cho chúng con có đủ can đảm biết thật lòng ăn năn, sám hối, đền tội, thật 

tâm thú nhận những lỗi lầm đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, hầu có thể 

biến đổi bản thân của mỗi một cá nhân chúng con trở nên thánh thiện hơn.Chúng 

con cầu xin Chúa. 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng nguồn mạch tình yêu! Không phải trong trái 

tim chúng con không có tình yêu. Trong trái tim của mỗi một cá nhân chúng con, 

vẫn luôn chan chứa tràn đầy tình yêu. Nhưng chỉ là tình yêu dành cho những người 

chúng con yêu, và những đối tượng yêu chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa biến 

đổi loại tình yêu ích kỷ này, trở thành tình yêu bác ái. Hầu có thể yêu thương cả thù 

địch, để mang lại cho thế giới một nền hòa bình theo tinh thần Phúc Âm.Chúng 

con cầu xin Chúa 

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

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

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

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

không nơi nương tựa, chóng có được những giây phút an lành trong cuộc 

sống.Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

NGÀY10 THÁNG 11 

 

 

BÀI ĐỌC I: 2Mcb 7, 1-2. 9-14 

Vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. 

Lời Chúa trong sách Macabê quyển thứ hai. 

Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiôkhô cho lấy roi 

và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môisen cấm. 

Thay mặt cho an hem mình, một người lên tiếng nói: “Vua muốn tra hỏi 

chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết 

chẳng thà vi phạm luật pháp của cho ông chúng tôi”. 

Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: “Vua là một tên hung thần, vua 

khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì 

luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng 

sự sống đời đời”. 

Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu 

anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, và khẳng khái nói: “Tôi có được lưỡi 

này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh 

những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được”. Nhà vua 

và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh  niên đã 

dám coi thường đau khổ. 

Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như 

vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: “Thà chết vì tay người đời đang khi 

dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn 

vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu”. 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: TV 16 

Đáp: Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưởng 

Thánh Nhan. 

Xướng: Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, xin 

Ngài để ý; xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu, thốt ra từ miệng lưỡi chẳng 

điêu ngoa. 

Xướng: Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn, 

dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, 

vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. 

Xướng: Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin 

thương che chở. Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được 

trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh 

Nhan. 

 

BÀI ĐỌC II: 2Tx 2, 16 – 3, 5 

Xin Chúa cho anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì 

tốt lành. 

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

Thessalônica. 

Thưa anh em, xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và xin Thiên 

Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà 

ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, xin các 

Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vũng mạnh, để làm và nói tất cả 

những gì tốt lành. 

Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời 

Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy nơi anh em. 

Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu 

xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin. Nhưng Chúa là Đấng trung tín: 

Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác 

thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em: anhem đang làm và sẽ 
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làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để 

anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Đức Giêsu Kitô là Trưởng Tử trong số những 

người từ cõi chết trỗi dậy; kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến 

muôn thuở muôn đời. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 20, 27-38 

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên 

Chúa của kẻ sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm 

này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: “Thưa 

Thầy, ông Môisen có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của 

người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, 

để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. 

Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi 

người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi 

mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy 

trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng 

làm vợ?” 

Đức Giêsu đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai 

được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không 

cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được 

ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự 

sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môisen cũng đã cho 

thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa 

của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, và Thiên Chúa của tổ 



10  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 425 Thaùng 11 Naêm 2019 

 

phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là 

Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN  

Ngày 10 tháng 11 

 

Chúng ta đã buớc vào Chúa nhật thứ 32 thưòng niên, tức chỉ còn 2 tuần nữa là kết 

thúc năm Phụng vụ. Trong những Chúa nhật cuối năm, qua các Bài đọc Giáo hội muốn 

huớng chúng ta đến ngày Cánh chung và sự sống mai hậu sau cuộc đời ở trần gian này.  

Đoạn Phúc âm theo Thánh Luca hôm nay (song song với Mt 22,23-33) kể lại một 

cuộc tranh luận giữa nhóm Sa đốc và Chúa Giêsu. Đây là truờng hợp duy nhất Phúc âm 

ghi lại  việc Chúa tranh luận với họ, khác với nhiều truờng hợp được ghi lại liên quan 

tới nhóm Pharisêu. Tuy nhiên nếu những cuộc tranh luận của Chúa với nguời Pharisêu 

có thể nói là về Đạo lý (phải làm gì), thì cuộc tranh luận hôm nay với ngưòi Sađốc có 

thể gọi là một tranh luận 'Tín lý' (phải tin gì!)   Người Pharisêu hay bị Chúa khiển trách 

vì thói Giả hình, nhưng những điều họ tin (beliefs) thì chính Chúa cũng chia sẻ, như 

niềm tin vào sự sống lại và đời sau; trong khi nguời Sađốc thì không tin.  

Trong câu chuyện hôm nay, họ không trực tiếp phi bác niềm tin vào đời sau, nhưng 

muốn dựa trên luật Moise về hôn nhân (khoản gọi là luật Levirat) để nói rằng nếu có đời 

sau thì sẽ xảy ra chuyện trái khoáy, phi lý. Câu trả lời của Chúa Giêsu nói rằng hôn nhân 

là điều cần thiết cho cuộc đời này, chứ ở cuộc sống mai sau thì không còn cần thiết nữa, 

vi con nguời ở đời sau sẽ sống như các thiên thần! 

Có vài điểm chúng ta nên để ý ở đây: 

- Thứ nhất, khi áp dụng luật Moise cho đời sau, nguời Sađốc đã hiểu đời sau như là 

một sự kéo dài của đời sống hiện tại - vì thế những mối quan hệ đời này vẫn đuợc tiếp 

nối. Nhưng đời sống mai hậu sẽ khác hẳn đời sống hôm nay vì những ràng buộc của 

thân phận con nguời (kể cả hôn nhân) sẽ không còn nữa. Như luật Levirat cho thấy, hôn 

nhân thời xưa nhằm vào con cái như một nối dài hiện hữu của người cha (bên cạnh các 

khía cạnh kinh tế, thừa kế khác) Nguời phụ nữ gặp hoàn cảnh như thế, là phải chấp nhận 

(lấy em chồng) như thế, không có lựa chọn nào khác, không ai hỏi chị có muốn không, 

chị nghĩ thế nào ! Nguời phụ nữ đuợc coi là sở hữu của bên chồng, cho nên mới có câu 

hỏi, "nguời đàn bà ấy là "của" ai, vì cả 7 nguời đã 'lấy' cô làm vợ!"  
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- Nguời Sađốc chỉ chấp nhận 5 sách đầu tiên của Cựu ước (gọi là Torah) chứ 

không nhận các Sách về sau (như các Ngôn sứ) là 'thánh kinh' (Tanakh) 

Chúa Giêsu bảo rằng chính họ đã không biết đọc Thánh kinh nên không hiểu chính 

ý của Moise khi ông nói về Thiên Chúa "của" Abraham, Isaac và Jacob.  

Phúc âm hôm nay nên làm ta nghĩ lại về chữ "của" trong các mối quan hệ của mình. 

Ở đời này, có nhiều thứ (kể cả con nguời) chúng ta tưỏng là "của ta", và chúng ta cũng 

thuộc về, là "của" những sự gì đó, những ai đó! Nhưng mọi chữ "của" trong đời này sẽ 

qua đi cùng với đời này. Chỉ có một chữ "Của" còn lại cho vĩnh cửu là ta có là "của 

Chúa" hay không? 

Gioan X Lộ 

 

 

 

 

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

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

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

chết cho tình yêu Kitô. Hầu được sống lại với Người, trong tình yêu Ba Ngôi vĩnh 

cửu ở đời sau.Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

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

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

đoạn để loại bỏ Thiên Chúa, được vững lòng tin, cùng đủ nghị lực vượt qua những 

thử thách đức tin. Hầu có thể mở rộng Nước Chúa, và loan báo Ơn Cứu Độ cho chư 

dân trên toàn cõi địa cầu.Chúng con cầu xin Chúa 

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

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

dắt Giáo Hội luôn được hiệp nhất với nhau, để chu toàn sứ mệnh: loan báo Tin 

Mừng Ơn Cứu Độ, làm chứng Phúc Âm, và cử hành các Phụng Vụ trong sự hiệp 

nhất của tình yêu Ba Ngôi.Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 17 THÁNG 11 

 

 

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 19-20a 

Mặt trời conga chính sẽ mọc lên soi chiếu các người. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Malakia. 

Đức Chúa các đạo binh phán: “Này ngày của Đức Chúa đến, đốt cháy 

như hỏa lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. 

Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng – Đức Chúa các đạo binh phán – không 

còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng đối với các ngươi là 

những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các 

tia sáng chữa lành bệnh.  

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: 97 

Đáp: Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

Xướng: Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa, vị 

Quân Vương! 

Xướng: Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với 

toàn thể dân cư! Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng trước 

tôn nhan Chúa. 

Xướng: Vì Người ngự đến xét xử trần gian, Người xét xử địa cầu theo 

đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 425 Thaùng 11 Naêm 2019 13 

 

BÀI ĐỌC II: 2Tx3, 7-12 

Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. 

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

Thessalônica. 

Thưa an e m, chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng 

tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Chúng 

tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để 

khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải là vì chúng 

tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em 

bắt chước. 

Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai 

không chịu làm thì cũng đừng ăn! Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh 

em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng 

xen vào. Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ 

những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh 

em sắp được cứu chuộc. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 21, 5-19 

Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Một hôm, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga, với 

những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì 

anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng 

đá nào trên tảng đá nào” Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự 

việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?” 
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Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lưa gạt, vì sẽ có nhiều 

người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến 

gần”, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì 

đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là 

chung cục ngay đầu”. Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân 

kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi 

sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ 

lớn lao từ trời xuất hiện. 

Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và 

ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em 

đến trước mặt vua chúa, quan quyền vì Danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh 

em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này: là anh 

em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn 

nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống 

chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và 

bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, 

anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em 

cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống 

mình. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN  

Ngày 17 tháng 11 

 

Ngày Cánh Chung 

 Những ngày cuối của năm phụng vụ giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về 

ngày cánh chung – ngày phán xét chung cuộc của cả nhân loại. Các bài đọc ngày 

hôm nay hướng chúng ta về chủ đề này khi năm phụng vụ sắp khép lại. Thế 

nhưng chúng ta phải hiểu ngày cánh chung như thế nào? 
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 Trước hết, bài đọc một hôm nay cho chúng ta thấy được tính chất của ngày 

cánh chung đó là ngày “mặt trời công chính sẽ mọc lên soi chiếu mọi người”(Ml 

3,20). Ngày cánh chung thường được chúng ta hiểu như một ngày luận tội. Tin 

Mừng theo thánh Mat-thêu chương 25 vẽ ra cảnh tượng ngày cánh chung như là 

ngày phán xét. Khi ấy Chúa sẽ tách biệt người ta như tách biệt chiên với dê. 

Những người sống biết sẻ chia, giúp đỡ người khác được ví như những chú chiên 

ngoan nên sẽ được hưởng phần thưởng trong nước Chúa. Những người được ví 

với dê là những người đã không biết mở rộng tấm lòng trước đồng loại nên cũng 

bị loại ra khỏi hạnh phúc đời đời. Có lẽ phần đông người Ki-tô hữu chúng ta 

thường nghĩ về ngày cánh chung như thánh Mat-thêu miêu tả. Điều này không sai 

nhưng đôi khi nó làm cho người ta có cảm giác lo sợ trước sự công bình của 

Thiên Chúa. Bài đọc một mà giáo hội mời chúng ta nghe hôm nay nhắc cho 

chúng ta rằng ngày cánh chung trước hết là ngày cứu độ, ngày của sự giả thoát. 

Thế giới mà chúng ta đang sống với vô số bất công sẽ được Mặt Trời Công Chính 

chiếu soi. Ngày cánh chung sẽ là ngày chiến thắng của đức công chính trước gian 

tà, điều ác. Cho nên khi nhắc đế ngày cánh chung, thái độ chúng ta cần có chính 

là niềm hy vọng. Chúng ta hy vọng vào ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa với 

chúng ta.  

  Bài Tin Mừng hôm nay ta thấy có nhiều biến động lớn trong ngày cánh 

chung: chiến tranh, ôn dịch, đói kém và những hiện tượng kinh khủng và điềm 

thiêng dấu lạ lớn lao từ tròi (Lc 21,9-12). Tất cả những gian khổ, những thay đổi 

của đất trời sẽ xảy ra trước ngày Con Người ngự đến. Sẽ có những dấu chỉ trước 

khi ngày cánh chung xảy ra. Tất cả những điều này sẽ xảy ra và chắc chắn chúng 

ta sẽ hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, chúng ta không được quên lời Chúa Giê-su 

dạy trong bài tin mừng hôm nay đó là đừng lo lắng. Khi vì danh Chúa mà chúng 

ta bị bách hại, bị người ta đưa ra trước quan toà thì chính Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. 

Chúa hứa bảo vệ chúng ta dù có gian khổ, chịu sỉ nhục như thế nào đi nữa chúng 

ta sẽ được an toàn trong tay Chúa: một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất 

đâu (Lc 21,18). 

 Là người Ki-tô hữu, chúng ta tin và chờ đợi ngày cánh chung để được diện 

kiến Thiên Chúa. Tuy nhiên, thái độ chúng ta cần phải có là thái độ tin tưởng, phó 

thác cho tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Chúng ta không cần phải quá lo 

lắng về những gì sẽ xảy ra hay ngày nào sẽ là ngày cánh chung. Chúng ta được 



16  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 425 Thaùng 11 Naêm 2019 

 

mời gọi để trao mọi sự vào tay Chúa. Tin theo Chúa chúng ta được mời gọi sống 

trọn vẹn từng ngày mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu chúng ta sống trọn vẹn từng 

ngày trong ân nghĩa Chúa thì dù ngày cánh chung có là hôm nay hay ngày mai 

cũng không làm chúng ta khiếp sợ. Ước chi chúng ta có thể nói với Chúa như 

thánh Pio: “quá khứ của con, lạy Chúa, con phó thác cho Lòng Thương xót của 

Chúa; hiện tại của con, con phó thác cho Tình Yêu của Chúa và tương lai của con 

cho sự Quan Phòng của Chúa”.  

