
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 426 
Tháng 12 Năm 2019 

Muøa voïng - giaùng sinh 

 Caàu nguyeän cho neàn vaên minh söï soáng 

 

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 
01/12 : 10g00 : Thánh Lễ tạ                         -              
            13g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Kariya, Nagoya (Cha Phong) 
            14g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
            14g00 : Thánh Lễ tại nhà th                                      
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)    
            15g00 : Thánh Lễ tạ                         -                       
            16g00                      ễ tại nhà th                                   
  -                                                            -           ế       
  -                                                            -           ế   
06/12 : T                         -           ế        
08/12 :                            ễ               ạ                                        
                                       ễ tạ                        -               
            12g00 : Thánh Lễ tại nhà th                ế               
            14g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Ogaki, Gifu-Ken (Cha Hy) 
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th                               ế   
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Okayama, Okayama-Ken (Ch       
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh) 
            15g30 : Thánh Lễ tại nhà th                            
            16g00 : Thánh Lễ tại nhà th                      -                
            16g30 : Thánh Lễ tại nhà th                                    
            17g00 : Thánh Lễ tại nhà th                               
                       ễ            ạ                        -           ế   
                       ễ                                                            
15/12 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà th                                  
                                       ễ               ạ                                
            10g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Kawaguc          ế   
            11g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Shibushi, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
            11g00 : Thánh Lễ tạ                           -               
            12g30 : Thánh Lễ tại nhà th  Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD) 
            13g00 : Thánh Lễ tại nhà th                 ế   
            14g00 : Thánh Lễ tại nhà th                        ế   
            14g00 : Thánh Lễ tại nhà th                     -                  
            14g30 : Thánh Lễ tạ                            -               
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th                                       
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Kusatsu, Shiga-Ken (Cha Trinh)                      
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Yao, Osaka                      
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Tobe, Yokohama (Cha Trí)    
            15g00 : Thánh Lễ tại nhà th                  -                
                       ễ          ạ                        -           ế   
19/12 :                ễ  ạ                                  ế   
                       ễ  ạ                                 ế   
                       ễ  ạ                                     ế   
                           ễ  ạ            chinan, Mizayaki-Ken (Cha Trinh) 
                           ễ  ạ                          -                  
22/12 : 11g00:  Thánh Lễ tại nhà th                                    ế   
      11g00 : Thánh Lễ tại nhà th  chính tòa Hiroshima (Cha Thân) 
      12g30 : Thánh Lễ tại nhà th  Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thu n) 
                                       ễ  ạ                                          ế     
       14g00 : Thánh Lễ tạ                                          
       14g00 : Thánh Lễ tạ                      -               
       14g00 : Thánh Lễ tại nhà th                -                 
       15g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Omuta, Fukuoka-Ken (Cha Trinh) 
       15g30 : Thánh Lễ tại nhà th  Nagoya (Cha Phong SVD) 
       15g30 : Thánh Lễ tạ                                          -                
                       ễ                  ạ   ạ                    ế               
25/12 : 16g30 : Thánh Lễ             ại nhà th                                      
                           ễ             ạ                       -           ế   
     -                           
                                                                 -           ế   
  -                                                                            ế   
29/12 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà th              -           ế   
      11g30 : Thánh Lễ tại nhà th                -              
      13g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Ibusuki, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà th                   -                          
      16g30 : Thánh Lễ tại nhà th                                      
30/12 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà th                        ế   
31/12 : 10g00 : Thánh Lễ  ạ              ại nhà th                       ế      
                       ễ              ạ                                         ế   
      16g30 : Thánh Lễ              ại nhà th  Yosuidori, Fukuoka (Cha Quang) 
05/01 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD) 
       14g00 : Thánh Lễ tại nhà th                                      
       14g00 : Thánh Lễ tại nhà th  Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
       15g00 : Thánh Lễ tại nhà th                                ế               
       16g00 : Thánh Lễ tại nhà th                    
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Thánh Phê-rô TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG 

(1808-1838) Th y Giảng (X  Giảo) 

Tử đạo ngày 18 tháng 12 (x. Tr 102) 

“      ến hạnh phúc bất di              i con, con 

             ư c sự gì  tr n gian này nữa” 

Thánh Phê-    ư                   ại K  S , 

huy n Từ Liêm, Hà N i, trong m        ì      è    ư   

rấ   ạ    c. 

 Hình ả        ư ng hi           ảm             

nên quen thu c v i m     ư               c chữ Nho 

                     ổ        ư c lên b c Th y Giảng và 

 ư c c  v  giúp cho thừa sai Fx. Marette Phan tại x  B u N . 

 Ngày 20/6/1937 Th y b  b t. Ngày hôm sau b  giải v        ư             

 Trong su t 14 tháng, ch    ó         ó    é         ù           ng, Th y vẫn 

                  ư     c tin. Ngài viết cho cha Marette: “      ến hạnh phúc bất 

di                                      ư c sự gì   tr n gian này nữa”. 

 Sau khi lãnh nh n bí tích hòa giải, th    ư ng b  giả            ư ng rạng sáng 

ngày 18/12/1838. C u nguy n xong, Th y nằm xu ng cho binh lính thi hành án x  

giảo và Th              trong Chúa. 

 

 

 
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 01: Cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới, 
 đặc biệt cho người tỵ nạn 

Tháng 02: Tết Nguyên Đán,  
cầu nguyện cho Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam 

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 Vi t Nam Tại Nh t 

mailto:nrd31878@nifty.com
http://vietcatholicjp.net/
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Một lần nữa, Mùa Vọng lại trở về, nhắc nhở 

chúng ta: “thời giờ đã mãn, hãy chuẩn bị để đón 

Đấng Cứu Thế”. Càng sống, càng thêm tuổi, chúng 

ta càng ý thức một điều: con người bất lực trước 

thời gian, trước mọi biến cố, trước các thiên tai, và không thể cứu được chính 

mình. Chỉ có Chúa mới mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, 

và chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ, khỏi tội. Trong niềm xác 

tín đó, thời gian 4 tuần của Mùa Vọng giúp chúng ta sống lại tâm tình chờ đợi 

Đấng Cứu Thế của Dân Chúa trong thời Cựu Ước và niềm khao khát được cứu 

chuộc: “trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời”.  

Chúng ta cũng cám ơn Chúa về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại 

Nhật vào những ngày vừa qua. Chúng ta cầu xin cho tình thương, niềm vui, sư 

hiệp nhất và bình an mà Đức Thánh Cha mang đến sẽ được đơm hoa kết trái, làm 

cho Giáo Hội Nhật được phát triển và cho mọi người, di dân, tỵ nạn, hợp tác lao 

động hay ngoại quốc đang sống trên đất nước Nhật Bản này, biết cộng tác, chung 

tay xây dựng một đất nước biết tôn trọng sự sống, nhân bản, nhân quyền, ở đó, 

mọi người được đối xử như anh chị em trong một gia đình. 

Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho anh chị em ở Hồng Kông, xin cho 

mọi người được kính trọng trong sự tự do được chính quyền bảo đảm. 

Phụng Vự Lời Chúa xin chân thành cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nứ, quý 

ban đại diện và quý vị ân nhân, quý độc giả đã quảng đại đóng góp tiền bạc, bài 

vỡ và nâng đỡ PVLC trong suốt năm 2019 này. Xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho 

tất cả qúy cha và quý vị.   

 

                       PVLC 
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CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG 

NGÀY 01 THÁNG 12 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5 

Đức Chúa quy tụ muôn dân cho hưởng hòa bình vĩnh cửu trong Nước 

Thiên Chúa. 

Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia. 

Đây là điều mà ông Isaia, con ông Amos, đã được thấy về Giuđa và 

Giêrusalem. Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa, đứng kiên cường vượt 

đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa 

nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi 

Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Giacóp, để Người dạy ta biết lối của 

Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Sion, thánh luật ban 

xuống, từ Giêrusalem, Lời Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài 

giữa các quốc gia, và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao 

thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ 

không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. 

Hãy đến đây, nhà Giacóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi 

đường!” 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: TV 121 

Đáp: Ta vui mừng trầy 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 nội thành, ta đã dừng chân. 

Xướng: Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền 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. 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 426 Thaùng 12 Naêm 2019 3 

 

Xướng: Hãy nguyện chúc Giêrusalem được thái bình, rằng: “Chúc 

thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu 

đài dinh thự mãi an ninh”. 

Xướng: Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: ”Chúc Thành 

Đô an lạc”. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước 

mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. 

 

BÀI ĐỌC II: Rm 13, 11-14a 

Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn. 

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

Thưa anh em, anh em biết chúng ta đang sống trong thời gian nào. Đã 

đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng 

ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần 

đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí 

của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người 

đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm 

đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa 

Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương 

của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Halleluia.  

 

TIN MỪNG:  Mt 24, 37-44 

Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Noe thế nào, 

thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày 

trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho 
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đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng 

thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 

Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, 

một người bị bỏ lại, hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được 

đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không 

biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ 

nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để 

nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn 

sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG 

Ngày 01 tháng 12 

 

HÃY TỈNH THỨC, HÃY SẴN SÀNG 

Kính thƣa quý ông bà và anh chị em! Hôm nay chúng ta cùng với Mẹ Giáo 

Hội bƣớc vào Mùa Vọng, khởi đầu một năm phụng vụ mới. Khi đến thời gian 

này, chúng ta thƣờng đƣợc nghe qua Lời Chúa, qua các bài giảng huấn, cũng nhƣ 

trong những cuộc tĩnh tâm dọn lòng đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh nơi cộng 

đoàn, giáo xứ, là: Hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng! Nhƣng chúng ta hãy tự hỏi 

mình: Thế nào là tỉnh thức? Thức tỉnh để làm gì? Thế nào là sẵn sàng và sẵn sàng 

cho điều gì? Hai thái độ và hành vi ấy có liên quan gì đến đời sống đạo, đời sống 

đức tin và đời sống cộng đoàn của tôi? 

Trƣớc hết, chúng ta nên biết rằng tỉnh thức không có nghĩa là thức trắng đêm 

không ngủ, ngồi chờ bình minh để rồi ngày hôm sau ngủ bù! Cũng không có 

nghĩa là: chẳng làm gì mà cứ thức chờ ai hoặc điều gì đó! Và khi nói đến thái độ 

và hành vi tỉnh thức này, không ít ngƣời trong chúng ta mong muốn, vì chúng ta 

thích ở lại trong những cơn mê muội, chìm đắm trong thói đời, dục vọng của 

chính mình, ngày ngày đê mê trong cơn say cho quên đi bao nỗi oán than, cơ cực 

của cuộc đời này!  
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Đây không phải là hành vi thể lý thuần tuý, mà cho bằng là một thái độ đúng 

đắn của đời sống đức tin, một hành vi đạo đức của việc cải hối trƣờng kỳ, tự suy 

xét mình trƣớc Chúa và mọi ngƣời tất cả bản thân chúng ta, lời ăn tiếng nói, động 

thái, tƣ tƣởng, hành động cũng nhƣ những điều nên làm mà chúng ta sao lãng, 

thiếu sót hoặc cố ý tránh né. Lời Chúa hôm nay đánh động, thúc giục mỗi một 

ngƣời chúng ta, dù sống ở địa vị, bậc sống nào, hay lứa tuổi nào, v.v… thì chúng 

ta cũng đƣợc mời gọi tỉnh thức luôn trƣớc tất cả những gì đi ngƣợc lại với Lời 

Hằng Sống, giáo huấn của Hội Thánh, đời sống đức tin, „hãy tỉnh thức vì không 

biết giờ nào Chúa các con sẽ đến‟ (Mt 24, 42). Không những chúng ta đƣợc kêu 

mời tỉnh thức trƣớc giờ nhắm mắt xui tay, trƣớc ngày Cánh chung, mà chúng ta 

cũng phải tỉnh thức trong giây phút hiện tại, tỉnh thức trong đời sống đạo đúng 

nghĩa, tỉnh thức trƣớc những thái độ khiến chúng ta xa rời Chúa và anh chị em, 

tỉnh thức trƣớc hành vi vô luân, dửng dƣng, xem thƣờng đạo lý, giới răn yêu 

thƣơng. Hơn nữa, tỉnh thức trƣớc thói quen không tốt nhƣ dèm pha, xét đoán, kết 

án, chia rẽ, ngồi lê đôi mách, làm chứng gian, hiềm tị, ghen ghét, tự kiêu, tự mãn, 

khinh thƣờng anh chị em, v.v…Ngƣời tỉnh thức và sống tỉnh thức là những ai 

bƣớc đi trong ánh sáng Chúa (x. Is 2, 5) và biết mặc lấy cung cách, thái độ, hành 

vi, con ngƣời của chính Chúa Giê-su Ki-tô (x. Rm 13, 14) Cụ thể hơn, họ là 

những ngƣời sống chân thật, chân thành, yêu mến, đón nhận mọi ngƣời, khiêm 

nhu, hạ mình và cầu tiến, không vui thoả với lời khen tặng, tân bốc và cũng chẳng 

buồn khi đối diện với con ngƣời yếu hèn của chính bản thân! Họ chẳng bao giờ 

vui thích trƣớc những ngƣời trót lƣỡi đầu môi, và cũng chẳng buồn phiền khi 

nghe lời nhận xét, đánh giá. Họ đặt Lời Chúa là nền tảng sống, soi chiếu vào 

những ngõ ngách tâm hồn họ, và để Chúa thánh hoá, biến đổi, cũng nhƣ nỗ lực 

sống nhân đức, sống theo đƣờng lối của ánh sáng. 

Khi chia sẻ về thái độ tỉnh thức sống đạo với các anh chị em giáo dân ở 

những vùng thƣờng xuyên hứng chịu cảnh thiên tai, nhân tai nhƣ các nƣớc Châu 

Phi, Trung Đông và tại đất nƣớc Nhật Bản đây, hầu hết họ không thể hiểu đƣợc, 

và thƣờng có thái độ „sống tới đâu hay tới đó‟, „chẳng cần biết ngày mai ra sao‟ 

hay cứ sống cho thoả dục vọng, ƣớc muốn của bản thân vì dƣờng nhƣ lối suy nghĩ 

„có tỉnh thức cũng đâu tránh đƣợc thiên tai‟! Một trong những xu hƣớng trần tục 

ngày nay là loại bỏ Thiên Chúa, và cung phụng chính cái tôi của mình, và với thái 

độ nhƣ vậy dễ đƣa chúng ta rơi vào cám dỗ: chẳng còn ai mình ta, và ta cứ sống 
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cho thoả thích. Điều này không chỉ xuất hiện ở thời đại này, mà đã nhen nhói từ 

trƣớc kia, đến nỗi Thánh Phao-lô phải gióng lên tiếng khuyến cáo mạnh mẽ đối 

với các tín hữu thuộc giáo đoàn Rô-ma „đêm sắp tàn, ngày gần đến…bỏ những 

hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng…đi đứng đàng hoàng nhƣ giữa ban 

ngày, không ăn uống say sƣa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh 

tị‟ (x. Rm 13, 12-13) và Ngài khuyên răn hãy tỉnh thức trƣớc thói đời, lối suy nghĩ 

trần tục ấy; hãy trở về với ân sủng, đời sống làm con Thiên Chúa, con cái ánh 

sáng. 

Sau cùng, thái độ sống sẵn sàng, luôn chuẩn bị mỗi giây phút trong ơn thánh 

Chúa mọi ngày, để rồi chúng ta có thể đứng vững trƣớc mặt Con Ngƣời, „các con 

cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Ngƣời sẽ đến‟ (Mt 24, 44). 

Chẳng phải khi ta không còn khoẻ nữa, ta mới lo về phần rỗi, đời sống thiêng 

liêng, mối tƣơng quan với Chúa và với anh chị em! Không phải khi ta không thể 

nói đƣợc, không thể đi đƣợc, không thể kiểm soát đƣợc những hành động bình 

thƣờng, thì ta mới tìm đến lòng vị tha, đến sự bao dung, tha thứ của Thiên Chúa, 

hoặc trở nên xót thƣơng, thứ tha cho anh chị em, hay đi tìm dịp để nói lời xin lỗi, 

giải hoà v.v…! Chẳng phải khi ta „gần đất xa trời‟, ta mới chạy đôn chạy đáo lo 

đời sống đức tin của mình! Và cũng không phải khi ta không còn thời gian nữa, 

thì lại hối hả, thúc bách, chạy đến cầu xin Chúa thƣơng! Lời Chúa mời gọi chúng 

ta hãy sống sẵn sàng trong mọi giây phút, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất 

bại, dù đƣợc khen ngợi hay chê bai, dù thời tiết đẹp hay khắc nghiệt, dù đƣợc hậu 

thuẫn hay bị chống đối, dù khi hy vọng tràn trề hay rơi vào thất vọng, dù giàu có 

hay nghèo khó, dù vinh hoa hay tủi nhục, dù đƣợc yêu thƣơng hay bị ghét bỏ, dù 

đƣợc để ý hay chẳng đƣợc đoái hoài, v.v…Trong mọi lúc, Thiên Chúa muốn 

chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng bƣớc theo đƣờng lối Ngài, thực thi Lời Ngài, 

mặc lấy con ngƣời Chúa Giê-su Ki-tô, đón nhận tất cả với trọn tâm hồn tín thác. 

Giờ đây, chúng ta cùng nhau dành ít giây phút ngắn ngủi đặt mình trƣớc 

nhan Thánh Chúa để nhìn lại cách sống, thái độ, hành vi của mỗi chúng ta hầu ta 

đƣợc tỉnh thức sau cơn mê dài xa rời ơn Chúa, và sẵn sàng sống đạo đức trong ân 

sủng Chúa giữa bao thăng trầm, trào lƣu, triết thuyết hƣởng thụ, những thói đời, 

tiêu chuẩn chóng qua của xã hội ngày nay. 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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1. Mùa Vọng bắt đầu với lễ phục màu tím nhắc nhớ chúng ta tinh thần sám hối 

canh tân để mong chờ ngày Chúa đến. Xin cho chúng ta luôn biết hoán cải không 

ngừng, biết cởi bỏ con ngƣời cũ và mặc lấy con ngƣời mới trong bình an, bác ái và 

yêu thƣơng. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON   

2. “ Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em 

đến”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, đặc biệt là 

các bạn trẻ, luôn biết tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa ngự đến bằng một đời sống 

thánh thiện qua việc tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các bì tìch và giúp đỡ những ai 

đang gặp cảnh khó khăn. Chúng con cầu xin Chúa 

3.  “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày”. Nhiều nơi trên thế giới ngày 

nay vẫn còn chinh chiến. Khủng bố, bạo lực, bóc lột, và vi phạm nhân quyền đã 

khiến bao ngƣời lầm than. Xin cầu cho thế giới đƣợc bình an. Xin cho mỗi ngƣời 

chúng ta trở thành sứ giả hòa bình cho nhân loại hôm nay. Chúng con cầu xin 

Chúa 

4. Hội Thánh là dấu chỉ sống động cho niềm hy vọng ơn cứu độ nơi Chúa 

Giê-su Ki-tô. Là những ki-tô hữu, chúng ta đƣợc mời gọi trở thành những chứng 

nhân hy vọng của Chúa trong mọi môi trƣờng sống. Xin cho chúng ta biết thực sự 

sống tinh thần của Mùa Vọng, và bƣớc đi trong ánh sáng của Chúa Ki-tô, ngõ hầu 

thế giới nhận thấy ơn cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG 

Ngày 08 tháng 12 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10 

Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Ngày ấy, từ gốc tổ Giêssê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ 

mọc lên một mầm non. Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: Thần Khí 

khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu 

biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng 

thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán 

quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xữ công minh cho người thấp cổ bé 

miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là 

cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt 

ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy 

giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử được nuôi 

chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu 

cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé 

thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay 

vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh 

của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp 

đầy lòng biển. Đến ngày đó, cội rễ Giêssê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho 

các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh 

quang. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 71 

Đáp: Triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến 

muôn đời. 
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Xướng: Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo 

công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. 

Xướng: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị tới 

ngày nào tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, 

từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. 

Xướng: Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không chỗ 

tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân 

nghèo, Người ra tay tế độ. 

Xướng: Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa 

dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc 

lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. 

 

 

BÀI ĐỌC II: Rm 15, 4-9 

Đức Kitô cứu độ hết mọi người 

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

Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép 

để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi 

chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. 

Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được 

đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em 

có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta. 

Vậy anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, 

để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết: Đức Kitô có đến 

phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã 

hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân 

ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của 

Người, như có lời chép: vì thế, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, dâng 

điệu hát cung đàn mừng danh thánh Chúa. 

Đó là Lời Chúa 
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TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối 

cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 3, 1-12 

Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê 

rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Ông chính là người 

được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn 

sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 

Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu 

và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp 

miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Giordan, kéo đến với ông. Họ thú 

tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giordan. Thấy nhiều người 

thuộc phái Pharisiêu và phái Sađốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ 

rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của 

Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ 

lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ 

Abraham”. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những 

hòn đá này trở nên con cháu Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ 

cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi, tôi 

làm phép rửa cho các anh bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn 

Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho 

Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. 

Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào 

kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG  

Ngày 08 tháng 12 

 

Phúc âm Mt 3,11-12 

"Những ngày ấy, ông Gioan tầy giả đến rao giảng trong hoang địa rằng..." Tại sao 

đấng Ngôn sứ lại rao giảng trong hoang địa? Lẽ ra để cho sứ điệp của mính dễ đến tai 

nhiều ngƣời nghe, ông phải lên kinh đô hay ìt ra vào thị trấn hay làng mạc, đứng nơi họp 

chợ hay giữa công trƣờng mà nói chứ? Vào hoang địa, thí nói cho lạc đà, rắn rết hay 

chim chóc hay sao?  

Nhƣng Gioan phải rao giảng từ hoang địa ví hoang địa là nơi làm nền cho ký ức 

tập thể của nguời Israel - họ đã lang thang trong hoang địa bốn mƣơi năm truờng sau khi 

đuợc thoát ách nô lệ ở Ai cập truớc khi buớc vào Đất Hứa! Ký ức là điều quyết định căn 

tình của một cá nhân cũng nhƣ của một tập thể, một dân tộc. Thời gian bốn muơi năm 

trong hoang địa cho nguời Israel kinh nghiệm thế nào là 'trở thành một dân tộc', đã cấu 

tạo nên căn tình của họ nhƣ một Dân đuợc tuyển chọn, một Dân có giao uớc với 

Yahweh, dù bấy giờ họ chƣa có Đất! Và suốt giòng lịch sử của dân sau đó, luôn có 

những tiếng nói nhắc nhở dân phải ý thức là vận mệnh của họ gắn liền với việc họ trung 

tìn với Giao uớc đến đâu. Trung thành với Yahweh thí nuớc đuợc thịnh trị, bất trung thí 

dân phải thống khổ và chịu ách ngoại bang - nhƣng các ngôn sứ vẫn loan báo rằng Chúa 

sẽ không bỏ mặc dân Nguời mà sẽ có Đấng Messia đuợc gửi đến!  