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ 

 

 

 

 

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

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

ban cho mỗi một cá nhân chúng con, biết hướng lòng và diễn tả tình yêu biết ơn 

đối với tình yêu của Thiên Chúa đã không ngừng tuôn đổ, cùng gìn giữ chúng con 

từng giây phút trong cuộc sống thường nhật.Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

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

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

Thiên Chúa đã và đang dành cho nhân loại, hầu các bạn ấy sớm có ngày trở thành 

con dân của Thiên Chúa.Chúng con cầu xin Chúa 

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

loại chúng con ơn biết yêu thương nhau. Yêu như chính Chúa Giêsu đã chỉ dạy: 

chịu đâm thủng và đổ máu cho những người công chính và ngay cả thù dịch. Nhất 

là ban cho chúng con biết mở cửa lòng, trao tặng tình yêu Phúc Âm đến những 

anh chị em thiếu may mắng – đang mòn mỏi mong chờ lòng thương xót của 

chúng con.Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 

NGÀY 24 THÁNG 11 

   LỄ CHÚA KITÔ VUA 

 

 

BÀI ĐỌC I: 2Sm 5, 1-3 

Họ xức dầu tấn phong Đavít làm vua Israel. 

Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ hai. 

Hồi đó, toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua Đavít tại Khéprôn và 

thưa: “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Saolê 

làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của 

Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel, dân 

Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel”. Toàn thể kỳ mục Israel đến 

gặp vua tại Khéprôn. Vua Đavít lập giao ước với họ tại Khéprôn, trước 

nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đavít làm vua Israel. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 121 

Đáp: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Xướng: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa!” Và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa hội thành, ta đã dừng chân. 

Xướng: Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền thờ ở nơi đây, 

để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel. Cũng nơi 

đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đavít. 

 

BÀI ĐỌC II: Cl 1, 12-20 

Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôssê. 
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Thưa anh em, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho 

anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh 

trong cõi đầy ánh sáng. 

Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào 

vương quốc Thánh Tử Chí Ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, 

được thứ tha tội lỗi. 

Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước 

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

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

bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ 

Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn 

tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội 

Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi 

chết sống lại, để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã 

muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn 

nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người 

đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và 

muôn vật trên trời. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúc tụng Đấng nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng 

triều đại đang tới, triều đại vua Đavít, tổ phụ chúng ta. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 23, 35-43 

Khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.  

Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, 

còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu 
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lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được 

tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho 

Người uống và nói: “Nếu ông là Vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!” Phía 

trên đầu Người có bản án viết: “Đây là Vua người Do thái”. 

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: 

“Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng 

tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy 

mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là 

đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi!, khi ông vào Nước của ông, 

xin nhớ đến tôi! Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh 

sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.  

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN  

Ngày 24 tháng 11 

 

VUA GIÊ-SU KI-TÔ: VUA ĐỜI TÔI 

 Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ! Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây 

Năm Phụng Vụ Năm C đã khép lại với Thánh lễ trọng thể: Chúa Ki-tô Vua. Dòng 

đời cứ trôi, xã hội đổi thay, nhưng thiết nghĩ đời sống đạo của mỗi chúng ta vẫn là 

sự ưu tiên hàng đầu, và một lần nữa, qua các bài đọc Phụng vụ hôm nay, chúng ta 

cùng nhau xác tín Chúa Ki-tô là Vua vũ trụ, là Vua của đời ta chứ không ai khác. 

Và đã là thần dân của Vua Ki-tô, thì chúng ta phải sống ra sao cho xứng hợp với 

ơn gọi ấy? 

 Trước tiên, Vua Ki-tô đích thật là Vua về mặt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Người đích thật là “trưởng tử mọi tạo vật,…mọi vật đã được tạo thành nhờ Người 

và trong Người. Và Ngài có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người” (x. 

Cl 1, 15-17). Hơn nữa, Người là chủ thể phán quyết trên sự sống, ảnh hưởng, và 
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chi phối bậc nhất trong đời sống chúng ta. Một khi chúng ta được lãnh nhận Bí 

tích Rửa tội, chúng ta được gia nhập vào gia đình của Người, chúng ta trở nên 

thần dân của Vua Giê-su, chúng ta trở thành chi thể của Người. Một khi chúng ta 

được đặc ân cất tiếng gọi Thiên Chúa là Cha ơi (Abba) cũng là lúc chúng ta đặt 

hết niềm tin tưởng vào Người và nhận Người là chủ tể của đời ta. Không phải một 

cách ngẫu nhiên mà khi chịu khổ hình, tử nạn trên Thập giá mà quan tổng trấn 

Phi-la-tô cho viết hàng chữ “Người Này Là Vua Dân Do Thái” (x. Lc 23, 38), mà 

Người chính là vị Vua hiển nhiên trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa. 

Không những là Vua dân Do Thái, mà là Vua cả vũ trụ, Vua của mọi dân nước. 

Tuy nhiên, Vua Giê-su khác hẳn các vị vua trần thế và đường lối của Người là 

“bước qua Thập giá, tiến vào vinh quang Phục Sinh”. Cụ thể, Vua Giê-su phục vụ 

thần dân của Người thay vì để được phục vụ; Vua Giê-su chịu chết cho thần dân 

của Người thay vì để họ chết thay cho mình; Vua Giê-su cúi xuống rửa chân cho 

thần dân của Người thay vì để cho họ hầu hạ, rửa chân cho mình; Vua Giê-su hiến 

mạng sống mình cho thần dân của Người thay vì bắt họ hy sinh sinh mệnh cho 

mình; Vua Giê-su hạ mình cho đến chết cho thần dân của Người thay vì ngồi 

chệnh chạng trên ngai vàng vinh quang oai hùng. Vì vậy, đã là thần dân của Vua 

Giê-su Ki-tô, chúng ta phải sống ra sao cho xứng hợp với đặc ân này, biết noi 

gương sống tha thứ, sống yêu thương và hết lòng xót thương như Vua Giê-su 

Ki-tô. 

 Vua Giê-su - Vị Vua của lòng tha thứ: Khác với các vua chúa trần 

gian là những người ít nhiều cũng giữ mối thù hận không những của cá nhân mà 

là của vương quốc, rồi bày mưu tính kế xâm chiếm, trả thù, dùng vũ lực để mang 

lại sự thịnh vượng, phồn vinh. Vua Giê-su thì không như vậy, Người luôn tha thứ, 

bao dung với hết mọi người, đặc biệt những thần dân “ bệnh tật về phần hồn” khi 

phạm tội, khi bị bỏ rơi hay quên lãng, khi không có chỗ đứng trong xã hội hay 

không có ai để tựa vào…Người là vị vua dám xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho 

những kẻ giết hại mình “ Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” 

(x. Lc 23, 34). Là người tin nhận Vua Giê-su, mỗi người chúng ta cũng biết cố 

gắng bỏ mình, bỏ cái tôi, bỏ ý riêng của mình hầu tâm hôn luôn được mở rộng 

đón nhận anh chị em, đặc biệt sống tha thứ như Người. 
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 Vua Giê-su - Vị Vua của tình yêu: khi nói đến điểm này, chúng ta dễ 

dàng nhận ra: tất cả mọi tình yêu ở trần gian này chỉ là diện mạo một phần nho 

nhỏ của Tình Yêu mà chính Vua Giê-su mang lại “Thiên Chúa là tình yêu” (x. 

1Ga 4, 8). Chính vì vậy, mọi sự tốt lành, thánh thiện, công việc bác ái từ thiện, 

những câu chuyện về các vua chúa trần gian tốt bụng biết lo cho dân nước là biểu 

hiện một phần thuộc tính của Vua Giê-su. Trong bài đọc I, dân chúng cảm kích và 

tin nhận Đa-vít làm vua; qua tiên tri Sa-mu-en, mà vua Đa-vít đã ký kết giao ước 

với dân Is-ra-en trước mặt Chúa (x. 2Sm 5, 3). Hơn thế nữa, nhờ tình yêu Vua 

Giê-su mà chúng ta được cứu thoát khỏi quyền lực bóng tối, tội lỗi, xứng đáng 

lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng (x. Cl 1, 12-13). Là thần dân của 

Người, mỗi người chúng ta luôn tâm niệm và ghi tạc vào lòng, cũng như nhắc nhở 

nhau sống yêu thương, sống bác ái chia san trong gia đình, trong công sở, nơi lối 

xóm, hội đoàn, giáo xứ và ngoài xã hội. 

 Vua Giê-su - Vị Vua của lòng xót thương: Người là Vua của lòng tha 

thứ, của tình yêu và “từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu xót thương” (x. Tv 

103, 8). Lòng thương xót này là bản chất cội rễ của Vua Giê-su, nó không phụ 

thuộc vào những việc ta làm dù lành thánh hay xấu xa. Vì chưng, Thiên Chúa cho 

nắng lên và cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như kẻ dữ. Ngược lại với hình ảnh 

vua chúa trần gian, ai tốt thì được thưởng, ai sai phạm thì bị luận phạt nhãn tiền, 

rất ít có được cơ hội làm lại cuộc đời. Đối với Vua Giê-su, nhờ vào lòng từ bi lân 

tuất của Người, mà chúng ta luôn có cơ hội cải hối, trở về, và được đón nhận vào 

cung lòng yêu thương. Một bằng chứng thay đổi kết cuộc của tên trộm lành bị 

đóng đinh với Người trên núi Can-vê. Nào ai có ngờ: một kết thúc trên cả mong 

đợi cho một tên trộm biết sám hối ăn năn, thú nhận tội lỗi của bản thân và xin Vua 

Giê-su “Lạy Người, khi nào về nước Người, xin nhớ đến tôi” (Lc 23, 42). Tưởng 

chừng phải chờ, phải đợi không biết bao lâu nữa, nhưng lòng xót thương của Vua 

Giê-su toát lên, tuôn trào hoán cải linh hồn tên trộm lành này “Ta bảo thật ngươi, 

ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23, 43). Ôi quá tuyệt vời, 

lòng từ bi của Vua Giê-su vượt xa mong đợi, vượt trên khát vọng tâm hồn và biến 

đổi cuộc đời chúng con! Là thần dân của Người, chúng ta cùng nhủ lòng và sống 

thấm nhuần lòng xót thương, đồng cảm, cảm thông với anh chị em hơn trong mọi 

biến cố cuộc sống. 
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 Giờ đây, xin mời quý cộng đoàn quỳ gối và thành tâm cùng dâng lời cầu 

nguyện:  

Lạy Vua Giê-su từ ái 

Xin Người đưa lối, chèo lái đời con. 

Sống luôn tha thứ sắt son 

Tâm hồn mở rộng, nỉ non bớt phần. 

Yêu thương chan chứa ân cần 

Từ bi thương xót phúc ân tuôn tràn. Amen! 

Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

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

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

dựng muôn loài, Chúa Con – Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Chúa Thánh Thần 

– Đấng thánh hóa loài người, và với tha nhân – những người anh em mà 

Thiên Chúa đã tạo dựng bởi tình yêu Ba Ngôi.Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

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

được ơn thấu hiểu về; Trái Tim Cực Thánh của Ngài đã dành cho nhân loại: 

phải chịu đâm thâu vì tội lỗi của chúng con, để cứu chuộc chúng con. Nhưng, 

lắm lúc chúng con đã tự quên lãng, thờ ơ, đối với Trái Tim Tình Yêu của 

Ngài – Trái Tim chí tôn, Trái Tim Cực Thánh.Chúng con cầu xin Chúa 

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

nguyện để lướt thắng mọi cám dỗ”. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho bạn trẻ 

chúng con, luôn biết tỉnh thức, can đảm và mạnh mẽ dứt khoát với những 

cám dỗ luôn luôn tìm đủ mọi cách để lôi kéo chúng con ra khỏi tình yêu Ba 

Ngôi.Chúng con cầu xin Chúa 
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Anh chị em rất thân mến, 

Thấm thoát năm 2019 sắp kết thúc, chúng ta sắp sửa bước vào năm 2020. 

Thời gian này Giáo Hội tại Nhật đang nhộn nhịp chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh 

Cha, và nước Nhật cũng đang ráo riết chuẩn bị cho Thế Vận Hội Mùa Hè 2020. 

Chúng ta biết thời gian trôi thật nhanh, xin cho chúng ta biết xữ dụng thời gian 

một cách thánh thiện, và biết dùng thời gian chóng qua để mua lấy vĩnh cửu trên 

thiên đàng qua những hy sinh, cố gắng của chúng ta.  

Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Pan-Amazon được Đức Thánh Cha 

Phanxicô triệu tập tại Vatican vào đầu tháng 10 vừa mới kết thúc. Chắc chắn sẽ 

còn có nhiều điều phải thực hiện và còn rất nhiều khó khăn trước mặt, nhưng 

Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn Giáo Hội và giúp Giáo Hội hiện diện, đồng hành 

và chia sẻ với tất cả cư dân ở vùng Amazon. Xin cho chúng ta cũng luôn biết xử 

dụng tài nguyen thien nhiên mà Chúa ban với tất cả sự ý thức và trách nhiệm, để 

“ngôi nhà chung” của chúng ta luôn được bảo vệ trong sự toàn vẹn của nó, để các 

thế hệ con cháu tương lại của chúng ta sẽ được hưởng dùng một cách trọn vẹn 

như Chúa muốn khi tạo dựng vũ trụ. 

Vào ngày 04 tháng 11, hai sơ Kim Duyên và Nguyễn thị Nga, thuộc Dòng 

Phanxicô Hiệp Sỹ Đức Mẹ tại Nagasaki, sẽ được khấn trọn đời. Xin anh chị em 

hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho 2 sơ. Xin cho hai sơ luôn sống hạnh phúc, 

thánh thiện ơn gọi của mình, để phục vụ Giáo Hội và cứu chuộc các linh hồn cho 

Chúa. 

Ngày 24 tháng 11 hàng năm, Giáo Hội tại Việt Nam long trọng mừng kính 

117 thánh tử đạo tại Việt Nam. Biến cố này nhắc chúng ta nhớ 2 điều: 

1. Chúng ta phải luôn tạ ơn Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng ta, những người 

con của Giáo Hội tại Việt Nam, những vị tổ tiên anh dũng, can đảm làm chứng 

cho tình yêu đối với Chúa, và là gương mẫu cho chúng ta trong đời sống đức tin. 

Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài, luôn cố gắng vượt qua những cám dỗ 

hằng ngày, để sống trung thành với Chúa, Đấng đã chết trên thánh giá vì chúng ta. 

2. Giáo Hội tại Việt Nam vẫn luôn là một giáo hội tử đạo. Cộng sản vô thần 

luôn tìm mọi cách để bắt bớ, cấm cách và tiêu diệt giáo hội, làm cho giáo hội 
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không được tự do hoạt động hoặc thi hành sứ vụ truyền giáo, bác ái mà Chúa 

Giêsu đã trao phó. Chúng ta, dù sống ở đâu, cũng biết luôn cầu nguyện cho Giáo 

Hội Mẹ Việt Nam, và luôn trung thành làm chứng cho Chúa, noi gương các tổ tiên 

tử đạo của chúng ta. 

Vào ngày Chúa Nhật 24 tháng 11, năm phụng vụ 2019 sẽ được kết thúc với 

lễ kính Chúa Giêsu Vua vũ trụ, và năm phụng vụ mới 2020 sẽ được bắt đầu vào 

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng ngày 01 tháng 12, để chuẩn bị mừng lễ Giáng 

Sinh. Qua chu kỳ năm phụng vụ, Giáo Hội muốn chúng ta sống lại tất cả các biến 

cố quan trọng của cuộc đời Chúa Giêsu, từ khi Ngài sinh ra cho đến cuộc tử nạn, 

phục sinh, để chúng ta cũng được kết hợp mật thiết với Chúa, qua những biến cố 

trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, nhờ đó chúng ta được thánh hóa và cuộc 

sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Mẹ Maria 

có một vai trò đặc biệt, nhờ đó, Mẹ hiện diện trong suốt cả cuộc sống của Chúa 

Giêsu, từ khi Ngài sinh ra, cho đến cái chết đau thương trên thập giá. Vì thế, để có 

thể hiểu rõ Chúa Giêsu, chúng ta cần phải học với Mẹ, và Mẹ sẽ chỉ dạy cho 

chúng ta trong sự khiêm tốn và âm thầm. 

Xác tín vào mầu nhiệm sống lại, Giáo Hội Công Giáo dành trọn tháng 11 để 

cầu nguyện cho các linh hồn đang đền tội trong luyện tội, trong tháng này, chúng 

ta đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cho linh hồn tiên nhân, ông bà, cha mẹ, anh chị 

em và tất cả mọi người đã qua đời. Cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời là bổn 

phận của tất cả những người kitô hữu, vì qua bí tích rửa tội, chúng ta tất cả đã 

được tháp nhập vào nhiệm thể của Đức Kitô, vì thế, chúng ta trở thành anh chị em 

của nhau trong Đức Kitô, do đó chúng ta có bôn phận bác ái phải cầu nguyện cho 

nhau. Cầu nguyện là một diễn tả của sự hiệp thông: chúng ta cầu nguyện cho các 

linh hồn, chắc chắn các linh hồn và các thánh trên thiên đàng cũng sẽ cầu nguyện 

cho chúng ta. Xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, và vì cuộc khổ nạn 

đau thương của Chúa Giêsu, Xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi cho các linh hồn 

và ban cho họ phần thưởng thiên đàng. 

Những ngày này, chúng ta đang cùng chia sẻ niềm vui và vinh dự của dân tộc 

và Giáo Hội tại Nhật khi chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài sẽ đến 

thăm viếng Nhật Bản từ tối ngày 23 cho đến sáng ngày 26 tháng 11. Tuy là một 

chuyến đi rất ngắn, nhưng chúng ta cầu nguyện và xin Chúa, qua sự hiện diện của 

vị Đại Diện của Chúa trên trần gian, Chúa ban cho dân tộc, mọi thành phần của 

giáo hội tại Nhật, và cho cả chúng ta nữa, một lễ hiện xuống mới. Xin Chúa khơi 
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dậy nơi những người trẻ niềm khao khát chân lý, ao ước phục vụ người nghèo, sự 

can đảm dấn thân vì Nước Trời.  

Kính chúc qúy cha, qúy tu sỹ nam nữ và tất cả anh chị em một tháng các linh 

hồn sốt sắng, tràn đầy niềm vui và bình an. Trong khi chờ đợi được gặp anh chị 

em trong các cộng đoàn trong các thánh lễ bằng tiếng Việt, tôi xin phó thác anh 

chị em cho Mẹ La Vang, và cho các thánh tử đạo Việt Nam, tổ tiên của chúng ta 

trong đức tin, xin Đức Mẹ và các thánh cầu bầu cùng Chúa ban cho mỗi gia đình, 

mỗi người niềm vui và sự can đảm sống đức tin trong hoàn cảnh xã hội bây giờ.  

Tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị em trong các thánh lễ và giờ kinh 

nguyện.  

Linh Mục của anh chị em 

  P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

            

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 10/2019, 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 Khả-Huệ (Yokohama) giúp một em: 10.000 yen 

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

- Một vị ân nhân giúp hai em: 20.000 yen 

- Cô Minh Vy (Isesaki, Gunma-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Minh-Nga (Yamato) giúp một em: 10.000 yen 

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

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

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

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

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

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

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

 

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

Từ nay, xin anh chị em vui lòng liên lac với cha Đàm Xuân Lộ theo địa chỉ sau đây: 

Rev. Gioan Đàm Xuân Lộ 

Toyama Catholic Church; 5-10 Sanno Machi, Toyama-shi 930-0064 

Email: damxlo@yahoo.com; Mobile: 080-3357-1059 

 

TIN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO KAWAGUCHI 

Hội tư vấn về y tế và luật pháp miễn phí 

Vào mỗi tháng tại nhà thờ Kawaguchi có các luật sư, bác sĩ, các nhân viên chuyên 

về visa, những nhân viên của các Công đoàn lao động đến giúp Cộng Đồng chúng 

ta giải quyết các khúc mắc về luật pháp, bảo hiểm, visa, y tế và nhiều vấn đề khác.  

Chương trình tư vấn về y tế  

-Thời gian: Chúa nhật 17/11/2019.  

Từ 13:00 ~17:00 h 

Địa điểm: Nhà thờ Kawaguchi: Saitamaken- Kawaguchishi- Honcho 2-4-15 

 Người tư vấn và khám bệnh: Bác sĩ Yamamura Junpei. 

 Ưu tiên cho các bạn không có giấy bảo hiểm và các trường hợp khác... 

 Các bạn liên lạc với sơ Lang để điền đơn trước khi khám.( Nếu cần phải chuyển 

đến bệnh viện để khám bệnh , bác sĩ sẽ viết giấy giới thiệu cho bạn , bạn sẽ được 

miễn phí về khoản tiền giới thiệu này ). 

 Tư vấn về luật pháp , bảo hiểm, visa và các loại giấy tờ .. .Chúng tôi có 2 ngày. 

 Ngày thường: 

 Thời gian: 

Thứ tư 13/11/2019;  Từ 10:30 ~15:00 

Địa điểm: Nhà thờ Kawaguchi 

 Người tư vấn : Cô Matsushita Chie : Nhân viên luật chuyên môn về visa 

( Immigration Lawyer) 

 Ngày Chúa Nhật 

-Thời gian: 17/11/2019;  Từ 13:00~17:00 h 

 Người tư vấn: Luật sư Hikawa Masaichi 

 Các bạn ở xa có thể tư vấn bằng điện thoại hoặc bằng sky, facebook... 

 Vì số lượng các bạn tư vấn rất đông nên chúng tôi ưu tiên cho các bạn có các 

vấn đề nan giải và các bạn đăng ký sớm. 

 Mọi chi tiết xin liên lạc với sơ Maria Lang qua: 

 Tin nhắn của Facebook: Maikhoi Kawaguchi 

 Tel: 090-9343-4550 

Chúng tôi rất hân hạnh chào đón các bạn đến với hội tư vấn nhà thờ Kawaguchi của 

chúng tôi.                        Thay mặt ban tổ chức; Sơ Maria Lê Thị Lang 

mailto:damxlo@yahoo.com
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TIN CĐ/CG FUJISAWA 

Chương trình tĩnh tâm Mùa vọng của CĐ/CG Fujisawa cùng hiệp thông với 

CĐ yamato tổ chức ngày 01/12/2019 

Chủ Đề: Dọn Đường Chúa Đến 

Cha Giảng thuyết Joseph Nguyễn Thanh Nhã  

Bài chia sẻ 1     

14:30 đến 15:30  

15:30 đến 15:40 giải lao 

Bài chia sẻ 2 

15:40 đến 16:20 

Sau bài chia sẻ 1 ,2 giải đáp thắc mắc.  

Cùng thời gian đó, tại hội trường Nhà Thờ, chương trình tỉnh tâm thiếu nhi do 

Cha Phalo Hà minh Tú giảng thuyết: 15 h đến 15:30  

Giải tội từ 15:30 đến 16:30 

16:30 Thánh lễ  

Kính mời Quí ông bà anh chị em gần xa đến tham dự buổi tỉnh tâm của CĐ 

Fujisawa  

TM BĐD CĐ FUJISAWA 

 

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 – 

ローマ教皇、38年ぶり来日 

第 266代教皇フランシスコの訪日が正式に発表された。訪日

の日程は 11月 23日（土）から 26日（火）まで。23日（土）

バチカン大使館で日本の司教団と会談。24日（日）は長崎でミ

サをささげ、広島を訪問。25日（月）は、東京カテドラル聖マ

リア聖堂にて青年の集い、東京ドームにてミサ。26日（火）上

智大学内にてイエズス会員らとのミサを、その後にバチカンへ。 

教皇フランシスコ ポロフィール 

1936年 12月 17日、イタリア系移民の子どもとして、アルゼンチンの首都ブエ

ノスアイレスに生まれました。5人兄弟（男 3人、女 2人）の 4番目で、本名はホ

ルヘ・マリオ・ベルゴリオ。ホルヘは、サッカーをしたり、踊ったりするのが好

きな少年でした。 

1958年、21歳の時に神父になることを決意してイエズス会に入会。1969年、32

歳でカトリック司祭に叙階されました。アルゼンチンの人々を助けるために、神

父として働き、1992年から司教として働いた後、2001年から枢機卿として、バチ

カンで世界中の教会・聖職者・信徒・家庭のために働いていました。 

2013年 3月 13日、76歳で第 266代教皇に選ばれ、フランシスコと名乗りまし

た。アメリカ大陸から選ばれた初めての教皇です。教皇フランシスコは、世界 40

か国以上を旅して人々と出会い、言葉と行動によって人々を神さまのいつくしみ

や愛のよろこびの体験に導きたいと願っています。 

教皇って、どんな人？ 

使徒ペトロの跡継ぎ：教皇は、イエス・キリスト教会の頭として選ばれた使徒

ペトロの跡継ぎ。「キリストの代理人」とも呼ばれます。ペトロは今から 2千年前、

イエスから「天国の鍵」を預かり、教会（イエスの教えを生きる人々の集まり）

を建てて、世界中の人々を天国に導くよう、特別な使命を与えられました。ペト

ロが初代教皇で、現教皇フランシスコは 266代目です。 

全世界のカトリック教会の統治者 

教皇は、イタリアのローマの中にあるバチカン市国に住んでいます。世界で一

番小さな国の国家元首でありながら、全世界 12億人のカトリック教会の統治者で

もあり、宗教を超えて全世界の人々との救いと平野のために働きます。世界中の

人々が教皇のことを親しみをこめて「パパ」と呼びます。 

（ドン・ボスコの風より） 
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TRƯỜNG CA HÙNG ANH 

 

  Hân hoan ca mừng 

  Chư Thánh hùng anh 

  Trời đất tưng bừng 

  Cất lời đồng thanh. 

 

   Các Thánh Tử Đạo 

   Đức tin can trường 

   Một lòng vì đạo 

   Sống chết coi thường. 

 

    Con cháu Việt Nam 

    Tiếp bước cha ông 

    Dẫu đời u ám 

    Vững lòng cậy trông. 

 

   Sông sâu tĩnh lặng 

   Lúa chín cúi đầu 

   Sống đời hồng ân 

   Tình mến ghi sâu. 

 

  Tương lai phó thác 

  Quá khứ trôi qua 

  Hiện tại tín thác 

  Hùng anh trường ca. 

 

    Lm. Xuân Hy Vọng 

    Ishigaki, 10.2019 
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MẦU NHIỆM CÁC THÁNH THÔNG CÔNG 

 

Ai đó đã từng trải lòng: 

Một màu tim tím xếp vòng hoa tươi, 

Tang thương rủ rượi khóc người 

Chia tay từ giã cuộc đời dương gian. 

Dẫu còn nguy khó gian nan, 

Chan hoà xen lẫn muôn vàn hân hoan. 

Giờ này quỳ trước thiên nhan 

Cầu thay nguyện giúp bình an tâm hồn 

Hằng ngày liên lỉ suy tôn 

Hoà cùng thần thánh chẳng còn khóc than. 

Vui hưởng vinh phúc thiên đàng 

Lữ hành cất bước chứa chan lòng thành 

Ngày đêm can đảm hùng anh 

Đức tin sáng tỏ vượt nhanh qua ghềnh. 

Hy sinh, nguyện gẫm cho nên 

Hồng ân Thánh Lễ không quên ghi lòng 

Mầu nhiệm chư Thánh Thông Công 

Các Đẳng linh hồn hoài mong hợp đoàn. 

Ngày nào chẳng còn lo toan 

Quây quần bên Chúa hỉ hoan muôn đời. 

Lm. Xuân Hy Vọng 

Ishigaki, 10. 2019 
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THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA,  

ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN TRẺ 

 

1. Anh chị em thân mến, 

Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 Giáo phận, tham dự Đại hội XIV tại 

Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, xin gửi lời chào thân ái trong Chúa Kitô 

đến toàn thể Dân Chúa, đặc biệt các bạn trẻ. Đại hội là cơ hội để chúng tôi nhìn 

lại những hoạt động của các Giáo phận và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám 

mục, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và bàn thảo với nhau những kế hoạch 

mục vụ để có thể phục vụ Dân Chúa cách tốt đẹp hơn. Cũng vì thế, vào lúc kết 

thúc Đại hội, chúng tôi muốn gửi đến anh chị em một vài suy tư và định hướng 

mục vụ cho Giáo hội Việt Nam trong những năm tới. 