Israel vào thời của Gioan đã mất nuớc, bị đế quốc Roma cai trị, lòng dân phân tán 

và ngay về mặt đạo cũng chia rẽ năm bè bẩy mối - ai cũng mong mỏi Đấng Messia và 

trong thâm tâm họ cũng hiểu điều cần thiết phải tím lại căn tình dân tộc và tôn giáo của 

mính. Nên họ từ khắp các miền, đổ về hoang địa để tím đến Gioan, một con nguời của 

hoang địa: "mặc áo lông lạc đà, thắt lƣng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật 

ong rừng" Gioan kêu gọi Sám hối, không chỉ với nghĩa là nhín nhận vài chuyện xấu xa 

mính đã làm rồi ân hận xin xoá tội, nhƣng là Nhín lại Căn tình của mính và Sửa đổi 

huớng đi của cuộc đời mính nếu nó đã đi sai Căn tình đó. "Hãy sinh hoa quả xứng với 

lòng thống hối" (câu 8), bằng không, "phép rửa" chỉ là "trốn cơn thịnh nộ của Thiên 

Chúa" (câu 7) mà thôi! 

Sứ điệp của Gioan cho dân Israel hai ngàn năm truớc vẫn thìch ứng cho chúng ta 

ngày nay. Có lẽ đối với rất nhiều nguời Công giáo, điều chình yếu nhất để gọi là chuẩn 

bị đón Chúa Gìang Sinh là 'đi xƣng tội' - nhƣng nếu ta chỉ 'xƣng lẹ vài tội chung chung' 
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nhƣ "trả nợ quỷ thần cho xong" chứ không thực sự nhín lại đâu là căn tình con Chúa nơi 

mính và mính sẽ phải làm thế nào cho xứng đáng hơn với căn tình ấy; thí liệu ta có khác 

với những nguời bị Gioan trách mắng trong đọan Phúc âm này không? 

Gioan X Lộ 

 

 

 

 

1. “ Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.” Chúng ta hiệp lời cầu xin 

cho tất cả thành phần Dân Chúa, đặc biệt là những ngƣời đang sống trong tình 

trạng tội lỗi, nghiện ngập, đƣợc Chúa soi sáng, thức tỉnh và đƣợc ơn can đảm quyết 

tâm đứng lên bắt đầu cuộc đời mới, biết hoán cải và quay về với tính thƣơng của 

Chúa. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Xã hội hôm nay đang sống trong sự bấp bênh, chiến tranh, loạn lạc, khủng bố, 

chết chóc, tội ác, vi phạm luân thƣờng đạo lý gây đau khổ cho biết bao ngƣời vô 

tội và làm chúng ta hoang mang. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh 

đạo quốc gia biết lo cho dân nƣớc đƣợc thái bính, để ngƣời dân đƣợc an cƣ lạc 

nghiệp, xã hội đƣợc thăng tiến. Xin mỗi ngƣời chúng ta cũng trở thành những tông 

đồ đem lại bính an và tính thƣơng cho những ai chúng ta gặp gỡ. Chúng con cầu 

xin Chúa 

3. Sám hối, ăn năn luôn là điều Giáo Hội mong muốn và mời gọi các tín hữu 

trong suốt hành trình Mùa Vọng này. Xin cho mỗi ngƣời chúng ta luôn biết nhìn 

nhận những yếu đuối và thiếu sót nơi bản thân mính để thấy đƣợc tình yêu bao la 

của Chúa luôn ấp ủ chúng ta dù chúng ta thật bất xứng. Chúng con cầu xin Chúa 

4. "Hãy dọn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi". Xin cho 

chúng ta luôn biết sửa lại con đƣờng tâm hồn mình cho ngay thẳng, dọn sạch 

những hận thù ghen ghét, lắp cho đầy những thung lũng của hoài nghi ngờ vực để 

tâm hồn chúng ta đƣợc ngay thẳng mà sẵn sàng đón Chúa vào cƣ ngụ. Chúng con 

cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG 

Ngày 15 tháng 12 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a.10 

Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em. 

Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia. 

Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy 

mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa 

nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li Băng, vẻ 

rực rỡ của núi Carmel và đồng bằng Saron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy 

hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho 

những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững 

vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa 

của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, 

phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em”. 

Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ 

què sẽ nhảy nhót như nai. Miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Những người 

được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt 

rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc 

than sẽ biến mất. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 145 

Đáp: Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. 

Xướng: Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh 

cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 
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Xướng: Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. 

Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người 

công chính. 

Xướng: Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Ngài nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền 

muôn muôn thuở. Sion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. 

 

BÀI ĐỌC II: Gc 5, 7-10 

Anh em hãy bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. 

Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê tông đồ. 

Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. 

Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: 

họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy 

kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Thưa 

anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Kìa 

vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và 

lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói 

nhân danh Chúa. 

Đó là Lời Chúa   

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin 

Mừng cho kẻ nghèo hèn. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 11, 2-11 

Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi 

ai khác? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 
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Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai 

môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là 

chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giêsu trả lời: “Các anh cứ về thuật lại 

cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què 

bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ 

nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì 

Tôi”. 

Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: 

“Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió 

chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? 

Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì 

anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh 

em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã 

nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, Người sẽ 

dọn đường cho Con đến. Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã 

lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, 

kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG  

Ngày 15 tháng 12 

 

Chúa Nhật Hồng  

Lịch phụng vụ hôm nay khuyến khích các linh mục mặc lễ phục màu hồng để 

diễn tả niềm vui và hy vọng vào ngày Chúa đến. Dĩ nhiên, Mùa Vọng, đúng nhƣ tên 

gọi, là mùa để chờ đợi trong hy vọng và tín thác. Chúng ta chờ đợi Chúa đến nhƣng 

không phải với tâm tình lo âu, sợ sệt mà là tâm tình của những ngƣời con tin tƣởng 

vào Cha của mình là Thiên Chúa nhân hậu và từ bi. Phụng vụ trong Chúa Nhật hôm 
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nay muốn làm rõ nét hơn về sự chờ đợi trong tâm tình tin yêu và hy vọng đó đƣợc thể 

hiện không chỉ qua màu áo của vị linh mục mà còn qua các bài đọc thánh kinh. 

 Bài đọc 1 của ngôn sứ Isaia đã nhắc chúng ta phải “vui lên”. Từ ngữ đƣợc dùng 

trong bài đọc theo ngôn sứ Isaia hôm nay làm chúng ta liên tƣởng đến những ngày lễ 

hội. Những  cụm từ “mừng rỡ”, “tƣng bừng”, “hân hoan”, “nhảy múa reo hò”,… nhƣ 

thể hối thúc chúng ta tham gia vào ngày hội của ơn cứu độ. Ngày cứu độ mà chúng ta 

đang mong chờ chình là ngày mà ngƣời mù đƣợc thấy, kẻ điếc đƣợc nghe, ngƣời què 

đƣợc nhảy nhót trên đôi chân của mính và ngƣời câm đƣợc cất cao giọng nói. Đây là 

chình là ngày mà con ngƣời đƣợc thực sự giải thoát khỏi xiềng xích của đau khổ, 

bệnh tật và bất công để sống thật sự nhƣ những thụ tạo đƣợc Chúa yêu thƣơng. 

 Tuy nhiên, ngày cứu độ hiện tại vẫn chƣa đến, chúng ta vẫn trong tình trạng đợi 

chờ. Trong bài đọc 2, thánh Gia-cô-bê nhắc chúng ta phải bền tâm vững chì đợi chờ 

ngày Chúa đến giải thoát chúng ta. Thánh nhân dùng một hình ảnh rất đỗi gần gũi ví 

thế thật dễ hiểu đối với chúng ta đó là hính ảnh nhà nông chờ vụ mùa. Lao tác vất vả 

nhƣng ngƣời nông dân cũng không thể làm cho vụ mùa đến theo ý của mình mà phải 

đợi chờ. Hình ảnh ngƣời nông dân chờ đợi vụ mùa diễn tả chình xác thái độ chúng ta 

cần có để chờ đón Chúa. Vụ mùa sẽ nhƣ thế nào, ngƣời nông dân không biết. Điều mà 

ông có thể làm là vun tƣới, bón phân cho hoa màu. Chúng ta cũng thế, chúng ta không 

biết ngày Chúa đến sẽ nhƣ thế nào. Tuy nhiên, cũng nhƣ ngƣời nông dân, chúng ta 

đƣợc mời gọi để chăm sóc cho cuộc đời mình, cho những ngƣời xung quanh để chờ 

đón ngày cứu độ.  

Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta chân dung của Chúa Giêsu là Vị 

Cứu Thế. Đấng Cứu Thế đã đến và ở giữa chúng ta. Thánh Gioan Tẩy Giả chắc hẳn 

biết đƣợc lời loan báo của ngôn sứ Isaia trong bài đọc 1 về Đấng Cứu Thế. Vì thế thay 

vì trả lời trực tiếp mính là Đấng Thiên Sai, Chúa Giêsu đã nhắc cho môn đệ của thánh 

Gioan về dấu chỉ của Đấng Mesia. Những lời loan báo của ngôn sứ Isaia về Đấng 

Mesia đang ứng nghiệm nơi con ngƣời của Đức Giêsu. Vì thế, Đức Giêsu chính là 

Đấng phải đến.  

Chúa Giêsu đã đến với chúng ta cách đây hơn 2000 năm rồi. Mùa Vọng là mùa 

nhắc chúng ta đợi chờ ngày Chúa đến với chúng ta lần thứ hai. Chúng ta không biết 

đƣợc phải chờ đến khi nào. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi Đấng Cứu Thế đến lần thứ 

hai, chúng ta đƣợc mời gọi để cộng tác với Ngài trong việc làm cho thế giới này đáng 
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sống hơn, dễ thƣơng hơn nhƣ Ngài đã dạy chúng ta trong suốt hơn 30 năm tại thế. 

Chúng ta không cần phải ủ dột khi đợi chờ Chúa. Đúng hơn chúng ta cần tích cực 

cộng tác để làm cho ngày trở lại của Chúa đƣợc mau đến qua việc cộng tác với nhau 

để biến thế giới này thành vƣơng quốc của Chúa. “Xin cho Nƣớc Cha trị đến”. Amen! 

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ  

 
 

 

 

 

1.  Mùa Vọng là hành trình sám hối canh tân để đón nhận niềm vui ơn cứu độ. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi ngƣời trong chúng ta, biết đổi mới đời sống, 

để xứng đáng lãnh nhận dồi dào niềm vui Chúa Giáng sinh. Chúng con cầu xin 

Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Giữa một cuộc sống xô bồ và hƣởng thụ, nhiều ngƣời đang phải đối diện với 

muôn vàn thử thách trong cuộc sống, nhất là thử thách về đức tin. Chúng ta hiệp 

lời cầu xin Chúa cho những ai đang gặp thử thách về đức tin, đƣợc ơn kiên tâm 

vững mạnh, can đảm bƣớc theo Chúa tới cùng. Chúng con cầu xin Chúa 

3. "Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em." Chỉ mình Chúa mới có thể cứu và 

ban cho chúng ta đƣợc sự sống đời đời. Xin cho chúng ta luôn xác tìn điều đó để 

chúng ta đừng bám víu vào thứ gì khác ngoài Chúa vì tất cả chỉ là phù vân, tất cả 

sẽ qua đi, chỉ mình Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự sống và ơn cứu độ. 