Trong ba năm qua, chúng ta đã thực hiện chương trình “Mục vụ gia 

đình”. Cảm ơn anh chị em đã đồng lòng hưởng ứng lời mời gọi của Hội đồng 

Giám mục bằng những nỗ lực hành động cụ thể. Tạ ơn Chúa vì chương trình mục 

vụ đã đem lại nhiều hoa trái cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ gặp khó 

khăn, cũng như giúp cho người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình. 

2. Các Kitô hữu trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt của toàn thể Giáo hội. Để 

thể hiện mối quan tâm này, Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XV họp tại 

Rôma vào tháng 10 năm 2018 đã bàn về chủ đề “Giới trẻ, đức tin và việc phân 

định ơn gọi”. Từ những kinh nghiệm, suy tư và đề nghị trong Thượng Hội đồng, 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tông huấn “Chúa Kitô đang sống” 

(Christus vivit), trong đó ngài khắc họa Dung nhan sống động, tươi trẻ và gần gũi 

của Chúa Kitô Phục sinh đang sống giữa chúng ta. Người là bạn của người trẻ và 

mong ước kết thân với họ để giúp họ sống tuổi trẻ cách sung mãn, lớn lên trong 

sự thánh thiện, dấn thân phục vụ xã hội và Giáo hội. 

Cùng chung những thao thức ấy, chúng tôi quyết định chọn chủ đề Mục vụ 

Giới trẻ cho Giáo hội Việt Nam trong ba năm tới (2020 - 2022). 

Trình thuật Đức Giêsu hiện ra và đồng hành với hai môn đệ trên đường 

Emmaus là trình thuật truyền cảm hứng cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới 
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về người trẻ. Đấng Phục sinh đã đồng hành, lắng nghe, đặt câu hỏi và giải thích 

cho hai môn đệ đang buồn sầu thất vọng, giúp họ hiểu chương trình cứu độ của 

Thiên Chúa đối với nhân loại. Đó không chỉ là câu chuyện của 2.000 năm trước, 

nhưng còn là cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Vì thế, hành trình 

Emmaus đã trở thành khuôn mẫu của mục vụ giới trẻ; theo đó, đồng hành với giới 

trẻ cần được thực hiện theo ba bước: (1) lắng nghe cuộc sống của người trẻ; (2) 

cùng với người trẻ phân định thánh ý Chúa dưới ánh sáng của sứ điệp Tin Mừng; 

(3) giúp người trẻ hành động để sống tuổi trẻ cách phong phú. 

A- Lắng nghe: Thuận lợi và thách đố đối với người trẻ tại Việt Nam hôm nay 

3. Tại Việt Nam, gia đình vẫn là “trường học đầu tiên”, nơi đó các Kitô hữu 

trẻ đón nhận những bài học căn bản cho đời sống làm người và làm con cái Chúa. 

Ngoài ra, sống trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, giới trẻ có nhiều cơ hội học 

hành, làm việc, sinh hoạt cộng đồng, du lịch, mở rộng giao lưu gặp gỡ, có những 

hoạt động phong phú trong lãnh vực văn hóa, thể thao. 

Bên cạnh đó, người trẻ cũng phải đối diện với những thách thức của thời đại 

mới. Hiện tượng di dân vừa đem lại những hiệu quả tích cực vừa gây nhiều hệ lụy 

tiêu cực trong đời sống gia đình và xã hội. Thế giới kỹ thuật số vừa là một 

phương thế rất hữu hiệu cho việc truyền thông và thiết lập các mối tương quan, 

nhưng cũng là nguyên nhân gây nên nhiều tác hại cho bản thân người trẻ. Ảnh 

hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã làm cho nhiều người trẻ 

lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng dưng vô 

cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại 

như nghiện ngập, buôn bán ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, phá thai. Bạo lực 

ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng. 

B- Phân định: Ơn gọi và sứ mệnh của người trẻ 

4. Trong bối cảnh trên, không ít người trẻ băn khoăn đi tìm ý nghĩa và hướng 

đi đích thực cho đời sống. Cũng như Chúa Kitô đã công bố Tin Mừng cho những 

người trẻ Emmaus, ngày nay Giáo hội cũng muốn gửi đến các bạn trẻ sứ điệp cao 

cả của Tin Mừng: Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương các bạn, Chúa Kitô đã cứu 

độ các bạn, ngày hôm nay Người vẫn đang sống, vẫn đồng hành với các bạn như 
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một người Bạn thân thiết. Tuổi trẻ là ân sủng và quà tặng mà các bạn cần đón 

nhận với lòng biết ơn và sống sung mãn chứ không lãng phí, hãy phát huy các khả 

năng Chúa ban để trở nên một người trưởng thành toàn diện. 

Hơn thế nữa, “tuổi trẻ còn là một phúc lành cho Giáo Hội và thế giới” (Tông 

huấn Chúa Kitô đang sống, số 134). Thật vậy, người trẻ không chỉ là đối tượng 

phục vụ của Giáo hội, mà còn là chủ thể phản ảnh Đức Giêsu Kitô giữa lòng nhân 

thế; không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của thế giới, họ đã và đang góp phần 

làm phong phú thế giới (x. Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 64). 

Người trẻ làm phong phú Giáo hội và thế giới bằng nhiều cách, trước hết 

bằng việc nên thánh: “Hương thơm thánh thiện tỏa ra từ đời sống lành thánh của 

biết bao người trẻ có thể băng bó các vết thương của Giáo hội và của thế giới, và 

đưa chúng ta trở lại với tình yêu viên mãn mà chúng ta đã được kêu gọi từ thuở 

đời đời” (Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 50). Đồng thời, các bạn trẻ cũng 

thể hiện sự thánh thiện qua việc sống đức ái trong gia đình và trong xã hội. Nhiều 

người trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động giáo xứ hoặc dấn thân vào các hoạt 

động bác ái xã hội. Các phong trào vì môi trường ngày càng phổ biến mà thành 

phần đông đảo là người trẻ. Tất cả làm nên sức sống trẻ trung của Giáo hội, đồng 

thời là sự dấn thân cụ thể để Phúc âm hóa xã hội và thế giới, mở rộng Triều đại 

của Thiên Chúa (x. Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 168). 

C- Hành động: Đồng hành để giúp người trẻ thăng tiến và dấn thân 

5. Theo hướng đi trên, chúng tôi mời gọi tất cả các thành phần Dân Chúa 

đồng hành với giới trẻ và đổi mới mục vụ giới trẻ. Những người tham gia mục vụ 

giới trẻ, đặc biệt các linh mục, cần đổi mới cách nhìn và cách tiếp cận người trẻ. 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét: “Người trẻ cảm thấy có một khoảng cách vời 

vợi giữa những gì họ được học và thế giới họ đang sống. Những gì họ được dạy 

về các giá trị tôn giáo và luân lý không hề chuẩn bị cho họ khả năng chống đỡ 

trước một thế giới chế nhạo các giá trị ấy, họ cũng không học được cách cầu 

nguyện và thực hành đức tin khả dĩ đứng vững giữa nhịp sống vội vã của xã hội” 

(Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 221). Vì thế, thay vì áp đặt lên người trẻ một 

chương trình có sẵn, cần phải đồng hành và lắng nghe các bạn trẻ, giúp họ khám 
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phá những khả năng và các đặc sủng Chúa Thánh Thần đã ban, và tạo điều kiện 

thích hợp để người trẻ phát huy những khả năng đó. Mục vụ giới trẻ phải mang 

tính “hiệp hành”, nghĩa là có khả năng liên kết mọi thành phần dân Chúa trong 

một “hành trình chung” (Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 206). Nếu biết quan 

tâm đúng mức và hướng dẫn đúng cách, Giáo hội sẽ có những người trẻ vui tươi, 

can đảm, nhiệt tâm dấn thân cống hiến cho công cuộc Phúc âm hóa. 

6. Chúng tôi đề nghị Chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm (2020 - 2022) với 

các chủ đề sau: 

 - 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện. 

 - 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. 

- 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội. 

Để thực hiện chương trình mục vụ trên, chúng tôi đề nghị: 

a- Học hỏi: 

-          Tạo điều kiện cho người trẻ tiếp cận những tài liệu hữu ích của Giáo 

Hội như Youcat (Giáo lý cho người trẻ), Docat (Giáo huấn xã hội cho người 

trẻ), và Tông huấn “Chúa Kitô đang sống”; đồng thời, nên chú trọng hơn đến 

việc giúp phân định thiêng liêng cũng như tư vấn tâm lý cho người trẻ. 

-          Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục sẽ đồng hành với các 

Giáo phận và Giáo xứ trong việc soạn bản hướng dẫn học hỏi cho chương trình ba 

năm. 

b- Cử hành: 

-          Giáo phận tổ chức Ngày Giới trẻ vào Chúa nhật Lễ Lá hằng năm hoặc 

một ngày khác phù hợp. 

-          Kết thúc 3 năm mục vụ, sẽ tổ chức Đại hội Giới trẻ toàn quốc. 

c- Sống: 

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất và không gian phù hợp cho hoạt động giới trẻ 

như văn phòng mục vụ, phòng sinh hoạt, sân chơi thể thao, ca nhạc,… 

- Trước tình trạng ngày càng đông các bạn trẻ rời làng quê đi học và làm việc 

ở các đô thị lớn, cần có sự phối hợp giữa giáo xứ nơi đi và nơi đến, bằng cách cấp 

chứng chỉ của nơi đi và hướng dẫn cho người trẻ gia nhập cộng đoàn địa phương 
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nơi đến. Các Giáo phận có những người trẻ đến học tập và làm việc tại các trường 

Đại học, Cao đẳng, các công ty, xí nghiệp, cần bổ nhiệm các linh mục đặc trách 

đồng hành để giúp các bạn trẻ có khả năng hội nhập, sống và làm chứng cho Tin 

Mừng trong môi trường mới. 

- Ứng dụng mạng xã hội vào công tác mục vụ giới trẻ. Nếu sử dụng tốt, 

mạng xã hội là phương tiện rất hữu ích để củng cố đức tin và kinh nghiệm thiêng 

liêng, cung cấp thông tin về mục vụ xã hội, trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết 

để sống hiệp thông và loan báo Tin Mừng. 

7. Trong Thư Chung này, chúng tôi muốn trình bày chi tiết hơn về chủ đề 

năm 2020: “Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành 

toàn diện”. Trong Tông huấn “Chúa Kitô đang sống” (số 26-27), Đức Thánh Cha 

Phanxicô mời gọi các bạn trẻ chiêm ngắm tuổi trẻ của Đức Giêsu để lớn lên và 

trưởng thành cách toàn diện theo gương của Người: “Trong thời gian sống tại 

Nadarét, Đức Giêsu vâng lời cha mẹ, ‘lớn lên, thêm khôn ngoan và đầy ân sủng 

trước mặt Thiên Chúa và người ta’ (Lc 2, 52). Đức Giêsu đang ở trong thời gian 

chuẩn bị, và trong giai đoạn này, Người đi sâu vào mối tương quan với Chúa Cha 

và với tha nhân. Người không chỉ lớn lên về mặt thể lý, mà còn về tâm linh nữa. 

Trong những năm tuổi trẻ, Người đã ‘tự rèn luyện’, chuẩn bị sẵn sàng để thực 

hiện kế hoạch của Chúa Cha. Người đã hướng tuổi niên thiếu và tuổi trẻ của mình 

theo sứ mạng cao cả ấy”. 

Dựa vào hướng dẫn trên, chúng tôi đề nghị các mục tử, những người làm 

công tác mục vụ giới trẻ, đặc biệt là cha mẹ, hãy đồng hành để giúp các thanh 

thiếu niên lớn lên và trưởng thành về thể lý, tâm lý, tâm linh, và phân định ơn gọi. 

a-Thể lý: giúp người trẻ rèn luyện thân thể khỏe mạnh, giữ kỷ luật đối với 

chính bản thân, phòng ngừa các đam mê nguy hại như rượu, bia, ma túy, cờ bạc, 

nghiện game. 

b-Tâm lý: giúp người trẻ tập luyện các đức tính nhân bản, đặc biệt tính trung 

thực, ý thức công bằng, lương tâm ngay thẳng, tinh thần trách nhiệm; tạo điều 

kiện để người trẻ có nhiều cơ hội sinh hoạt cộng đồng, nhờ đó hướng mở tới tha 

nhân, tập sống chung và làm việc chung với tinh thần liên đới, quảng đại, vị tha; 
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mở các lớp kỹ năng sống về nhận diện giá trị bản thân, trưởng thành tâm lý và 

tính dục, phát triển tương quan hài hòa với mọi người. 

c-Tâm linh: giúp các bạn trẻ gặp gỡ và củng cố tình bạn với Chúa Kitô, Đấng 

đang sống, nhờ cầu nguyện với Lời Chúa, tôn thờ Thánh Thể, tham dự phụng vụ 

cách tích cực. Để thực hiện mục tiêu này, các mục tử và giáo lý viên cần canh tân 

việc dạy giáo lý cho giới trẻ bằng cách tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận theo 

chuyên đề, nhất là những vấn đề thiết thân với giới trẻ. 

d- Văn hóa: không thể tách rời việc đào tạo tâm linh ra khỏi đào tạo về văn 

hóa. Đào tạo văn hóa đích thực là phát triển sự khôn ngoan, tức là tri thức nhân 

văn và phát triển nhân bản, chứ không chỉ tìm lợi ích vật chất và hiệu quả cụ thể 

tức thời (x. Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 223). 

e-Phân định ơn gọi: người trẻ cũng cần được đồng hành và hướng dẫn trong 

việc phân định tiếng gọi của Thiên Chúa, kêu mời họ bước vào đời sống tu trì 

hoặc đời sống hôn nhân, để họ có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa với tất cả tự do, ý 

thức đức tin và quảng đại dấn thân. 

8. Kết thúc thư này, chúng tôi muốn ngỏ lời với tất cả các bạn trẻ Công giáo 

tại Việt Nam. 

Các con rất thân mến, 

Khi chiêm ngắm hai người trẻ trong hành trình Emmaus, Đức Thánh Cha 

Phanxicô viết như sau: “Chúa Giêsu cùng đi với hai môn đệ… Người bước vào 

trong đêm tối của họ. Khi lắng nghe Người, họ cảm thấy lòng ấm lên và trí sáng 

ra; khi Người bẻ bánh, mắt họ mở ra. Chính họ chọn đi trở lại ngay lập tức con 

đường vừa đi, để về với cộng đoàn và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục 

Sinh” (Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 237). 

Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy đến với Chúa Giêsu, tâm 

sự với Người trong cầu nguyện, lắng nghe lời Người trong Sách Thánh, đón nhận 

sức sống của Người trong Thánh Thể, nhờ đó biết nhìn cuộc đời với cặp mắt mới 

và nhận ra Chúa luôn đồng hành với các con. 

Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy đến với cộng đoàn Giáo 

hội ở nơi các con đang sinh sống, học hành, làm việc. Đức tin Kitô giáo luôn 
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mang chiều kích cộng đoàn. Các con không sống đức tin một mình nhưng với 

cộng đoàn và trong cộng đoàn. Hãy tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, 

hội đoàn, hoặc cộng đoàn Kitô hữu nhỏ; nhờ đó các con cảm nhận được sự nâng 

đỡ trong những lúc khó khăn, đồng thời học mở lòng ra trước nhu cầu của tha 

nhân. 

Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy mạnh dạn kể lại cho các 

bạn trẻ khác về kinh nghiệm đức tin của mình, kể bằng lời và bằng chính cuộc 

sống tốt lành của các con. Hơn ai hết, chính các con phải là tông đồ cho người trẻ, 

những người cùng trang lứa, sống trong cùng một thời đại và môi trường với các 

con. Được như thế, các con sẽ trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng của 

Chúa Kitô Phục Sinh cho mọi người, đồng thời góp phần dựng xây quê hương và 

dân tộc Việt Nam thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc. 

Vào thời điểm sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Mẹ cũng là một 

người trẻ. Mẹ đã lắng nghe, suy đi nghĩ lại trong lòng, và quảng đại đáp lại tiếng 

Chúa kêu gọi. Và một khi đã thưa ‘Xin vâng’, Mẹ dấn bước với tất cả tình yêu 

trung tín, kể cả trong những lúc khó khăn và thử thách nhất. Mẹ thực sự là mẫu 

gương và hơn nữa, là Ngôi Sao Hy Vọng, dẫn bước chúng ta vượt qua mọi gian 

nan thử thách để bước đi trên con đường của Tin Mừng. Chúng ta cùng hướng về 

Đức Maria với tâm tình cậy trông và yêu mến. Nguyện xin Mẹ luôn đồng hành và 

chúc phúc cho chúng ta.  

 

Làm tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng 

Ngày 4 tháng 10 năm 2019 

đã ký 

 

+ Giuse Nguyễn Chí Linh 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam 

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam 

đã ký 
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THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU VÀ MỐI TÌNH 

MANG TÊN VIỆT NAM 

 

Trong căn nhà nhỏ đượm nét Pháp, 

khách hành hương ghé thăm chị Thánh 

Têrêsa có thể tìm bản hướng dẫn bằng 

Tiếng Việt. Tôi không rõ cô quản lý nhà 

biết rằng có nhiều đoàn Việt đến thăm 

quan hay không nhưng nếu được hỏi, 

người Công giáo Pháp đạo hạnh ấy sẽ 

thủ thỉ cho bạn đôi điều về mối tình của 

chị Thánh với đất nước Việt Nam.  

 Ước muốn đến Việt Nam  

“Ơn gọi của con là tình yêu’’, câu nói 

ấy của chị Thánh Têrêsa đã chạm vào 

lòng Hội Thánh. Một cô gái sống 24 năm 

trên cuộc đời nhưng lại là một vị đại thánh, 

Tiến sĩ của Hội Thánh nhờ những cánh hoa tốt lành nhỏ bé. Chị là một trong vị 

thánh nổi tiếng nhất trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Từ năm bốn tuổi, chị sống 

cùng gia đình tại Lisieux thuộc vùng Normandie nước Pháp. Vì thế mà người ta vẫn 

gọi chị là Thánh Têrêsa thành Lisieux ngoài cái tên kính trọng, Têrêsa Hài Đồng 

Giê-su và Nhan Thánh. 

 Lớn lên trong một gia đình thánh đức, cha mẹ chị là ông Louis Martin và bà 

Zélie-Marie Guérin đã được ĐTC Phanxicô tuyên thánh ngày 18/10/2015. Năm 16 

tuổi, chị bắt đầu cuộc sống của mình tại tu viện dòng Kín Cát Minh. Từ những 

tháng ngày đó, chị bắt đầu viết cuộc đời nên thánh của mình bằng những hy sinh 

nhỏ nhặt của mình. Vào mùa Chay năm 1896, Têrêsa có triệu chứng ho ra máu. Từ 

đó, bệnh tật là một Thánh giá mà Têrêsa đeo trên mình. Và, Thánh giá ấy đã trổ hoa. 

https://giaoxudatdo.net/tai-lieu/cac-thanh/ngay-0110-thanh-teresa-hai-dong-giesu-dong-trinh-1873-1897.html
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 Trong cái đau của bệnh tật, chị ước ao trở thành linh mục, được bước chân đi 

truyền giáo. Trong sách “Histoire d’une ame” (Truyện một tâm hồn), chị đã ghi lại 

thao thức của mình: “… si la sainte Vierge me guérit, je desire répondre à l’appel de 

nos Mères d'Hanoi’’ (Nếu  Thánh nữ Đồng trinh chữa con lành bệnh, con ước ao 

đáp lời mời gọi của Mẹ tại Hà Nội) – trích chương IX trong Truyện một tâm hồn. 

 Nguyên trang trên ghi lại những nguyện ước của chị Thánh nếu người được 

chữa khỏi bệnh. Nhưng, những ước ao ấy đã được Chúa cất giữ và cho chị ra đi vào 

năm 24 tuổi, để câu chuyện tình yêu ấy được viết tiếp bởi người em thiêng liêng, 

Marcel Văn. 

 Marcel Văn, người em thiêng liêng tại nước Việt  

Nếu bạn may mắn gặp một người Công giáo Pháp, họ sẽ nhắc với bạn một cái 

tên mà người Pháp yêu mến: Marcel Văn. Sau những vụ tấn công khủng bố xảy ra 

tại Pháp năm 2015, một lời nguyện cho nước Pháp được “râm ran” hơn: “Lạy Chúa 

Giê-su, Người giàu lòng trắc ẩn với nước Pháp…”. Những lời nguyện này được 

thầy Marcel Văn, người Việt viết ra cho dù chưa một lần đặt chân đến nước Pháp. 

Đó là lời nguyện, là câu chuyện “tình thánh” giữa Têrêsa và Marcel Văn. 

 Thầy Marcel Văn có tên là Gioakim Nguyễn Tân Văn, sinh ra tại làng Ngăm 

Giáo, thuộc giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam. Từ nhỏ, thầy đã có một ước ao mãnh 

liệt được trở thành linh mục và được nên thánh. Thầy đã được người mẹ đức hạnh 

Anna Maria Tế gửi vào nhà Chúa. Thầy đã từng sống tại giáo xứ Hữu Bằng 

(1935-1941) và sau đó theo học Tiểu chủng viện tại Lạng Sơn. Tại đây, câu chuyện 

“chị thiêng liêng” bắt đầu. 

 Trong giờ Chầu tại chủng viện, Văn bắt đầu tìm kiếm cuốn sách thiêng liêng 

về vị Thánh mà mình có thể theo bước. Và cuốn sách trong linh hứng của Chúa là 

Truyện một tâm hồn. Trong nhật ký của mình, thầy viết “… Con lại cả dám ước ao 

xin Mẹ một điều là chớ chi con được Mẹ yêu thương đùm gối như bông hoa trắng 

truyết Têrêsa của Mẹ hồi xưa. Con cũng ao ước giá Mẹ ban cho con bà thánh ấy để 

làm thầy dạy dỗ con trên con đường nhỏ bé của Người thì Mẹ biết con sung sướng 
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dường nào”. “Con vào nhà thờ, đến quỳ trước tượng thánh Têrêsa và chân thành nói 

với thánh nữa: Têrêsa, từ nay chị là chị của em” [1]. 

 Từ đây, chính Thánh nữ Têrêsa, người ước ao đến sống tại Việt Nam viết tiếp 

câu chuyện tình ái Chúa Hài đồng cùng người em thiêng liêng Marcel Văn. Têrêsa 

gọi thầy là “người em nhỏ bé” và cũng nhiều lần nói chuyện linh thiêng với thầy 

Văn. Thánh nữ cho biết thầy biết, thầy sẽ không bao giờ là linh mục và trở thành 

“Tông đồ ẩn dật của tình yêu”. Dù đau buồn nhưng thầy Văn quyết nghe theo lời 

linh hướng của chị Thánh. Năm 1944, thầy bắt đầu sống đời dự tu tại Dòng Chúa 

Cứu Thế Hà Nội thuộc giáo xứ Thái Hà ngày nay. 

 Khi dòng người di cư vào Nam sau năm 1954, thầy Văn quyết định trở lại 

miền Bắc. Ngày 7/7/1955, thầy Marcel bị bắt, phải đi cải tạo trong nhà tù và chết tại 

đây năm 1959, khi thầy mới 31 tuổi. Thầy Marcel đã được nâng lên hàng tôi tớ 

Chúa nhờ con đường nên thánh nhỏ bé cùng chị Têrêsa. Hiện nay, quá trình phong 

thánh vẫn đang được tiến hành bởi nhóm thân hữu Marcel Văn “Les amis de Van” 

tại Pháp. 

 Mượn lời nguyện của thầy Marcel để tạm kết cho câu chuyện “tình yêu” của 

vị Thánh nữ Têrêsa qua chính ước nguyện tiếp tục được thực hiện trên đất Việt: 

“Tôi không nhìn đâu xa 

Cũng chẳng nhìn quanh quẩn… 

Tôi chỉ ngắm nhìn Người tôi yêu… 

Chính lúc lòng tôi yêu mến 

Tôi tìm thấy hạnh phúc vô tận… 

Tình yêu không thể chết”. 

Văn  

An Duyên - TNV Vatican News  

(VaticanNews 01.10.2019) 

[1] Marie-Chichel: Tình yêu không thể chết– Tr. 162-163. 
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XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC HƯỞNG 

 LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

  

 “Ngay từ buổi đầu của Ki-tô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, 

dâng lời cầu cho những người đã qua đời. Vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi 

tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc 

lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời” (Trích Những ngày lễ công giáo, 

tháng 11, trang 126). 

Tháng 11 trong Giáo Hội Công Giáo chúng ta dành riêng cầu cho các linh hồn đã 

qua đời. Theo lời dạy của Giáo Hội, việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời là 

một việc lành thánh, là một việc thiện.  

“Ngay khi lìa bỏ thân xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được 

thưởng hay bị phạt đời đời. Tùy theo đời sống của mình trong tương quan với Đức 

Ki-tô, linh hồn hoặc phải trải qua một cuộc thanh luyện; hoặc được hưởng phúc 

trên trời; hoặc sa địa ngục vĩnh viễn” (x. GLCG , số 1022). 

   Các linh hồn trong luyện ngục bây giờ thật đáng thương, vì các Ngài không 

còn làm được gì để cho mình lãnh được ơn tha thứ và ơn cứu độ nữa. Các Ngài bây 

giờ đâu còn thân xác để cầu nguyện hay làm việc lành gì. Các ngài như “Người bị 

tù”, chỉ mong chờ sự cứu giúp của Giáo Hội, của người thân cầu nguyện cho 

thôi.  

    Các Ngài có thể là ông bà, cha mẹ hay bạn hữu của ta. Ngày xưa người Việt 

ta gọi là “CÁC ĐẲNG” thì phải lắm. Các Đẳng như là các Đấng, các bậc sinh thành 

nên chúng ta đó. Các Ngài bây giờ đang ở trong luyện ngục để thanh tẩy hay đền 

bù những gì mình đã sống bất công hay làm điều xấu xa, tội lỗi.  

  Chúng ta sẽ làm gì để cứu giúp các Ngài bây giờ?  
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  “Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong 

thánh lễ; để một khi được thanh luyện họ có thể hưởng nhan thánh Chúa. Hội 

Thánh khuyên chúng ta bố thí, làm việc hãm mình và nhường các ân xá cho những 

người đã qua đời” (x. GLCG, số 1032). 

  Như vậy, chúng ta có thể cứu giúp các Ngài bằng những lời cầu nguyện; bằng 

những hy sinh; bằng việc lần chuỗi Mân côi; lần chuỗi Lòng thương xót Chúa; bằng 

việc hãm mình, bố thí hoặc nhường các ân xá. Đó là cách tốt nhất để chúng ta trả ơn 

Các Ngài đó. Trong các việc đạo đức chúng ta làm, thì việc dâng lễ là việc cao 

trọng nhất và có giá trị nhất. Vì nhờ công nghiệp của Đức Giê-su, các Ngài lãnh 

nhận được dồi dào “lòng thương xót Chúa”. 

Tôi dùng cụm từ “lòng thương xót Chúa”, chứ không dùng “xin cho các ngài 

mau được hưởng nhan thánh Chúa”, vì hơn ai hết các linh hồn trong luyện ngục 

bây giờ rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa thương, Chúa xót bao nhiêu 

thì các linh hồn sẽ được hưởng bấy nhiêu và sẽ mau về thiên đàng hưởng Nhan 

Thánh Chúa bấy nhiêu. 

Bởi đó, chúng ta có thể cầu nguyện và nhớ đến các Ngài khi dâng thánh lễ hoặc 

xin lễ để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. 

Cách riêng nói đến việc “xin lễ”. Dù tiền không mua được Thánh Lễ, cũng như 

không mua được ơn cứu độ, nhưng đó là sự hy sinh của ta. Vì chưng chúng ta biết: 

“Đồng tiền nó liền khúc ruột” mà; đó là do mồ hôi và nước mắt chúng ta làm ra. Vì 

sự cứu rỗi các linh hồn, ta dâng sự hy sinh đó. Đó là một sự hy sinh, một sự hãm 

mình lớn lao chứ không phải chuyện chơi. 