Chúng con cầu xin Chúa 

4. "Anh em hãy bền tâm vững chí vì ngày Chúa quang lâm đã gần đến." Xin cho 

chúng ta đừng nao núng ngã lòng trƣớc những khó khăn và thử thách trong cuộc 

sống; nhƣng luôn biết vững vàng trông cậy nơi Chúa, ví ngày Chúa quang lâm 

không còn xa nữa. Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG 

Ngày 22 tháng 12 

 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ Isaia nói với vua Akhap rằng: “Người cứ 

xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy 

âm phủ hoặc trên chốn cao xanh”. Vua Akhap trả lời: “Tôi sẽ không xin, tôi 

không dám thử thánh Đức Chúa”. Ông Isaia bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà 

Đavít, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền 

cả Thiên Chúa của tôi nữa? Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các 

ngươi một dấu: này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, 

và đặt tên là Emmanuel”.  

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 23 

Đáp: Chúa sẽ ngự vào: chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

Xướng: Chúa là chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn 

cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, người dựng trên biển cả, đặt vững 

vàng trên làn nước mênh mông. 

Xướng: Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Người? 

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Xướng: Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa 

Cứu Độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm 

Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 
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BÀI ĐỌC II: Rm 1, 1-7 

Xuất thân từ dòng dõi Đavít, Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa 

Khởi đầu thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, tôi được gọi là Tông Đồ, và 

dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa 

Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. 

Đó là Tin Mừng về Con  của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xét 

như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. 

Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã 

được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ Người, chúng 

tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân 

ngoại vâng phục Tin Mừng, hầu danh Người được rạng rỡ. Trong số đó, có 

cả anh em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô.  

Kính gửi tất cả anh em ở Roma, nhưng người được Thiên Chúa yêu 

thương, được kêu gọi là Dân Thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và 

xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Nầy đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, 

người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng 

chúng ta”. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 1, 18-24 

Đức Giêsu sinh làm con bà Maria. Bà đã thành hôn với ông Giuse, con 

cháu vua Đavít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: Bà Maria, Mẹ Người, đã thành hôn 

với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai 

do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công 
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chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 

Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho 

ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông 

về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ 

sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ 

cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng 

nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: này đây, Trinh nữ sẽ thụ 

thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa 

là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần 

Chúa dạy và đón vợ về nhà. 

Đó là Lời Chúa  

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG  

Ngày 22 tháng 12 

 

THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA 

Kình thƣa cộng đoàn Phụng Vụ dân Chúa! Mỗi khi Giáng Sinh về, từng giáo xứ, 

nhà nhà bắt đầu dành thời giờ làm hang đá. Dù hang đá có hoành tráng hay đơn sơ, có 

lấp lánh ánh đèn bừng sáng hay chỉ lung linh huyền ảo, có to lớn hay nhỏ bé đi chăng 

nữa, thì không thể thiếu bộ tƣợng Thánh Gia Thất: Chúa Giê-su Hài Đồng nằm giang 

tay, Mẹ Maria và Thánh Cả Giu-se cung kính bái quỳ bên Con Chúa. Ngoài ra, đâu đó 

nơi hang đá có một dòng chữ “Em-ma-nu-el - Thiên Chúa ở cùng chúng ta” nữa! 

Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta đều nghe đến và hiểu dòng chữ này, đặc biệt khi 

chờ trông, dọn lòng đón Chúa Hài Nhi giáng trần cứu chuộc nhân loại. Danh xƣng 

“Em-ma-nu-el - Thiên Chúa ở cùng chúng ta” không những xuất hiện trong Tân Ƣớc 

mà đã đƣợc nhắc tới trong Cựu Ƣớc khi nói đến một vị Thiên Chúa có tính nhân vị, 

hằng hữu và luôn ở cùng với Dân của Ngài. Tuy nhiên, danh xƣng này đƣợc cảm 

nhận rõ rệt, cụ thể qua Con Một Thiên Chúa đƣợc sinh hạ bởi một ngƣời phụ nữ vẹn 

tuyền khiết trinh Ma-ri-a tại Bê-lem, quê hƣơng Vua Đa-vìt mà đã đƣợc tiên tri loan 

báo từ lâu “Này đây ngƣời thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là 

Em-ma-nu-el” ( Is 7, 14). Và lời tiên tri phán xƣa đã đƣợc ứng nghiệm hầu hoàn tất 
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Lời Chúa và chƣơng trính Cứu độ của Ngài “…ngƣời ta sẽ gọi tên con trẻ là 

Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (x. Mt 1, 22-23) 

Nói nhƣ Thánh Phao-lô Tông Đồ, Thiên Chúa là ngƣời nhất quán, tín trung, thực 

hiện lời hứa cứu độ của Ngài. Thiên Chúa sống đúng với danh xƣng “Em-ma-nu-en - 

Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Ngài chẳng bao giờ bỏ quên chúng ta; Ngài chẳng loại 

chúng ta ra khỏi ý định cứu độ của Ngài; và nhƣ lời xác tín gửi cho giáo đoàn Rô-ma 

“nhờ Ngài, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết thảy các dân 

ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Ngài đƣợc rạng rỡ” (x. Rom 1, 5) 

Thật vậy, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” trong mọi biến cố cuộc đời: vui mừng 

hay buồn tủi, thành công hay thất bại, tín thác hay nghi ngờ, thịnh vƣợng hay suy 

vong, hạnh phúc hay bất hạnh, mở lòng đón nhận hay khép kìn cô độc, lúc mạnh khoẻ 

hay bệnh tật, khi thuận lợi hay bất lợi, những lúc đƣợc hẫu thuận hay bị chống 

đối…Về phần chúng ta, dƣờng nhƣ chúng ta chƣa cảm nhận sâu xa về điều này; hoặc 

vì nhiều nỗi lo toan cuộc sống, bôn ba công việc, kiếm kế sinh nhai, lo hoà nhập vào 

xã hội, hay đang đi tím chỗ đứng trong xã hội, mà làm cho đôi mắt đức tin chúng ta 

trở nên mờ căm trƣớc sự hiện sống động của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta! 

Trong tinh thần Mùa Vọng - dịp thuận lơi, khoảnh khắc vô giá cho mỗi ngƣời 

chúng ta nhìn lại bản thân, hết lòng ăn năn, sám hối, dọn lòng đón mừng Chúa Hài 

Đồng sinh lại nơi tâm hồn, nơi gia đính, nơi cộng đoàn, giáo xứ, xã hội và cả thế giới 

đầy những sự bất an này. Hơn nữa, đây cũng là thời cơ vắn vỏi cho mỗi ngƣời chúng 

ta đến với Chúa, sống cùng với Chúa trong mọi trạng huống cuộc đời. Con ngƣời 

chúng ta thƣờng chỉ nhận ra sự cần thiết của việc chạy đến với Chúa mỗi khi gặp khó 

khăn, gian nan, hay gặp những nỗi buồn chán, mà quên trở về bên Chúa nép vào lòng 

Ngài những lúc vui tƣơi, thành công hay hạnh phúc! 

“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” và Ngài cũng ở cùng với anh chị em chúng ta nữa. 

Vì thế, mỗi khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa, sống kết hiệp với Chúa 

mọi giây phút, thí chúng ta cũng đƣợc mời gọi sống với anh chị em trong gia đính, lối 

xóm, cộng đoàn giáo xứ nữa. Thiết nghĩ, chẳng ai sống kết hợp với Chúa mọi lúc mà 

lại xa lánh tha nhân, anh chị em mính mà chình nơi họ “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” 

đang hiện diện cả! Hình ảnh “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” đƣợc bộc lộ cụ thể, rõ nét 

nơi mọi hành vi, lời nói, cử chỉ, tƣ tƣởng của chúng ta; đặc biệt, trong Mùa Giáng 

Sinh này, chúng ta chọn cho mình một quyết tâm mà bấy lâu nay chúng ta chƣa thực 

hiện đƣợc. Có thể chúng ta chọn tha thứ cho ai đó ví Giáng Sinh là mùa để thứ tha; 

hoặc chúng ta làm hoà với một ai đó ví Giáng Sinh là thời gian để giao hoà; và trên 
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hết Giáng Sinh là Mùa hồng ân, nơi đó “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” tỏ hiện nơi xác 

phàm hầu cứu độ chúng ta. 

Giờ đây, chúng ta cùng lắng đọng ìt phút trƣớc Chúa Tình Yêu và thầm thỉ 

nguyện rằng: 

  Em-ma-nu-el, Thiên Chúa ở cùng chúng ta 

  Xin thương ân ban chúng con luôn được bên Chúa 

  Em-ma-nu-el, Thiên Chúa ở cùng chúng ta 

  Ra đi chia san, đón nhận tha nhân một đời. 

Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

 

1. Trong xã hội hôm nay, còn biết bao ngƣời đang phải sống trong cảnh đói 

nghèo, bệnh tật, neo đơn không nơi nƣơng tựa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gửi 

những nhà hảo tâm đến giúp đỡ họ, và xin cho chúng ta cũng biết chia sẻ, cảm 

thông, giúp đỡ họ về vật chất cũng nhƣ tinh thần. Để qua đó, họ nhận ra đƣợc 

Thiên Chúa là Cha và mọi ngƣời là anh em với nhau. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Mẹ Maria luôn thƣa hai tiếng “Xin Vâng” trƣớc thánh ý Thiên Chúa trong 

mọi nơi mọi lúc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta, luôn biết mau 

mắn đáp lại tiếng “Xin Vâng” trong mọi biến cố của cuộc sống, nhất là khi gặp 

những khó khăn và đau khổ trong đời sống thƣờng ngày tại đất khách quê ngƣời. 

Chúng con cầu xin Chúa 

3. Hôm nay là Chúa Nhật thứ tƣ Mùa Vọng. Những ngày Mùa Vọng sắp trôi qua 

và Giáo Hội đang hân hoan để chờ đợi ngày Chúa đến với con ngƣời trong thân 

phận bé thơ nghèo hèn. Xin cho con luôn giữ đƣợc tâm hồn trong trắng, đơn sơ của 

trẻ nhỏ để tâm hồn con đƣợc trở thành túp lều ấm áp cho Chúa Hài Nhi ngự 

vào. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Những ngày còn lại ngắn ngủi của Mùa Vọng này, Giáo Hội vẫn không 

ngừng mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để đón chào ngày Chúa 

đến. Xin cho mỗi ngƣời chúng ta luôn sống bác ái yêu thƣơng, sẵn sàng đón nhận 

những lầm lỗi khuyết điểm của anh chị em mính để chình chúng ta cũng đƣợc 

Chúa ngự vào ngôi nhà đầy yếu đuối và thiếu sót của bản thân mình. Chúng con 

cầu xin Chúa 
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THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 

Ngày 24 tháng 12 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-6 

Một người con đã được ban tặng cho ta. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy 

hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên 

chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi 

vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa 

gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên 

cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ 

gãy như trong ngày chiến thắng quân Mađian. Vì mọi giầy lính nện xuống 

rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. Vì 

một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. 

Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn Kỳ 

Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. 

Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng 

và vương quốc của Vua Đavít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên 

cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn 

đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều 

đó. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 95 

Đáp: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người là Đấng 

Kitô, là Đức Chúa. 
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Xướng: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh. 

Xướng: Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của 

Người. 

Xướng: Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn 

hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 

Xướng: Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì 

Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu 

theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người. 