Trong Giáo Luật, tiền xin lễ được gọi là “Bổng lễ”. “Khi dâng bổng lễ để 

Thánh Lễ được áp dụng theo ý chỉ của mình, các tín hữu đóng góp vào thiện ích 

của Giáo Hội: Bằng việc dâng cúng ấy, họ góp phần nâng đỡ các thừa tác viên và 

các hoạt động của Giáo Hội” (x. Giáo luật, số 946). 
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Nghĩa là khi ta xin lễ cầu cho linh hồn nào thì Thánh Lễ đó sẽ được dâng và 

“áp dụng” cho linh hồn đó theo ý chỉ của ta. Dù trong Thánh Lễ đó có cầu cho 

nhiều linh hồn khác đi nữa, thì mỗi linh hồn cũng sẽ được hưởng trọn vẹn chứ 

không bị phân chia. Đó là ý nghĩa của từ “áp dụng”. Và Tư Tế có dâng nhiều Thánh 

Lễ trong một ngày hay dâng nhiều linh hồn trong một thánh lễ, thì cũng chỉ nhận 

được một bổng lễ mà thôi. (x. Giáo luật, số 951) 

Giáo luật còn nói rõ : “Phải áp dụng từng Thánh Lễ cho mỗi ý chỉ vì đó mà 

bổng lễ đã được dâng và nhận, cho dù bổng lễ đã nhận là nhỏ bé” (x. Gl số 948).  

Dù vậy, việc ta xin lễ đó, các linh hồn được hưởng bao nhiêu là do Chúa quyết 

định, chứ không đương nhiên là linh hồn đó được hưởng hết. Linh hồn đó đáng được 

hưởng bao nhiêu thì Chúa ban cho bấy nhiêu. Ơn cứu độ là của Chúa, Chúa không 

bán; cũng không ai có thể bắt Chúa ban cho cả. Chúng ta cũng như các linh hồn 

chỉ kêu cầu và phó thác cho Lòng Thương Xót của Chúa thôi, chứ không dám 

đòi hỏi chi hết. Bởi đó, mà tôi dùng cụm từ “Lòng thương xót Chúa” là vậy. “Xin 

cho các linh hồn nhận được lòng thương xót của Chúa”. 

Nếu ta siêng năng xin lễ và cầu nguyện cho các linh hồn, thì nhờ công nghiệp 

của Đức Giê-su Ki-tô, chắc chắn các Ngài sẽ được hưởng “dồi dào” lòng thương 

xót của Chúa. Các Ngài mà hưởng được dồi dào lòng thương xót Chúa bao nhiêu 

thì sẽ mau được vào thiên đàng bấy nhiêu. 

Vậy chúng ta hãy nhớ đọc kinh cầu nguyện và xin lễ cầu cho các linh hồn đã qua 

đời trong tháng 11 này, để giúp các Ngài nhận được dồi dào lòng thương xót của 

Chúa và cứu các Ngài ra khỏi luyện ngục, sớm được lên thiên đàng hưởng Nhan 

Thánh Chúa. 

Nếu Quí Vị nào có nhu cầu xin lễ cầu cho các linh hồn hằng ngày hay 10 ngày 

liên tục; 30 ngày liên tục, thì xin liên hệ với tôi qua ; 

Email: Bosco.tudohanhphuc@yahoo.com 

     Lm. Bosco Dương Trung Tín 

mailto:Bosco.tudohanhphuc@yahoo.com
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PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG 
(Phương pháp làm việc nhóm) 

  

Ơn gọi của người Ki-tô hữu là ơn gọi phục vụ phục vụ Chúa và tha nhân. Tuy 

nhiên, lắm khi chúng ta cảm thấy bối rối không biết phải phục vụ như thế nào? 

Đâu là thái độ cần có khi chúng ta thì hành sứ mạng phục vụ được trao phó cho 

bản thân? Để nói về phục vụ, không có gì tuyệt vời hơn là nói về Chúa Giêsu. Tôi 

muốn mời các bạn cầu nguyện với một vài đoạn tin mừng của thánh Gioan 

chương 13.  

 (3)
 Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, 

Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 
(4)

 nên bấy giờ 

Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 
(5)

 Rồi 

Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt 

lưng mà lau…… 

(12)
 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: 

"Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 
(13)

 Anh em gọi Thầy là 

'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 
(14)

 Vậy, 

nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải 

rửa chân cho nhau. 
(15)

 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như 

Thầy đã làm cho anh em. 

 Thánh Gioan nói cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn 

đệ trong bữa tiệc ly, tôi muốn cùng các bạn suy nghĩ về một vài điểm nổi bật của 

đoạn tin mừng này. 

- Rửa chân là công việc của một đầy tớ, của người người nô lệ. Chúa Giêsu là 

Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các môn đệ của mình thì bạn và tôi là ai mà 

không thể cúi xuống phục vụ anh chị em mình?  

- Chúa Giêsu không chỉ rửa chân cho các môn đệ được yêu mà cho cả Giu-đa 

Iscariot – kẻ sẽ phản bội Ngài. Thói thường người ta vẫn hay biện minh cho việc 

không phục vụ tha nhân của mình bằng cách viện cớ rằng người đó không đáng 

để tôi phục vụ. Tôi có thái độ phân biệt đối xử khi phục vụ không? Có chia bè, 

chia phái ko? 
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- Chúa Giêsu phục vụ chỉ vì yêu, vì muốn người mình yêu được hạnh phúc, 

được triển nở. Tôi phục vụ vì động cơ nào? Tôi làm việc này việc kia vì anh chị 

em tôi hay chỉ để thể hiện cái tôi của mình?  

- Nhóm là nơi tôi phục vụ trong yêu thương hay là nơi tôi chứng tỏ và ve vuốt 

cái tôi của mình? Nếu tôi làm chỉ vì mình thì không trách khỏi giận hờn, ganh 

ghét và thậm chí loại trừ người khác để làm theo ý của mình.  

Đề nghị một số nguyên tắc cụ thể để giúp cho việc là việc nhóm được tốt hơn:  

Các thành viên trong nhóm phải được cung cấp thông tin như nhau để dựa 

trên thông tin này mọi người cùng nhau nhận định.  

Các thành viên giữ cho tâm hồn mình được bình an qua việc cầu nguyện.   

Khi họp để quyết định một điều gì đó mọi người tự cầu nguyện và tìm ý 

Chúa. Không tạo bè nhóm.  

Mỗi người chia sẻ điều mình thấy là tốt cho nhóm và lý do vì sao điều đó tốt.

  

Khi chia sẻ, mọi người nói một cách khách quan, không áp đặt. Ví dụ thay vì 

nói “chúng ta phải làm thế này”, bạn có thể nói “tôi nghĩ thế này là tốt”.  

Lắng nghe ý kiến của nhau trong tinh thần bác ái, thật sự tôn trọng người 

đang nói.  

Cầu nguyện sau khi lắng nghe nhau để tìm ý Chúa chứ không phải ý mình.  

Biểu quyết để chọn điều mà phần đông nhận thấy đây là ý Chúa và tốt cho 

nhóm. Và khi quyết định rồi thì mọi người nhận đó là mục tiêu của mình và làm 

theo. 

 Nhóm được tập hợp bởi Chúa để phục vụ theo như Chúa muốn chứ không 

phải để thực hiện lý tưởng của một cá nhân nào đó. Vì thế nên tránh mọi lôi kéo 

mang tính chính trị, bè phái. Nếu mọi người đều đặt lý tưởng là phục vụ vô vị lợi 

chắc chắn sẽ tránh được nhiều xung đột do va chạm giữa những cái tôi.  

Đây chỉ là một vài nguyên tắc cụ thể để trợ giúp cho việc làm việc nhóm. 

Chính Chúa Thánh Thần mới có thể nối kết mọi người lại với nhau trong tinh thần 

phục vụ. Vì thế cần mở lòng mình để đón nhận Thần Khí Chúa.  

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ 
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NỖI BUỒN LỚN NHẤT CỦA TUỔI GIÀ 

 LÀ PHẢI THẬN TRỌNG VỚI CON MÌNH. 

 

Con lớn lên, nhiều kiến thức hơn, dần thiếu kiên nhẫn và xem thường cha mẹ, 

khiến họ trở thành một "con nhím" thận trọng. 

Một độc giả gửi đến mục tâm sự của Sina câu chuyện của mình: "Tôi mua cho mẹ 

một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi dạy cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho bà cách 

tải các ứng dụng, sau đó bật máy tính lên để chuẩn bị làm việc. Thế rồi mẹ vào, bà lại 

hỏi về một phần mềm mới. Lát sau, khi tôi đang xoay sở với đống việc, bà ở bếp than 

thở vọng ra rằng bà không thể dùng được chiếc máy mới. Dòng ý tưởng công việc bị cắt 

ngang khiến tôi bực dọc, tôi chạy vào bếp và gắt lên với mẹ. Bà ngước lên nhìn tôi khổ 

sở: "Hay là thôi, mẹ vẫn dùng điện thoại cũ". "Tùy mẹ, mẹ muốn thế nào cũng được", 

tôi sốt ruột bước ra ngoài, để mẹ một mình với cái điện thoại đời mới. 

Đêm khuya hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ: "Con à, 

mẹ đã già. Mẹ quên nhanh điều người khác nói. Mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói. 

Lúc nấu cơm, có khi mẹ quên cả cắm phích. Con có thể kiên nhẫn hơn với mẹ không?". 

Những dòng mẹ viết làm mắt tôi ướt nhòe. Tôi biết, mẹ không dám nói chuyện 

trực tiếp với tôi nên đã nhắn tin. Tôi dằn vặt mình: Giá có thể kiên nhẫn hơn một chút 

nữa. 

Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà đã mày mò, tìm 

hiểu cách tải ứng dụng". 

Độc giả bày tỏ, anh biết mẹ anh đã tổn thương. Anh chia sẻ: "Điều đáng buồn nhất 

không phải là thái độ của tôi, mà là thông điệp tôi đã truyền tải qua thái độ ấy, nó nhắn 

nhủ với mẹ lại rằng: Mẹ đã già rồi, và đang dần trở nên vô dụng". Giờ đây, khi bình tĩnh 

nhìn lại, anh cảm thấy day dứt, vì đã để lại những vết sẹo trong lòng đấng sinh thành. 

Thủa ấu thơ, trong mắt trẻ, mẹ cha là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ 

là hai ngọn núi, che chở, mang lại bình yên cho đứa con. 

Nhưng có một ngày, những "ngọn núi" ấy không còn sừng sững nữa. Đó là khi bố 

mẹ về già. Họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Lý do đơn giản, 

tuổi tác khiến họ dễ tổn thương hơn. Đó còn là vì con cái dần thay đổi, trở nên thiếu 

kiên nhẫn, nhiều kiến thức hơn và dần xem thường người cha, mẹ. Điều đó biến cha mẹ 

thành một "con nhím" thận trọng. 
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Bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc Gia đình hạnh phúc từng lấy đi 

nước mắt của nhiều người, vì những thông điệp mà nó mang lại. Nội dung phim xoay 

quanh một thanh niên giỏi giang, là bác sĩ của một viện lớn, tuy nhiên anh không thăng 

tiến được vì nhiều đồng nghiệp khác có gia đình bề thế, địa vị hơn. Một ngày, trong nỗi 

thất vọng vì mất đi vị trí tiềm năng, anh về nhà trách cứ bố mình: "Bố mỗi ngày cứ hỏi 

con có đói không? Bố chỉ lo được cho con chuyện đói, no, không thể nào lo cho con 

được sự nghiệp". Lời phàn nàn của đứa con làm người bố trống rỗng, đau khổ. Ông nói: 

"Là bố sai rồi, là bố không có khả năng đem lại cho con những điều tốt đẹp hơn". 

Sự đồng hành của cha mẹ trong mọi giai đoạn cuộc đời của con giống như 

một bức tường ngăn giữa con và "Thần Chết". Bất kể là lên 3, lên 5, hay 40, 60, bạn 

luôn cảm thấy cái chết ở rất xa chúng ta, khi cha mẹ còn ở bên. Tuy nhiên, khi đấng sinh 

thành về với cát bụi, những cảm xúc sẽ hoàn toàn thay đổi. Người con cảm thấy mình 

đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, thấu hiểu rõ nỗi đau mất mát bởi sự mong 

manh của đời sống, họ trở nên già dặn hơn, cô độc hơn, và yếu đuối hơn, khi thiếu đi 

chỗ dựa quan trọng. Đó là lúc, con cái hiểu được giá trị trọn vẹn của cha mẹ mình. 

Để tránh làm bố mẹ tổn thương, con đừng: 

- Đổ lỗi cho sự "bất tài" của cha mẹ 

Bạn có thể trách bố mẹ không có khả năng đem lại điều bạn muốn, nhưng đừng 

quên rằng họ đã trao cho bạn khả năng. Việc bạn đạt được điều bạn muốn hay không, 

một phần lớn phụ thuộc vào năng lực của chính mình. 

- Phàn nàn về những phàn nàn của cha mẹ. 

Lời phàn nàn có thể khiến bạn bực dọc, nhưng họ làm vậy vì thực lòng yêu thương 

và mong muốn bạn tốt đẹp hơn. 

- Cau có về sự chậm trễ của cha mẹ. 

Khi còn nhỏ, chúng ta dựa vào cha mẹ để bước đi. Giờ bố mẹ đã già, phải dựa vào 

con cái để di chuyển. Mỗi khi họ chậm chạp, lề mề, hãy nhớ về thủa ban sơ của mình, 

bạn cũng không khác gì như vậy. 

- Ghét bỏ khi bố mẹ ốm. 

Sinh lão bệnh tử, con người không ai thoát khỏi quy luật tự nhiên ấy. Khi cha mẹ 

còn trẻ, họ chăm sóc bạn từng tí, bên bạn khi bạn ốm đau. Lúc họ về già, đây là lúc quay 

lại vòng tuần hoàn ấy. 

Thùy Linh (Theo Aboluowang) 

Nguồn:https://vnexpress.net/doi-song/noi-buon-lon-nhat-cua-tuoi-gia-la-phai-than-tro

ng-voi-con-minh-3974399.html 

https://vnexpress.net/doi-song/noi-buon-lon-nhat-cua-tuoi-gia-la-phai-than-trong-voi-con-minh-3974399.html
https://vnexpress.net/doi-song/noi-buon-lon-nhat-cua-tuoi-gia-la-phai-than-trong-voi-con-minh-3974399.html
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CẬU BÉ GỌI 911 NHỜ TÌM MẸ TRÊN… THIÊN ĐƯỜNG, 

VÀ CÂU TRẢ LỜI ĐẦY XÚC ĐỘNG CỦA CHÚ CẢNH SÁT 

 

Viên sỹ quan Tommy Lee đang ngồi trong văn phòng của cảnh sát 911 ở một thị 

trấn nhỏ thì chuông điện thoại reo. Ông nhấc máy hỏi han nhiều lần nhưng đầu dây bên 

kia chỉ im lặng… 

Đợi một lúc lâu, ông vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đoán là một chú nhóc nghịch 

dại, ông cảnh cáo: “Này nhóc, gọi 911 để đùa nghịch là vi phạm pháp luật đấy có biết 

không? 

Chú biết nhiều vị quan toà thích dạy cho những đứa bé hư kiểu đó một bài học 

đấy.” Ông cao giọng. 

Thế rồi, giọng một bé trai cũng cất lên, nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc: “Bác ơi, cháu 

muốn tìm mẹ cháu. Bố cháu nói mẹ cháu đang ở trên thiên đường. Cách đây mấy hôm 

mẹ đi bệnh viện, dặn cháu và anh trai ở nhà chờ mẹ. Đến giờ mẹ cháu vẫn chưa về…” 

Vị cảnh sát chợt chùng xuống. Nghe những lời của cậu bé, ông hiểu sâu sắc rằng, 

Jerry (tên của cậu bé 5 tuổi) đang trong giờ phút khó khăn nhất của cuộc đời mình. 

“Mẹ cháu trông ra sao, con trai? Ông hỏi Jerry. 

Mẹ có rất nhiều khăn choàng các màu. Mẹ luôn quàng khăn khi đi ra ngoài. 

Chúng đẹp lắm và cháu nhớ mẹ lắm.” 

Câu nói hồn nhiên ngây thơ của Jerry khiến ông Lee thấy cay cay nơi khóe mắt. 

Jerry không thể biết rằng, mẹ cháu đã ra đi mãi mãi. Cậu sẽ không bao giờ được mẹ xoa 

chân khi bị đau và được mẹ hát cho nghe bài hát yêu thích. Cháu quá nhỏ để hiểu được 

sự thật này. 

Ông tiếp tục tâm sự với cậu bé, làm cho cậu tin rằng, dù mẹ ở trên thiên đường, 

nhưng mỗi giây, mỗi phút bà đang dõi theo cậu, và mong cậu luôn ngoan, học giỏi và 

hạnh phúc.   

“Khi nào bố đưa đi chơi, cháu hãy bảo bố mua cho một quả bóng màu đỏ nhé. 

Hãy viết vào một mảnh giấy những gì cháu muốn nói với mẹ, và buộc vào bóng, cho nó 
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bay lên. Mẹ cháu ở trên thiên đường sẽ nhận được thư của cháu đấy”. Kết thúc cuộc 

điện thoại ông khuyên Jerry. 

Ngày hôm sau, Jerry đi chơi với bố và xin bố mua cho nhiều quả bóng màu đỏ, bởi 

cháu muốn viết thật nhiều thư cho mẹ… 

Vài tháng trôi qua. Điện thoại lại đổ chuông. Lần này, Tommy không phải chờ lâu, 

giọng Jerry đã vang lên ở đầu dây bên kia: 

“Tommy, cháu muốn bác tìm mẹ cho cháu. Mẹ không nhận được tin nhắn của 

cháu.” 

Jerry tỏ vẻ lo lắng: “Tháng nào cháu cũng viết cho mẹ, nhưng hình như mẹ không 

nhận được chúng. Cháu không muốn nói dối mẹ cháu là một chú bé ngoan. Cháu đã 

làm bài tập về nhà. Cháu muốn mẹ ôm cháu”. 

“Bình tĩnh nào, con trai. Cháu sẽ ổn thôi. Có lẽ mẹ cháu đang đi xa. Vì thế mẹ 

không nhận được tin nhắn của cháu. Nhưng thế nào mẹ cũng sẽ nhận được. Chỉ cần 

cháu vẫn tiếp tục viết những gì cháu muốn mẹ làm cho cháu vào một tờ giấy. Bác hứa 

với cháu là ở trên thiên đường mẹ sẽ đọc chúng.” 

Sau đó, lời hứa của một viên cảnh sát, của một quân nhân, và hơn cả là lời hứa của 

một con người có trái tim vô cùng nhân hậu được hiện thực bằng một cuộc viếng thăm 

có một không hai. Jerry đã tự hào và hạnh phúc biết bao khi mẹ bé cử cả một đoàn xe 

cảnh sát với vô kể bóng bay màu đỏ, thay mặt mẹ, đến thăm em. 

“Này, Jerry, mẹ cháu đã nhận được những mẩu giấy nhắn tin của cháu. Mẹ rất vui 

sướng vì cháu đã học tập tốt. Tuy nhiên mẹ cháu vẫn còn đang đi xa nên mẹ không đến 

đây được. Vì thế mẹ cháu đã nhờ bác đến nói với cháu là mẹ rất yêu cháu và rất nhớ 

cháu.  

Mẹ đã biết cháu được điểm A môn văn… 

Hãy tiếp tục viết cho mẹ cháu nhé. Mẹ luôn quan tâm tới cháu và luôn mong được 

biết cháu học tập có tốt không”. 

Trước khi ra về, Tommy bắt tay Jerry rồi ôm cậu bé vào lòng. Hành động ấm áp 

thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối mà hai ông cháu trao cho nhau trong ánh hoàng hôn hôm 
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đó sẽ mãi khắc ghi trong tâm hồn cậu bé. Các thành viên trong đội cảnh sát 911 có mặt 

hôm ấy cũng hiểu rằng mình đã vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.   

Riêng với Tommy, tình cảm của ông dành cho Jerry càng lúc càng trở nên sâu sắc. 

Cậu bé tin tưởng ông, tin những câu chuyện về mẹ cậu mà ông kể. Còn Tommy, ông 

như tìm thấy tuổi thơ của mình trong ánh mắt trong trẻo và tình yêu vô tận mà cậu bé 

dành cho mẹ. 

Kể từ đó, vị cảnh sát già đáng kính có thêm một niềm vui mới. Chiều chiều, ông 

lặng lẽ tạt qua trường Jerry, nhờ cô giáo cho xem bài tập mà Jerry đã làm trên lớp. Ông 

tìm mua những món quà mà ông tin rằng Jerry sẽ thích. Trái tim ông ấm lại khi người 

bán đồ chơi hỏi: “Cháu trai của ông thích xe mô tô lắm phải không?” Vâng! Đó là đứa 

cháu trai tuyệt vời mà Thượng Đế ban tặng cho ông… 

Còn Jerry ngây thơ đáng yêu vẫn luôn nhận được những thông điệp kèm những 

món quà nho nhỏ mà mẹ gửi cho cậu bé từ trên thiên đường. Tất nhiên chúng ta biết ai 

đã gửi chúng cho cậu. 

“Jerry bé nhỏ yêu quý! Bức tranh con vẽ mẹ mới đẹp làm sao. Mẹ thích lắm, nhất 

là đôi mắt, nó làm mẹ nghĩ đến đôi mắt của con. Yêu con rất nhiều. Mẹ.” 

“Jerry yêu thương, bài tập làm văn về chuyến đi thăm khu phố của con thật là 

tuyệt vời. Nó khiến mẹ nhớ khu phố của chúng ta quá. Luôn mãi yêu con. Mẹ.” 

Năm tháng trôi đi, Jerry sẽ trưởng thành và hiểu ra sự thật. Tommy đúng hay sai, 

chẳng ai có thể trả lời chính xác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng cậu bé Jerry đã 

vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của cậu nhờ những bức 

thư và những món quà động viên của mẹ trên ‘thiên đường’. 

Nếu chỉ nhìn vào tấm lòng của viên sĩ quan Tommy, thì đúng sai đôi khi không còn 

quan trọng. Và nếu cuộc đời của một con người trở nên tốt đẹp và lương thiện hơn nhờ 

những lời nói dối đầy chân thành ấy, thì mọi quy tắc và chuẩn mực đều trở nên thừa 

thãi… Một điều được đánh giá là đúng hay sai, có lẽ phải xét từ cái tâm của người trao 

đi…   

Lượm Lặt  
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NGUỒN GỐC NGÀY LỄ HALLOWEEN 
 

I. Lời dẫn nhập: 

Trên trang mạng, đã có rất nhiều bài viết khá dài về Ngày Lễ HALLOWEEN. Do đó, 

trong bài này, tôi không kể về cách dùng trái cây, lồng đèn bằng bí đỏ..., mà xin mạo muội 

viết ngắn gọn về nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Lễ vừa nêu. Đồng thời, tôi cũng xin cắt 

nghĩa tại sao người Pháp lại dùng chữ ''Toussaint'' với mạo từ ''La'' là giống cái và cách 

phát âm của hai chữ Anh và Pháp. 

II. Nguồn gốc của Ngày Lễ HALLOWEEN 

Đó là Ngày Lễ của người Celtes (La Fête Celtique) có cách đây chừng 2500 năm (1). 

Cứ vào cuối thu, các thầy tế (druides) cử hành nghi thức mừng mùa ''thu'' hoạch đã xong 

và việc đưa gia súc về chuồng trước mùa đông bằng Đại Lễ SAMHAIN, tức là Lễ Thánh 

của dân Gaëls (gốc Ái-nhĩ-lan và Tô-cách-lan (Irlande et Écosse). Tín ngưỡng của dân này 

cho rằng người quá cố trở về dương thế vào Ngày Ấy, đến từng nhà để sưởi ấm bên cạnh 

người đang sống trước khi vào trời đông. 

Với thời gian, vì nhát gan, sợ người chết hay ''hồn ma'', hậu sinh quây quần bên lò 

sưởi do các thầy tế đốt lên. Họ cải trang bằng y phục kỳ quái để ma quỷ phải ớn họ vì 

chúng ngỡ họ là loài quỷ khác dữ tợn hơn. Theo họ, nhờ vậy, họ không bị quỷ Âm Vương 

ám hại. Họ cũng nghĩ rằng ma chui ra khỏi mồ vào đêm Lễ Thánh, rằng các bà phù thủy 

cỡi chỗi hay mèo đen trên không trung. 

Khi Đế Quốc La-mã thống trị người Celtes thì truyền thống tín ngưỡng của xứ này 

vẫn được bảo tồn. Rồi, với thời gian, cả hai dân tộc đều xem truyền thống ấy là ''của 

chung''. Người La-mã gọi 01.11 là Ngày của các Thánh (All Hallows). 

Sau này, khi Kitô Giáo đã lan rộng, Giáo Hội Công Giáo ''hoán cải'' ngày Lễ của 

người Celtes thành Lễ của Kitô Giáo bởi vì, đã gọi là Ngày Lễ của Người Quá Cố thì 

đương nhiên phải xem đó cũng là Ngày Lễ kính tất cả các Thánh. Cho nên, vào năm 800, 

Ngày SAMHAI được Giáo Hội công khai gọi là Ngày Lễ Các Thánh Nam-Nữ. 

Từ năm 1845 đến 1847, vì nạn đói hoành hành, nhiều người Ái-nhĩ-lan phải chạy sang 

Hoa Kỳ và truyền bá Lễ Halloween. Đến cuối Thế Kỷ 19, Halloween được trở thành Ngày 

Lễ của toàn Quốc Hoa Kỳ.   

Riêng tại nước Pháp, từ năm 1997, người ta mừng Lễ này vì lý do thương mại là trên 

hết. 

III. Nguyên ngữ và cách phát âm của chữ HALLOWEEN và LA TOUSSAINT 

A. HALLOWEEN 



52  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 425 Thaùng 11 Naêm 2019 

 

HALLOW đồng nghĩa với HOLY và SAINT, tức là THÁNH. Vần EEN (hai lần E) 

được tạo thành bởi chữ EVE có nghĩa là ĐÊM TRƯỚC NGÀY LỄ. Chữ này có gốc là 

EVENING. Do đó, vần EEN (hai lần E) là do E của EVE và của EVENING. (E sau V là 

câm.) 

HALLOWEEN có nghĩa là THE EVENING PRECEDING ALL SAINTS' DAY: 

ĐÊM TRƯỚC NGÀY LỄ CÁC THÁNH. (La veille de La Toussaint) 

Người Pháp và Đức lấy W+EEN để phát âm thành /win/ hay /vin/ là sai bởi vì mẫu 

tự W trong HALLOW không tạo âm nào cả. Cách phát âm đúng như sau: [ˌhɔːloʊˈiːn] hay 

[ˌhæloʊˈiːn]. Một số người Đức nói rằng W trong chữ Anh HALLOW vẫn phải đọc. Tôi 

không đồng ý và nói với họ bằng tiếng Anh như sau: ''I'm showing you the meaning and 

pronunciation of the word HALLOWING.'' và xin họ phát âm cho tôi chữ SHOWING. 

Thế là họ nhận ra rằng họ đã phát âm sai từ HALLOWEEN của tiếng Anh. (2) 

B. LA TOUSSAINT 

LA TOUSSAINT có nghĩa là LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS. Người Pháp lấy 

mạo từ LA (giống cái của FÊTE: LỄ), chữ TOUS (S câm nên TOUS đọc là /tu/.) và chữ 

SAINTS để tạo thành LA TOUSSAINT. Thế là TOUS (S không còn câm, đọc là /tus/.) và 

SAINT không có S bởi vì LA ở số ít, tức là chỉ có một Ngày Lễ Các Thánh mà thôi! 