 

BÀI ĐỌC II: Tt 2, 11-14 

Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ cho mọi người. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Titô. 

Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi 

người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam 

mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. 

Sỡ dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong 

đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng Cứu Độ chúng ta 

xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng 

ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến 

chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại: 

hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Kitô, là 

Đức Chúa. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Lc 2, 1-14 

Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Thời ấy, Hoàng Đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong 

khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông 

Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri. Ai nấy đểu về thành của mình mà khai tên 

tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazaréth, miền Galilê, lên thành 

Vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn 

với ông, lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã 

tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi 

đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. 

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức 

đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang 

của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ 

thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng 

trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: hôm nay, một Đấng Cứu Độ 

đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức 

Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ 

sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” 

Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng hát ca 

tụng Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế 

cho loài người Chúa thương”. 

Đó là Lời Chúa 
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1. Chúa giáng trần khởi đầu kỉ nguyên mới cho nhân loại, kỉ nguyên của hoà 

bình, của bác ái, yêu thƣơng và thứ tha. Xin cho các nhà cần quyền trên thế giới 

biết yêu chuộng hoà bình, dẹp bỏ chiến tranh hận thù và luôn nổ lực kiến tạo cho 

dân một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Chúa giáng trần trong thân phận hài nhi nghèo khó, sinh ra trong máng cỏ 

hôi tanh của bò lừa. Xin cho các trẻ em trên thế giới, đặc biệt là trẻ em của những 

nƣớc nghèo luôn đƣợc sự quan tâm chăm sóc của những nhà chức trách để các em 

đƣợc sinh trƣởng và phát triển trong môi trƣờng tốt đẹp hơn. Chúng con cầu xin 

Chúa 

3. Thiên Chúa đã chọn máng cỏ Bê-lem đơn sơ nghèo nàn, để tỏ mình ra cho 

những tâm hồn khiêm cung, nhỏ bé. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi ngƣời Ki-tô 

hữu, đặc biệt là các bạn trẻ biết trở nên những máng cỏ khiêm cung nồng ấm, để 

Chúa Giê-su Hài Đồng yêu thích ngự vào. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Nhiều ngƣời chỉ biết Lễ Giáng Sinh là một dịp để tặng quà, để vui chơi. 

Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tất cả những ai mừng Lễ Giáng Sinh này, hiểu 

đƣợc ý nghĩa và niềm vui của Con Thiên Chúa Nhập Thể, để mừng lễ trong bầu 

khí thánh thiện, biết trao ban và yêu thƣơng. Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 

         29- 12- 2019 

 

 

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 2-6. 12-14 

Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. 

Lời Chúa trong sách Huấn Ca. 

Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người 

mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ 

thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái. Khi cầu 

nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai 

vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con, 

khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống chớ làm người buồn tủi. 

Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà 

khinh dễ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và 

sẽ đền bù tội lỗi cho con. 

Đó là Lời Chúa  

 

ĐÁP CA: Tv 127 

Đáp: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

Xướng: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường 

lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm 

phúc nhiều may. 

Xướng: Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy 

hoa trái; và bầy con tựa những cây oliu mơn mởn, xúm xít lại bàn ăn. 

Xướng: Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

Xin Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả 

cuộc đời, bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh.  
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BÀI ĐỌC II: Cl 3, 12-21 

Đời sống gia đình theo tinh thần của Chúa. 

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

Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, 

hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân 

hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, 

nếu trong anh em, người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã 

tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái; đó là mối dây liên kết 

tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì 

trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình 

an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. 

Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh 

em hãy dạy dỗ, khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết 

ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh 

vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, 

thì hãy nói nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa 

Cha. 

Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là 

người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay 

nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều 

đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo 

chúng ngã lòng. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG  

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

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

trong anh em. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Mt 2, 13-15. 19-23 

Hãy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng 

cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai 

Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì Vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi 

đấy!” Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn 

sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm 

lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập. 

Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông 

Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và 

Mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi”. Ông liền 

trỗi dậy đưa Hài Nhi và Mẹ Người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết 

Akkhêlaô đã kế vị vua cha là Hêrôđê cai trị miền Giuđê, nên ông sợ không 

dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng. Ông lui về miền Galilê và đến ở tại 

một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các 

ngôn sứ rằng: “Người sẽ được gọi là người Nazareth”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 

29- 12- 2012 

 

“ Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Ngƣời ...” 

Nguyện chúc Bình an và Thiện hảo của Chúa Hài Đồng Giê-su ở cùng anh 

chị em luôn mãi. 

Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bầu khí vui mừng đặc biệt của 

lễ Giáng Sinh, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia đính. Ngôi Hai Con Chúa 

Giáng trần, lời loan báo của thiên sứ vẫn còn vang vọng. “Vinh danh Thiên Chúa 

trên trời, bình an dƣới thế cho loài ngƣời Chúa thƣơng.” Thế nhƣng bài đọc Tin 

Mừng hôm nay (Mt 2, 13-15,19-23), cho chúng ta nhận ra một sự thật rằng: 
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Không có bình yên cho Chúa Giê-su và cho gia đính Ngài. Qua Thánh Gia đính, 

cách riêng qua Chúa Giê-su đã đem lại cho các nhà chiêm tinh niềm vui tột cùng 

ví tím đƣợc Đấng họ tìm kiếm. Nhờ Thánh Gia đính mà những ngƣời chăn chiên 

hết sức ngạc nhiên và không ngừng tôn vinh Thiên Chúa. Nhƣng bản thân Chúa 

Giê-su và Thánh Gia đính, ngay từ thuở ban đầu đã phải sống trong cảnh long 

đong với nhiều thử thách. 

Tin Mừng hôm nay nói về hai biến cố Chúa Giê-su cùng Thánh Gia đính trốn 

qua và trở về từ Ai-cập đƣợc diễn tả qua hai đoạn từ câu 13 đến 15 và từ câu 19 

đến 23 của chƣơng 2 Tin mừng Matthêu. Qua hai đoạn này, chúng ta dễ nhận ra 

một trình tự đó là lời mời gọi “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Ngƣời ...”, sự 

đáp trả “Ông liền trỗi dậy, đƣa Hài Nhi và mẹ Ngƣời ...”, và kết quả cuối cùng là 

“để ứng nghiệm lời Chúa phán xƣa qua miệng các ngôn sứ”. 

“Dậy đi!” Nằm ở thể mệnh lệnh, nhƣng luôn ẩn chứa trong đó lời mời gọi, 

hay nói đúng hơn là lời cầu xin của Thiên Chúa đối với loài ngƣời chúng ta. “Dậy 

đi!” Chỉ cần mở Kinh Thánh, ta gặp không ít lời mời gọi này. Ap-ra-ham (St 13.1), 

Elia (IV 19,5). Nàng yêu dấu của Diễm Ca (2.10), Giôna (Gn 1,2), Giêrusalem (Is 

60,11), Đanien (10,11). Và trong Tân ƣớc: Mát-thêu 2,13; 2,20; 9,5; 17,7; 26,46; 

Mc 10,49; Lc 17,19; 22,46; Ga 5,8; Cv 3,6; 8,26; 9,34; 9,40; 12,7; 14,10... Vâng, 

Thiên Chúa đã, đang và vẫn tiếp tục mời gọi dân Ngài. Và tất nhiên không loại trừ 

tôi, Ngài vẫn đang mời gọi tôi.  

Thiên Chúa mời gọi chúng ta đứng dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngƣời trốn khỏi 

kẻ đang tím giết. Thiên Chúa không kêu mời một cách chung chung, nhƣng Ngài 

kêu gọi chính tên của mỗi ngƣời. Ở đây chúng ta nhận thấy Giu-se là tên duy nhất 

đƣợc gọi và đƣợc nhắc đi nhắc lại. Giu-se là nhân vật trung tâm của câu chuyện là 

chủ của gia đính, hai nhân vật còn lại đƣợc gọi vô danh là Hài Nhi và mẹ Ngƣời. 

Thiên Chúa mời gọi chính mỗi một ngƣời chúng ta, không phải là một ai khác, 

nhƣng chình mỗi thành viên hãy đứng dậy đón lấy Đức Tin, mang theo Hy Vọng. 

Ngài mời gọi chúng ta hãy bảo vệ Đức Tin và Hy Vọng, bảo vệ gia đính đã đƣợc 

trao phó nơi ta không bị giết hại bởi quyền lực và cám dỗ của thế gian. 

Mừng lễ Thánh Gia đính, cũng là cơ hội để nhìn lại Gia đính của mỗi một 

ngƣời chúng ta. Đâu đó vẫn đang tồn tại nhiều kẻ, nhiều biến cố đang tím cách 

giết chết Đức tin và phá hủy gia đính chúng ta. Sự nghèo cùng, nạn thất nghiệp, 

bao lo toan vất vả của cuộc sống, sự bấp bênh của ngày mai, bao đam mê nghiện 
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ngập, sự thiếu cảm thông và thiếu tin tƣởng lẫn nhau, sự vô ơn bội nghĩa, sự khác 

biệt trong suy nghĩ và lối sống của cha mẹ và con cái, ... Nhƣng không chỉ vì thiếu 

thốn hay bất toàn, nhiều khi chính sự sung túc, chính những của cải vật chất, 

những hiểu biết hơn ngƣời, chính những ƣớc mơ lành thánh cũng đang tím cách 

giết chết Đức tin, loại trừ Ơn Cứu độ và phá hủy gia đính chúng ta. 

“Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đƣa Hài Nhi và mẹ Ngƣời trốn sang 

Ai-cập”. Ta vẫn thƣờng nói đến lời đáp trả của Đức Ma-ri-a, và ở đây ta cũng thấy 

một sự đáp trả dứt khoát và mãnh liệt của Giu-se đối với lời mời gọi. Một sự ra đi 

khi “đang đêm”, không có chuẩn bị, và để đi đến một nơi xa lạ. Để bảo vệ kho 

tàng Đức Tin và Hy Vọng, Thánh cả Giu-se đã đặt trọn đức tin và hy vọng của 

bản thân vào Chúa. Giu-se không bàn cãi, không hoảng hốt, ngƣời hành động. Và 

chình hành động của Giu-se đã bảo vệ Gia đính, làm “ứng nghiệm lời Chúa phán 

xƣa qua miệng các ngôn sứ”, và loan truyền Ơn Cứu độ đến muôn ngƣời, muôn 

thế hệ. 

Mừng lễ Thánh Gia đính, cũng là dịp để mỗi một ngƣời chúng ta nhớ lại lời 

mời gọi, lời thề hứa trong Bì tìch Hôn nhân: “Tôi đón nhận ... để yêu thƣơng và 

tôn trọng .... mọi ngày suốt đời tôi.” Ƣớc gì mỗi một ngƣời chúng ta cũng luôn 

biết lắng nghe để tiếp tục nhận ra lời mời gọi cao cả này, biết can đảm phó thác và 

đặt tin tƣởng vào Chúa để thực thi Thánh ý. Một gia đính sẽ đạt đƣợc hạnh phúc 

và đƣợc bảo vệ thực sự nếu tất cả mỗi thành viên biết “đứng dậy” đặt hoàn toàn 

hy vọng và tín thác vào Thiên Chúa, chấp nhận thử thách nhằm đón nhận và bảo 

vệ những thành viên còn lại. Và chỉ nhƣ vậy gia đính chúng ta mới đƣợc bảo vệ 

và Danh Cha mới đƣợc tỏ hiện.  

Mừng lễ Thánh Gia đính, cũng là dịp cuối năm 2019, con xin dâng lời tạ ơn 

Chúa và cảm ơn quý Cha cùng tất cả anh chị em Việt Nam ở Nhật Bản. Tạ ơn 

Chúa đã cho con cơ hội đƣợc đến với anh chị em, cảm ơn anh chị em đã luôn đón 

nhận và đồng hành cùng con trên bƣớc đƣờng ơn gọi. Con đặc biệt nhớ đến bao 

gia đính trong Giáo đoàn chúng ta đang gặp khó khăn cách này cách khác. Con 

luôn nhớ đến và hợp ý cầu nguyện mỗi ngày trong giờ kinh Thánh lễ và những lúc 

bên mộ cha thánh Phan-xi-cô. Qua đây, con cũng xin anh chị em hợp ý cầu 

nguyện cho Giáo đoàn, cách riêng là cho Gia đính Tu sĩ Việt Nam tại Nhật Bản. 

Ƣớc gì mỗi một ngƣời chúng con luôn biết lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và 

không ngại gian khó để thi hành Thánh ý và góp phần bảo vệ Gia đính chúng ta 

khỏi những hiểm nguy cuộc đời. 
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Đón chào Năm mới, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a và Thánh cả Giu-se, 

con xin cầu chúc quý Cha, quý Sr cùng tất cả luôn đầy tràn Bình an và Thiện hảo 

của Chúa Giê-su Ki-tô. Amen. 

Fx Trần Văn Hoài, OFMConv 

 

 

 

1. Thiên Chúa muốn con ngƣời lắng nghe, và vâng theo Thánh Ý Ngài để đƣợc 

hạnh phúc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, 

và các Linh Mục, cùng toàn thể mọi ngƣời, luôn biết noi gƣơng Cha Thánh 

Giu-se, sống vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi sự, bằng cách chu toàn sứ 

vụ mà Chúa giao phó. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Gia đính thánh gia là gƣơng mẫu của mọi gia đính về đời sống yêu thƣơng và 

cầu nguyện. Xin cho các gia đính trên thế giới, nhất là các gia đính trẻ luôn biết 

nhín vào gƣơng mẫu của đời sống Thánh Gia mà xây dựng gia đính mính trong 

tình yêu và ân sủng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa 

3. Thánh Giuse và Mẹ Maria với vai trò là ngƣời cha ngƣời mẹ của Gia Đính 

Thánh Gia, các Ngài luôn chăm lo gia đính bằng tính yêu thƣơng, bằng gƣơng 

sáng đời sống thánh thiện. Xin cho các bậc làm cha làm mẹ luôn giáo dục con cái 

mính trong tính yêu, trong đức tin để con cái luôn tìm thấy hạnh phúc trong gia 

đính của mình. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Hiện nay xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều gia đính đang gặp khó khăn 

trong đời sống hôn nhân. Nạn sống thử, phá thai, ly dị và bạo hành trong gia đính 

vẫn đang hoành hành và gây đau khổ cho bao ngƣời, nhất là các trẻ thơ vô tội. 

Chúng ta thành tâm cầu xin cho mọi gia đính biết đặt Chúa Giê-su, Đấng đã hiến 

tế chính mình trên Thập Giá ví yêu thƣơng nhân loại, làm trung tâm điểm cho đời 

sống hôn nhân, biết yêu nhƣ Chúa yêu và biết dâng lên Ngƣời tất cả mọi nỗi niềm 

trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa 
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Anh chị em rất thân mến, 

Những ngày này, qua các phƣơng tiện truyền thông, chúng ta đã chứng kiến 

tận mắt sự đàn áp dã man của những cảnh sát Trung Quốc đối với những sinh 

viên, học sinh và những ngƣời biểu tính tại Hồng Kông, còn hơn thế nữa, chúng ta 

cũng thấy đƣợc lòng yêu tự do, hòa bính đƣợc diễn tả bằng sự can đảm của hàng 

trăm ngàn ngƣời sinh viên, học sinh, sẳn sàng chấp nhận bị đánh đập, tra tấn, bắt 

bớ, để đòi hỏi sự tự do và những quyền lợi chình đáng. Chúng ta cầu nguyện để 

trên thế giới, đặc biệt ở những quốc gia bị cai trị bởi chế độ cộng sản, độc tài, Hồi 

giáo quá khìch, con ngƣời đƣợc tôn trọng, nhân vị và nhân quyền, sự tự do đƣợc 

bảo vệ. Chúng ta cũng cầu nguyện, để mọi nơi trên thế giới, mọi ngƣời luôn biết 

yêu thƣơng nhau, không đối xử với nhau tàn ác nhƣ chúng ta thấy đang xảy ra ở 

Hồng Kông, ở các nƣớc cộng sản, ngay cả ở Việt Nam chúng ta. 

Chúng ta cám ơn Chúa ví chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Thái Lan, 

đặc biệt tại Nhật. Sự hiện diện của Ngài nối kết mọi ngƣời, mọi phần đất xa xôi 

trên thế giới về hiệp nhất với nhau trong đức tin, trong tính hiệp thông huynh đệ. 

Xin cho đức tin và sự hiệp thông đƣợc phát triển trên mảnh đất đã đƣợc tƣới gội 

bằng máu của các thánh tử đạo Nhật Bản và xin cho sự đa dạng về chủng tộc, 

ngôn ngữ, văn hóa của các thành phần dân Chúa, mang lại cho Giáo Hội tại Nhật 

mọi ơn lành, diễn tả sự phong phú của mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. 

Vào ngày 01 tháng 12, Giáo Hội bƣớc vào năm phụng vụ mới 2020 với Chúa 

Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Đây là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh. 

Mỗi năm, qua các mùa phụng vụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống lại cuộc đời 

của Chúa Cứu Thế qua các biến cố quan trọng trong cuộc sống dƣơng thế của 

Ngài, để có thể hiệp thông với Ngài và nhờ đó đƣợc trở nên giống Ngài hơn. Thời 

gian này, chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng ta biết chuẩn 

bị tâm hồn để đón nhận Chúa, nhƣ Mẹ đã đón nhận Ngài nơi chình thân xác của 

Mẹ và trong đức tin. Xin Mẹ dạy chúng ta, một khi đón nhận Chúa vào trong tâm 

hồn, cũng biết mang Chúa đến cho anh chị em sống chung quanh chúng ta, theo 
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gƣơng Mẹ Maria, đã đem Chúa đến thăm viếng gia đính ông Zacaria và bà Isave, 

nhờ đó Gioan Tẩy Giả đã đƣợc Đức Kitô thánh hóa.   

Nhƣ chúng ta đã biết, vào lúc 2g00 trƣa ngày thứ bảy 14 tháng 12 này, thầy 

Gioan Baotixita Lê Phạm Nghĩa Phú, thuộc Dòng Salesio Don Bosco, sẽ đƣợc 

Đức Cha Tarcisio Kikuchi Isao, Tổng Giám Mục Giáo Phận Tokyo, truyền chức 

linh mục tại nhà thờ Himonya, Tokyo. Xin anh chị em đên tham dự thánh lễ cầu 

nguyện cho thầy, xin Chúa Thánh Thần biến đổi và làm cho thầy trở thành một 

mục tử nhân lành theo gƣơng mẫu của Chúa Giêsu, để qua thầy, Thiên Chúa bày 

tỏ lòng thƣơng xót của Ngài cho tất cả mọi ngƣời. 

Trong năm 2019 này, Chúa đã thƣơng chúc phúc và ban cho Giáo Đoàn 

chúng ta những ơn lành đặc biệt, chúng ta đã có thêm 3 tân linh mục, 5 nữ tu khấn 

trọn đời và 15 nữ tu khấn lần đầu, cũng nhƣ có rất nhiều tu sĩ, chủng sinh, thanh 

tuyển từ Việt Nam sang làm việc và tu học tại Nhật. Chúng ta cảm tạ Chúa và xin 

Chúa tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với mỗi ngƣời chúng ta trong cuộc sống tha 

hƣơng tại Nhật này. Xin cho chúng ta luôn yêu thƣơng, nâng đỡ, hiệp nhất với 

nhau, để thời gian du học, làm việc tại Nhật của chúng ta cũng trở thành thời gian 

truyền giáo, mang Chúa là Tính Yêu đến cho mọi ngƣời. 

Càng ngày càng đông anh chị em trẻ Việt Nam đên du học, làm việc và thực 

tập tại Nhật. Cám ơn Chúa đã ban cho Giáo Đoàn có các linh mục, tu sĩ nam nữ 

nhiệt thành, ở khắp nơi trên nƣớc Nhật, các ngài đã thƣơng quy tụ anh chị em trẻ 

lại với nhau, cử hành các nghi thức phụng vụ, dạy giáo lý hôn phối, dự tòng, giúp 

họ hội nhập vào cuộc sống ở Nhật, nhờ đó các bạn trẻ đã có một cuộc sống bính 

an về tâm lý, đức tin và cảm thấy cuộc sống ở Nhật đƣợc nhiều nâng đỡ. Xin chân 

thành cám ơn quý cha, quy tu sĩ nam nữ và xin Chúa ban cho quý cha và mọi 

ngƣời tràn đầy bính an, niềm vui và ơn lành để tiệp tục mang đến cho mọi ngƣời 

lòng thƣơng xót Chúa qua công việc mục vụ của quý cha và của quý tu sĩ nam nữ. 

Năm 2019 cũng sắp kết thúc, tôi xin nhân dịp này cám ơn tất cả quý cha, quý 

tu sĩ nam nữ, quý ban đại diện Giáo Đoàn, Liên Cộng Đoàn và các cộng đoàn, 

chƣơng trính Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đính, Nhóm Thực Hiện Phụng Vụ Lời 

Chúa, Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo, các Hội Cầu nguyện, Hội Mân Côi, Hội 

Lòng Thƣơng Xót Chúa, Hội Gia Trƣởng, Hội ĐứcMẹ cũng nhƣ tất cả anh chị em 
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đã nâng đỡ, cộng tác với tôi trong suốt năm vừa qua. Xin quý cha và mọi ngƣời 

cũng tha thứ cho những thiếu sót của tôi trong công việc bổn phận, và xin tiếp tục 

quảng đại giúp đỡ, cộng tác để phục vụ Chúa và mọi ngƣời. Xin Thiên Chúa là 

Cha đầy tràn lòng thƣơng xót, chúc lành và ban cho qúy cha và mọi ngƣời bính an 

và mọi ơn lành hồn xác. Xin Mẹ La Vang chúc lành cho tất cả qúy cha và mọi 

ngƣời. Mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2020. Xin bính an và ơn lành của Chúa 

tràn ngập trong tâm hồn mỗi ngƣời. Xin cầu nguyện cho tôi. Tội luôn cầu nguyện 

cho anh chị em.   

Linh Mục của anh chị em 

  P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

            

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 11/2019, Nhóm đã nhận đƣợc học bổng giúp cho các trẻ em 

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

- Một vị ân nhân (Yokohama) giúp hai mƣơi em: 200.000 yen 

- Anh Nguyễn Hồng Sơn (USA) 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 nhƣ tổ quốc Việt Nam.  