C. Ý Nghĩa của Ngày Lễ Các Thánh trong Giáo Hội 

Ngoài những Vị Chân Phước (Á Thánh) và Hiển Thánh, Giáo Hội vẫn xác tín 

rằng có nhiều Thánh khác đã sống trung thành với Lời Chúa. Cho nên Lễ Các 

Thánh là Ngày kính tất cả các Thánh Nam Nữ trên Thiên Đàng nói chung. Không 

chỉ trong Ngày Lễ này, mà mỗi ngày, Giáo Hội luôn nhớ đến các Thánh trong lời cầu 

như Kinh Cáo Mình để mời gọi mọi người Công Giáo hãy noi gương các Thánh mà 

ăn ngay, ở lành, tức là tự thánh hóa mình, người ngoài Công Giáo hay Bà Con Bên 

Lương và người tội lỗi bởi vì sự Thánh Thiện không phải là của riêng ai hay của một 

nhóm ưu tú nào đó, mà của mọi người mang Hình Ảnh Thiên Chúa vô hình và hữu 

hình qua Chúa Cứu Thế. 

Đó là ''Tôn Chỉ'' của Kitô Giáo qua Kinh ''Lạy Cha'' có các câu: ''Chúng con 

nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha Trị đến...'' 

''Ước gì được như vậy'' là ý nghĩa của chữ AMEN! 

Đaminh Phan văn Phước  

Ghi chú 

1. Có người cho rằng chừng trên 2000 năm. 

2. Người Đức có chữ DER VORABEND VON ALLERHEILIGEN. Như vậy, chữ 

HALLOWEEN là của tiếng Anh thì phải phát âm nó đúng với cách của người Anh!  
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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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KINH 
 

Lạy Chúa là Cha chí nhân, chúng con hân hoan ghi nhớ các 

ân huệ Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam. 

Nhờ lời rao giảng của Giáo Hội, Cha ông chúng con đã đón nhận 

Tin Mừng Cứu Rỗi. 

Các Ngài đã vững tin vào Chúa, là Đấng Tạo Thành trời đất, và 

Chúa Kitô Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian. 

Trong cơn gian lao thử thách, Chúa đã ban cho các ngài sức mạnh 

của Thánh Linh, để các Ngài can đảm tuyên xưng Đức Tin, và hiên 

ngang hy sinh mạng sống, để làm vinh quang Thập Giá Chúa Kitô. 

Các Thánh Tử Đạo là ân huệ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam. 

Vì thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chúa, hợp với cuộc hy 

sinh tử đạo của các tiền nhân anh dũng chúng con. 

Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, để biểu lộ tình con thảo với Chúa là 

Cha, bằng chứng từ Đức Tin sống động của chúng con. 

Vì công nghiệp của các Thánh Tử Đạo, xin ban cho dân Việt Nam 

chúng con được an vui và thịnh vượng, cho mọi người đón nhận 

Tin Mừng cứu rỗi, và bước theo con đưòng chân lý. 

Xin cho Giáo Hội Việt Nam được sống trong hòa thuận và hiệp 

nhất, luôn thông hảo trọn vẹn với Đấng kế vị thánh Phêrô, và 

hăng say lo việc tông đồ, nhiệt thành rao giảng Đức Kitô cho mọi 

người. 

Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian, để ngày 

sau về hưởng vinh quang Chúa bất diệt, cùng các Thánh Tử Đạo 

chúng con ở trên trời.  AMEN  

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iG5CaRunmxxLvM&tbnid=5ggm2Wd4mhU8vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gioitregiaoxutando.wordpress.com/2012/11/15/chua-nhat-kinh-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-con-duong-hat-lua-dtgm-ngo-quang-kiet/&ei=UHhqUpu6FK2jiAfDmYHQAw&bvm=bv.55123115,d.cGE&psig=AFQjCNEiAGDFpUBeSU9r1YYGmfEs-XIdRQ&ust=1382795726420813
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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 

Vườn rau Tình Thương Himeji 1.000 yen 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân  3.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

  

Tổng kết tháng này  12.000 yen 

Tổng kết từ trước tới nay 58.000 yen 

 

QŨY GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

 

Vườn Rau Tình Thương Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

AC Khả-Huệ (Yokohama) 20.000 yen 

Quốc Nam (Isesaki-Gunma) 10.000 yen 

AC Khánh-Nhiểu (Yamato) 10.000 yen 

 

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

   

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 30.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  20.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma 10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 10.000 yen 

CĐ/CG Nagoya 5.000 yen 

CĐ/CG Karasuyama 3.000 yen 

CĐ/CG Mizonoguchi 5.000 yen  

CĐ/CG Himeji 15.000 yen 

CĐ/CG Kariya, Aichi-Ken 30.000 yen 
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Bà con Công Giáo Vùng Kamata 4.000 yen 

Bà con Công Giáo vùng Omori 2.000 yen 

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Kaizuka-Kawasaki 5.000 yen 

Cô Quế Anh (USA) 10.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Ota, Gunma-Ken  20.000 yen 

Giáo Xứ Masuda, Shimane-Ken 3.000 yen 

Giáo Xứ Chitose và Giáo Xứ Eniwa, Hokkaido 5.000 yen 

AC Liên-Thấm (Kiryu, Gunma-Ken) 10.000 yen 

 

 

 

 

 

Giuse TRẦN THANH SƠN  

Sinh ngày: 24/04/1984 

Con Ông: Trần Văn Hoàng 

Và Bà: Đỗ Ngọc Lan 

Hiện trú Sumida-ku, Tokyo, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Isave LÊ THỊ PHƯƠNG NGA 

Sinh Ngày: 25/03/1996 

Con ông: Giuse Lê Thành Phước 

Và Bà: Maria thị Ngượi 

Hiện trú tại Giáo  Xứ , Sài Gòn, Việt Nam 

 

Maria NGUYỄN THỊ HÀ  

Sinh Ngày: 14/02/1997 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Hưng 

Và Bà: Maria Lê Minh Thúy 

Hiện trú tại Okachimachi, Bunkyo-Ku, 

Tokyo  

Muốn Kết Hôn với:  

BÙI TIẾN DŨNG 

Sinh Ngày: 12/09/1993 

Con Ông: Bùi Tiến Việt 

Và Bà: Hoàng thị Khoa 

Hiện trú tại Okachimachi, Bynkyo-Ku,  

 

Maria NGUYỄN HOÀNG NHƯ MAI  

Sinh Ngày: 07/12/1993 

Con Ông: Nguyễn Hoàng 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Lan 

Hiện trú tại Tsurumi, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

NGUYỄN THÁI HOÀNG 

Sinh ngày: 01/06/1993 

Con Ông: Nguyễn Ngọc Lâm 

Và Bà: Đinh thị Hoàn 

Hiện trú tại Tsurumi, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  
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PHẠM THỊ PHƯƠNG  

Sinh ngày: 10/08/1998 

Con Ông: Phạm Ngọc Doanh 

Và Bà: Trần thị Bình 

Hiện trú tại Mito-Shi, Ibaraki-Ken, Nhật 

Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Antôn NGUYỄN QUÁCH QUỲNH 

Sinh Ngày: 19/05/1990 

Con ông: Gioan Nguyễn Hữu Hồng 

Và Bà: Anna Nguyễn thị Hồng 

Hiện trú tại Nonthaburi, Thái Lan   

 

Phêrô PHAN VĂN ĐỒNG  

Sinh Ngày: 05/09/1993 

Con Ông: Phêrô Phan Văn Vinh 

Và Bà: Maria Vũ thị Liên  

Hiện trú tại Tabata, Kita-Ku Tokyo  

Muốn Kết Hôn với:  

Maria DƯƠNG THỊ PHƯỢNG 

Sinh Ngày: 12/09/1993 

Con Ông: Dương Văn Tuyến 

Và Bà: Ngô thị Quang 

Hiện trú tại Tabata, Kita-Ku Tokyo  

 

Vincentê TRẦN THIỆN TOÀN  

Sinh ngày: 21/01/1985 

Con Ông: Giuse Trần Văn Úy 

Và Bà: Têrêsa Nguyễn thị Loan 

Hiện trú tại Kamata, Ota-Ku, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Anna NGUYỄN THỊ LAN TRINH 

Sinh Ngày: 23/06/1991 

Con ông: Antôn Nguyễn Văn Thành 

Và Bà: Maria Phan thị Lan Thu 

Hiện trú tại Giáo Xứ Tân Mỹ, Hóc Môn, 

Sài Gòn, Việt Nam 

 

Gioan NGUYỄN VĂN TÙNG  

Sinh Ngày: 20/09/1988 

Con Ông: Gioan Nguyễn Văn Bảo 

Và Bà: Maria Hoàng Kim Đơn 

Hiện trú tại Nakano-Ku, Tokyo  

Muốn Kết Hôn với:  

Anna NGUYỄN THỊ ĐƯỢM 

Sinh Ngày: 22/03/1989 

Con Ông: Nguyễn Văn Quận 

Và Bà: Hà thị Tươi 

Hiện trú tại Nakano-Ku, Tokyo  

 

Vinh Sơn NGUYÊN VĂN THÀNH 

Sinh ngày: 29/12/1995 

Con Ông: Vinh Sơn Nguyễn Văn Tánh 

Và Bà: Maria Trần Thị Miến  

Hiện trú tại Higashi Osaka, Osaka, Nhật 

Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

LÊ THỊ HUYỀN MY 

Sinh ngày: 12/08/1995  

Con Ông: Lê Văn Bình 

Và Bà: Bùi Thị Đoài 

Hiện trú tại Higashi Osaka, Osaka, Nhật 

Bản 

  

Gioan Kim  NGUYÊN PHONG 

Sinh ngày 25/8/1990 

Con Ông: Gioan Nguyễn Thanh Tân 

Và Bà Teresa: Lê Huyền Mộng Thủy  

Hiện trú tại Phước Long, Bình Phước, Việt 

nam  

Muốn Kết Hôn với:  

Maria Nguyễn DƯƠNG HỒNG LỆ HOA 

Sinh ngày 11/04/1992 

Con Ông: Giuse Nguyễn Quốc Hải 

Và Bà: Maria Dương Thị Ánh Tuyết  

Hiện trú tại Akashi, Hyogo-Ken, Nhật Bản 
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Antôn: HOÀNG QUỐC ĐẠT  

Sinh ngày: 13/04/1990  

Con Ông: Giuse Hoàng Văn Công  

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Cảnh  

Hiện trú tại Isesaki-Shi, Gunma-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Catarina HOÀNG THỊ HẢO TÂM 

Sinh ngày: 26/08/1994   

Con Ông: Phaolô Hoàng Mỹ Ái  

Và Bà: Lucia Nguyễn Thị Kiệm (chết) 

Hiện trú tại Isesaki-Shi, Gunma-Ken, 

Nhật Bản 

Lucia NGUYỄN THỊ THẢO LY  

Sinh Ngày: 22/04/1992 

Con Ông: Nguyễn Văn Nhàn 

Và Bà: Nguyễn thị Lê 

Hiện trú tại Yokohama, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

VĂN MINH TRÍ 

Sinh Ngày: 28/10/1983 

Con Ông: Văn Minh Tôn 

Và Bà: Nguyễn thị Liên (mất) 

Hiện trú tại Shinagawa, Tokyo  

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải 

trình cho Giáo Quyền 

 

 

PHÂN ƯU 

 

Được tin buồn: Bà Maria VŨ THỊ VÓC  

Em của chị Vũ thị Nhiễu và là chị của anh Vũ Viết 

Thuyết (CĐ/CG Fujisawa) đã được Chúa gọi về với Ngài vào 

lúc 06g00 sáng (giờ California) ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại California, 

Hoa Kỳ, hưởng thọ 63 tuổi.   

Xin thành kính phân ưu với qúy anh chị Nhiễu-Khánh, anh chị 

Thuyết-Mai, cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu 

lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa trên 

thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

Liên CĐ ĐứcMẹ La Vang 

CĐ/CG Fujisawa 

CĐ/CG Yamato 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo  
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Giáo phận Saitama: 

Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định 
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 
Catholic Takasaki Church:          〒370-0829 
16 Takamatsu-Cho, Takasaki-Shi, Gunma-Ken  
Tel: 0273-22.6243; Email : Toan1216@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận 
Catholic Kamifukuoka Church 
1-11-23 Kamifukuoka, Kamifukuoka-Shi, 
Saitama-Ken 〒356-0004 
Tel : 049-261.3629; Email: asukathuan@yahoo,co.jp 

Giáo phận Tokyo: 

Lm Giuse Ngô Quang Định  
Catholic Narashino Church 

1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi, 
Chiba-Ken 〒262-0044 

Tel. 043-216.0035; Email: nqdinh@vesta.dti.ne.jp 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến  
Catholic Meguro Church;            〒141-0021 

4-6-22Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo 
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527;  

Cell.090-1656-2693; Email: nrd31878@nifty.com 

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB 
Salesio Seminary:                 〒182-0033 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo  
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645;  
Cell.090-1216.1959;Email: mi nobito@yahoo.co.jp  

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ 
Catholic Kawagoe Church           〒350-0041 
1-17-15 Rokkenmachi, Kawagoe-Shi, Saitama-Ken 
Tel. 049-222.2289; mobile: 080-3357.1059; fax: 
049-226.7513; Email: damxlo@yahoo.com 

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ 
Sophia University Jesuit House 
7-1 Kioi-Cho; Chiyoda-Ku, Tokyo 102-8571 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com  

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Kichijoji Church:          〒180-0005 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-Shi, Tokyo  
Tel. 0422-44-0181; Email: tudangphuc@yahoo.com 

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC 
Catholic Goi Church 
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken    〒290-0081 
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818; 
Email: tienssc@hotmail.com 

Giáo phận Yokohama: 

Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB 
Catholic Hamamatsu Church 

2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku,Hamamatsu-Shi, 
Shizuoka-Ken 〒432-8002 

Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405; 
Email: misericodiae2016@gmail.com 

 

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn 
Catholic Atsugi Church:             〒243-0014 

2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken 
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm 
Catholic Ninomiya Church 
88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi, 

Kanagawa-Ken 〒259-0123 
Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939 

Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú 
Catholic Nakahara Church 
17-3 Imaiminami-Cho, Nakahara-, Kawasaki-Ku, 

Kanagawa-Ken 〒211-0064  Tel. 044-722.6060  

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 

4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 
Cell: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 

Linh Mục Gioan Đàm Xuân Lộ 
Toyama Catholic Church; 5-10 Sanno Machi, 
Toyama-shi 930-0064 

Email: damxlo@yahoo.com; Mobile: 080-3357-1059 

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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