Ƣớc 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 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ: 

Từ nay, xin anh chị em vui lòng liên lac với cha Tephano Nguyễn Năng theo 

địa chỉ sau đây: 

Rev. Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF  

Catholic Imaichi Church  
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1-1-27 Taishibashi, Asahi-ku; Osaka-Shi 535-0001 

Mobile: 080- 3132.2612; Email: vannang2612@gmail.com; 

Rev. Antôn V  Kh nh Tƣờng SVD 

5401 South Cornel Ave; R 620 Chicago; Illinois 60615. USA 

Email: vktuongsvd@yahoo.com 

 

THÔNG BÁO V  CHÖC MỪNG 

 Xin thông báo với tất cả anh chị em trong Giáo Đàn đƣợc biết: vào ngày 

thứ bảy 14 tháng 12,vào lúc 2g00 chiều, thầy Gioan Baotixita Lê Phạm Nghĩa 

Phú, thuộc Dòng Salesio Don Bosco, sẽ đƣợc truyền chức linh mục bởi tay Đức 

Cha Tarcisio Kikuchi Isao, Tổng Giám Mục Giáo Phận Tokyo, tại nhà thờ 

Himonya, Tokyo..  

Catholic Himonya church 

1-26-24 Himonya, Meguro-ku; Tokyo 152-0003 

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục sẽ đƣợc cử hành vào lúc 10g30 sáng Chúa 

Nhật 15 tháng 12 tại nhà thờ Chofu:  

Catholic Chofu Church 

3-21-12 Fujimi-Cho; Chofu-Shi, Tokyo  

Xin mọi ngƣời hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tân linh mục luôn đƣợc 

bính an, hạnh phúc trong cuộc đời linh mục và luôn nhiệt thành phục vụ Chúa và 

Giáo Hội. Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật xin chúc mừng tân linh mục, 

và xin Chúa luôn đồng hành và hƣớng dân tân linh mục trong mọi lúc,mọi hoàn 

cảnh. 

Linh Mụ  P.M. Nguyễn H u Hi n 

 

TIN C NG ĐO N CÔNG GIÁO TOKYO 

THÁNH LỄ MỪNG CHÖA GIÁNG SINH 

Thánh lễ Giáng Sinh của cộng đoàn Tokyo sẽ đƣợc cử hành tại Hội Trƣờng tò 

nhà số 10 của Đại Học Sophia, trong khuôn viên Đại Học, tọa lạc bên cạnh nhà thờ 

Thánh Ignatio, ga Yotsuya. 

Chƣơng Trính: 

16g00 đến 18g00: Diễn Nguyện do Nhóm Giới Trẻ Công Giáo Vùng Kanto 

thực hiện 

19g00: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 

THÁNH LỄ MỪNG N M M I      

 Thánh lễ đầu năm mới 2020 của cộng đoàn Tokyo sẽ đƣợc cử hành vào 

lúc 3g00 chiều ngày 01 tháng 1 năm 2020 tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya. 

mailto:vannang2612@gmail.com
mailto:vktuongsvd@yahoo.com
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THÁNH LỄ ĐẦU THÁNG 

 Thánh lễ đầu tháng 01 năm 2020 vẫn đƣợc cử hành vào lúc 3g00 chiều 

nhƣ thƣờng lệ. Kình xin mọi ngƣời đến tham dự đông đủ và đúng giờ các thánh lễ 

Giáng Sinh, đầu năm mới 2020 và đầu tháng của cộng đoàn, để tạ ơn Chúa và cầu 

nguyện cho Giáo Hội, cho quê hƣơng Việt Nam, cho gia đính và cho nhau. 

B n Đ i Diện CĐ CG Tokyo 

 

TIN C NG ĐO N CÔNG GIÁO SUEYOSHI, YOKOHAMA 

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI N M CỦA C NG ĐO N VIỆT NAM 

Thời gian : Chúa Nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019 

Đị  điểm : Nhà Thờ Sueyoshi – Cho ( カトリック末吉町教会 ) 

Địa chỉ:   231 – 0055 横浜市中区末吉町 1 -13 ( Naka –Ku, Sueyoshi – 

Cho) 

ĐT :    045-251-5505 

Chƣơng Trình: 

13:30: Giải tội 

14:00: Thánh Lễ  Cha Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD  chủ tế 

 (Cha Giuse Hamada cùng đồng tế ) 

15:00: Tiệc cuối năm  

Chúng con xin kính mời Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Ông bà, anh chị em 

đến tham dự Thánh Lễ và chung vui với Cộng Đoàn chúng con trong buổi tiệc 

cuối năm . 

Thay mặt CĐ Sueyoshi-Cho 

Vincente Nguyễn H u Phƣớc 

 

TIN CĐ CG FUJISAWA 

CHƢƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TẾT DƢƠNG LỊCH 

NG Y    THÁNG 1 N M      

09g00: thánh lễ đầu năm do Cha Phaolô Hà Minh Tú chủ tế. 

11g00: khai mạc hội xuân do Cộng Đồng ngƣời việt tổ chức. 

Chƣơng trính múa lân mừng xuân  

Các trò chơi giải trí dân gian  

Các gian hàng ăn uống những món ăn thuần tuý dân tộc, karaoke ... 

Kính mời Quí ông bà anh chị em gần xa Công Giáo và không công giáo đến 

tham dự Thánh lễ và tham gia hội xuân. 

TM  CĐ Fujis w  và B n tổ chức  

Cộng Đồng ngƣời Việt kính mời 
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TRANG GIÁO LÝ  – MUỐI CHO ĐỜI – 

教皇フランシスコはこんな人 

謙虚な人 

●人と会って、別れる時にはいつも「私

のために祈ってください」という人。 

●教皇主任後初の会見で「あなたは何

者ですか？」と質問されて、「わたしは

罪びとです。主イエスから見つめられ

ている者です」と答えた。 

祈りを大切にする人 

●アルゼンチンにいた頃、毎月 24日の早朝、ブエノスアイレスのアルマグロにあ

る扶助者聖マリア大聖堂に来てミサをささげ、ドン・ボスコが祝福した聖マリア

像の前で一時間あまり祈った。 

神が与えてくださったものを、愛をもって守る 

●「マリアとともにイエスを守ること。被造物全体を守ること。すべての人、特

に貧しい人を守ること。自分自身を守ること。これが、ローマ司教（教皇）の果

たすべき努めです」と言った。 

自然に自由に行動する人 

●修道院で飼っている牛や豚などの世話をした後、シャワーを浴びて「くさいか

なあ？」と言いながら、大使の接客をしていた。 

●彼が大司教の時に、車で送りましょうと声をかけると、「ありがとう。でも、バ

スや地下鉄に乗ることにしているんだ」と答えた。 

平和を実現のために行動する人 

●内戦が続く南スーダンの指導者や教会指導者たち招き、バチカンで二日間の黙

想会が行われた。教皇はサルバ・キール大統領と、反政府勢力を率いるリヤク・

マシャール氏に会うと、ひざまずいて二人の足にキスをした。そして、戦争の火

を永久に消され、平和と和解のうちに未来を築けるよう願った。 

貧しい人の友となる 

●冬の夜、貧しい人が「毛布が欲しい」と神学院を訪ねてきた。ベルゴリオ神父

は扉を開けて丁寧に接し、自分の毛布をその人にあげた。 

●よく「貧しい人から学べ。シンプルな信仰をもつ人から学べ」と言いていた。 
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XIN LÀM HANG ĐÁ NHỎ 

 

Thu qua, đông về lạnh giá 

Tuyết trời trắng xoá, hang đá một mình. 

Bê-lem năm ấy lung linh 

Sao lạ dẫn lối hành trình Ba Vua. 

Mục đồng bừng tỉnh giấc mơ 

Nhanh chân tiến bước, kính thờ Hài Nhi. 

Con thơ chẳng có quà gì 

Để dâng lên Chúa chỉ vì yêu thương 

Trở nên thân xác tầm thường 

Từ trời cao xuống, dẫn đường cho con. 

Đường trọn tình yêu sắt son 

Dù cho sông cạn, đá mòn tháng năm 

Đời con một lòng quyết tâm 

Nguyện làm hang đá âm thầm bên nôi. 

Ru từng câu hát nhẹ trôi 

Tựa nương bên Chúa, đôi môi ngợi mừng 

Hoà cùng thiên sứ tưng bừng: 

“Vinh danh Thiên Chúa cửu trùng quyền năng, 

Bình an dưới thế nhân trần 

Người muôn dân nước ân cần, thiện tâm” 

Lm. Xuân Hy Vọng 

Ishigaki 11.2019 

http://alohal.com/wp-content/uploads/2015/11/hangdagianhsinhthanhpham.png
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MÙA ĐỢI, MÙA TRÔNG 

 

Trời cao nghe chăng mưa Đấng cứu độ 

Ngàn mây ngừng trôi reo ca tung hô 

Con Chúa vì yêu xuống thế làm người 

Giữa đêm giá buốt, lạnh lùng âm u. 

 

Con đây bước vào mùa chờ hồng ân 

Trông mong tỉnh thức tháng ngày trào dâng 

Ăn năn sám hồi chân thành sạch trong 

Để cùng rước Chúa Hài Đồng thánh ân. 

 

Mùa thường xanh đỏ, vọng chờ tím thương 

Chạy về bên Chúa, nép mình tựa nương 

Đời con vạn khúc thăng trầm tháng năm 

Nào giờ xa vắng, hững hờ mù sương.  

 

Yêu thương vạn nẻo ân cần chia san 

Ban Con Một Chúa, tuôn trào bình an 

Hồn con khao khát như miền đất khô 

Chồi non mơn mởn nảy mầm chứa chan. 

     Lm. Xuân Hy Vọng 

     Ishigaki 11. 2019 
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ƯỚC MƠ CỦA MỘT NỮ TU 
 

Con từng ƣớc, con từng mong muốn  

Đƣợc làm Linh mục nên bóng hình Ngƣời  

Trong Thánh lễ, nơi bàn tiệc Thánh 

Con kết hiệp dâng hiến lễ chiều xƣa 

 

Con từng ƣớc, con từng mong muốn  

Trở thành mục tử chăm sóc chiên Cha  

Lắng nghe chúng và bên cạnh chúng  

Hiểu vui buồn, có lẽ chúng cần con 

 

Con từng ƣớc, con từng mong muốn  

Làm Linh mục ngồi trong toà giải tội  

Không phải vì ấn tín thiêng liêng  

Nhƣng là để hiểu quà tặng Thứ Tha 

 

Còn từng ƣớc, con từng mong muốn  

Nên ngƣời mục tử sẵn sàng ra đi  

Tìm chiên lạc, ẵm bồng con đau 

Chữa vết thƣơng nơi thân xác, tâm hồn 

 

Dẫu biết Linh mục làm không dễ  

Bởi suy ra, con cũng là con ngƣời  

Nỉ, bộ, ái, ố con cũng có 

Mệt mỏi chán chƣờng con cũng bận tâm 

 

Tự do thứ hai tiếng xin vâng 

Để trở thành công cụ của Tình Yêu  

Con tìn thác đƣờng đời con đó  

Chúa dùng đi con trao hết cho Ngài 

 

D.H, SFMA 
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LÁ THƢ GIÁNG SINH CỦA CHÚA GIÊSU 

   

Anh Chị em bà con lƣơng giáo quý mến, 

Cũng nhƣ mọi năm, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và nhƣ 

thƣờng lệ, ngƣời ta dành cho tôi một ngày. 

Thế nhƣng, nhƣ Anh Chị em biết, thời buổi này, cứ đầu mỗi tháng 12 hàng năm, 

khi ngày lễ của tôi gần kề, ngƣời ta giăng đèn khắp các phố phƣờng, thiên hạ đổ xô đi 

mua sắm, truyền thanh truyền hính quảng cáo khuyến mãi đủ mọi mặt hàng, đủ thứ quà 

tặng và thiệp mừng Giáng Sinh đủ các loại bày bán… đâu đâu cũng có. Khắp nơi mọi 

chốn trên toàn thế giới, ở nƣớc giàu cũng nhƣ tại nƣớc nghèo, từ thành thị cho đến thôn 

quê, ai ai cũng bảo nhau, ngày sinh nhật của tôi gần kề và nó đƣợc tình từng ngày. 

Thật sự, mỗi năm ìt là một lần, ngƣời ta nhớ đến tôi, điều đó cũng không tệ ví Anh 

Chị em biết, sinh nhật của tôi đƣợc mừng từ lâu rồi.   

Những năm đầu tiên, xem ra ngƣời ta cũng hiểu ý nghĩa của ngày lễ và cũng tỏ 

lòng biết ơn về những gí tôi đã làm cho họ; nhƣng càng ngày, xem ra không ai còn nhớ 

đến lý do của ngày lễ. 

Mỗi lần sinh nhật của tôi, gia đính, bạn bè hẹn gặp nhau. Họ vui chơi trò này đến 

trò khác, ăn uống món này đến món khác… nhƣng ý nghĩa của ngày lễ thí hầu nhƣ 

không ai biết.  

Tôi nhớ rất rõ, cách đây đúng một năm, tại một gia đính nọ, ngƣời ta tổ chức một 

bữa tiệc lớn mừng sinh nhật tôi. Bàn tiệc đầy thức ăn đồ uống, bánh trái đủ các loại… 

nào kẹo, nào mứt, nào chocolate. Và này, ngƣời ta trang hoàng phòng tiệc thật lộng lẫy, 

nào cây giáng sinh, nào những quả bóng xinh xắn lủng lẳng trên đó; nào hoa, nào những 

dây đèn rực rỡ… và ở đó, cũng có rất nhiều hộp quà đƣợc gói thật đẹp… Nhƣng Anh 

Chị em biết không, hôm đó, tôi không đƣợc mời. 

Tôi là khách danh dự, thế mà, ngƣời ta không nhớ để gửi cho tôi một tấm thiệp.    

Bữa tiệc dành cho tôi, nhƣng khi ngày trọng đại ấy đến, thí tôi phải đứng ngoài. Họ 

đóng sầm cánh cửa trƣớc mặt tôi… đang khi tôi những ƣớc ao đồng bàn với họ. 

Thực ra, điều đó không khiến tôi quá ngạc nhiên, ví trong những năm gần đây, mọi 

cửa nhà đều đóng lại khi tôi đến. Bởi không đƣợc mời, nên tôi đã quyết định lẻn vào mà 

không gây một tiếng động nào. Tôi nhẹ nhàng đi vào và đứng lớ ngớ trong một góc. 

Mọi ngƣời đều uống, vài ngƣời bắt đầu có dấu hiệu say, họ nói năng nghịch ngợm và cái 

gí cũng có thể khiến họ cƣời, họ cƣời mọi chuyện. Họ có một buổi tối thật thú vị. 

Vào lúc cao điểm của buổi tiệc, một ông già tròn trĩnh mặc toàn màu đỏ với bộ râu 

trắng thật dài, ông đi vào phòng tiệc… rồi la lên, “Hô, Hô, Hô...”, xem ra ông ta cũng 
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say. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế bành và tất cả trẻ con trong nhà chạy lại chỗ ông, 

chúng vui mừng kêu lớn, “Ôi Ông Già Noel, Ôi Ông Già Noel...” nhƣ thể bữa tiệc hôm 

ấy là dành cho ông ta vậy. 

Đến nửa đêm, mọi ngƣời bắt đầu hôn nhau; tôi cũng dang rộng đôi tay đợi một ai 

đó đến ôm hôn mính, và Anh Chị em biết, không ai đến hôn tôi cả. 

Rồi thí, mọi ngƣời bắt đầu trao cho nhau những món quà. Lần lƣợt, từ món này 

đến món khác, những gói quà đƣợc mở ra và ai ai cũng nô nức muốn biết cái gí bên 

trong. Khi tất cả quà tặng đã đƣợc mở ra, tôi cũng lo lắng không biết liệu mính có nhận 

đƣợc một món nào không. Này Anh Chị em, Anh Chị em nghĩ thế nào nếu nhƣ vào 

ngày sinh nhật của Anh Chị em, khi mọi ngƣời trao quà cho nhau đang khi tự bản thân, 

Anh Chị em không có lấy một món quà nào cả.  

Vậy là tôi hiểu, họ không thìch sự có mặt của tôi ở đó, nên cuối cùng, tôi lẳng 

lặng… ra đi.   

Mỗi năm, sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Ai ai cũng chỉ nhớ đến những món quà, 

những bánh trái, đồ ăn thức uống và không ai còn nhớ đến tôi.  

Năm nay, tôi muốn Anh Chị em cho phép tôi đƣợc vào với Anh Chị em, vào nhà 

Anh Chị em, đi vào cuộc đời Anh Chị em. Tôi muốn mỗi ngƣời trong Anh Chị em ý 

thức rằng, đã hơn 2000 năm, tôi đã đến trần gian này để trao tặng cho mỗi ngƣời một 

quà tặng là chình mạng sống của tôi trên cây thánh giá hầu cứu chuộc Anh Chị em. 

Hôm nay, tôi chỉ muốn một điều là Anh Chị em hãy tin điều đó, hãy ghi khắc điều đó 

vào lòng mình. 

Còn một chuyện nữa, tôi cũng muốn nói nhỏ với Anh Chị em, ví không đƣợc mời 

vào dự tiệc, thí tôi phải liệu tổ chức cho mính một bữa tiệc của tôi, một bữa tiệc lớn… 

không ai có thể tƣởng tƣợng đƣợc, một bữa tiệc tráng lệ huy hoàng mà chình tôi định 

đoạt và sắp đặt tất cả.  

Hôm nay, tôi gửi đi rất nhiều thiệp mời và mỗi ngƣời trong Anh Chị em đều có một 

tấm thiệp của tôi. Tôi muốn biết, liệu mỗi ngƣời trong Anh Chị em có đến tham dự hay 

không để giữ chỗ bằng cách ghi danh Anh Chị em với những nét chữ bằng vàng vào sổ 

các thực khách. Chỉ những ai có tên trong sổ vàng ấy mới đƣợc mời vào dự tiệc. 

Ai không trả lời thiệp mời, sẽ bị để ra ngoài. Vậy, Anh Chị em hãy chuẩn bị thật kỹ 

lƣỡng cho mính, ví khi mọi sự đã sẵn sàng, Anh Chị em sẽ vào dự phần bữa tiệc huy 

hoàng của tôi. 

Hẹn gặp Anh Chị em, Hết lòng yêu mến Anh Chị em, 

Tôi, Giêsu,  

Ps. Giúp tôi chuyển tiếp thư này cho bạn bè trước lễ Giáng Sinh nhé. 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế, phỏng dịch).  
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MÙA VỌNG TÌNH YÊU 

 

“Anh ngốc và khờ khạo lắm” 

Em nói với tôi chẳng biết thật hay đùa. Anh ngốc vậy sao? Có lẽ là vậy. Ví đứng 

trƣớc cô gái dễ thƣơng nhƣ em mà chẳng dám đáp lời yêu thƣơng thí: Anh ngốc lắm 

phải không em? Anh cứ bảo thủ, cố hữu trong thứ tình cảm của mính. Để rồi, đến bây 

giờ anh vẫn một mính giƣờng đơn gối chiếc, nhà lạnh tanh thiếu hơi ấm. Và chính em 

là ngƣời làm cho anh hiểu hơn cái khờ dại của mính trên con đƣờng tình yêu. 

“Đừng đợi nữa anh, có ai đợi cả đời đƣợc đâu” 

Có lẽ là thế em nhỉ, chẳng có thứ tình cảm hóa vọng phu trên đời này.. Nhƣng có 

sao đâu em, để anh kể cho em tính yêu mang tên “Vọng” em nhé: 

Em cứ thắc mắc sao anh chẳng đáp lời em, mà lại ấp ủ một tình cảm rất mơ hồ. 

Khi yêu một ngƣời nào đó, em sẽ hiểu đƣợc ý nghĩa của sự chờ đợi. Em đợi anh một 

cái gí đó, còn anh lại đợi một thứ khác. Cả cuộc đời chúng ta là những lần đợi chờ. 

Em tin hay không, tình yêu mà không có sự chờ đợi là thứ tình yêu mỏng manh nhất, 

nó dễ đứt gãy bởi thời gian và không gian. Bời ví, đợi chờ bao hàm sự mong manh 

của hy vọng nhƣng giá trị của nó thì to lớn. Chính sự chờ đợi làm cho ta trở nên ý 

nghĩa trong cuộc đời nhau. Và một cách nào đó, tính yêu có sự chờ đợi và trong đợi 

chờ có thƣơng yêu..  

Em biết không, giữa anh và em sẽ chẳng có một tên gọi nào cho sự tƣơng quan 

nếu không có sự đợi chờ. Em đã chờ anh đúng không? Đôi khi sự chờ đợi làm em hờn 

dỗi, oán giận nào đó. Nhƣng rồi khi gặp, trò truyện cùng nhau thì cảm giác đó đã 

không còn trong em. Anh cũng vậy, anh nhiều lúc muốn gào thét trong điên loạn của 

sự chờ đợi. Vì tình cảm của anh dƣờng nhƣ đi vào ngõ cụt của tình yêu khi tình yêu 

chỉ là chuỗi ngày chờ đợi. Ôi thứ tính yêu đó, em hiểu đƣợc không? 

Chắc em chƣa gặp mặt ngƣời mà anh đã chờ đợi nhỉ?  

Ngƣời đó tên “Emmanuel”, cái tên lạ em nhỉ. Đối với anh, thì sẽ không có một 

thứ tình yêu nào tinh tuyền và tuyệt diệu nhƣ thế. Gặp nhau một chiều đông nhẹ 

nhàng mà mất cả đời gắn bó. Đó là giây phút anh cảm nhận đƣợc con tim đã biết rung 

động nên bây giờ, cứ đến độ đông về lòng anh lại dâng trào cảm xúc khó tả lắm. Háo 

hức đợi chờ, chuẩn bị này nọ. Thứ tình cảm đó nó thiêng liêng và nhẹ nhàng lắm em 

ah. Nó không là cái nắm tay chặt hay ôm siết trong những ngày đông lạnh giá. Nó 
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cũng chẳng là nụ hôn rực hồng hay bữa tối lãng mạn. Mà nó thuần khiết đến không có 

hình dạng mà chỉ cảm nhận bằng rung cảm của trái tim, mà lúc đó anh chỉ mỉm cƣời 

đầy mãn nguyện. Đó không là hạnh phúc đến từ dục xác nhƣng là niềm vui sƣớng nơi 

bên sâu trong tâm hồn, bền vững mà không mỏng manh. Cũng hơi khó hiểu em nhỉ? 

Anh ngốc quá đúng không? Nụ hôn hay cầm tay chẳng thực tế hơn không? 

Nhƣng mà em ơi, 

Em thử nhắm mắt, hít thở thật chậm rồi thở ra nhẹ nhàng sẽ thấy đƣợc niềm hạnh 

phúc đơn giản là ta còn thở và đƣợc sống. Rồi một chiều nào đó em hãy đến nhà thờ 

rồi ngồi đó trong thinh lặng, lắng nghe chuông chiều đổ, tiếng kinh các cụ râm ram, 

hình ảnh hang đá nghèo nàn chẳng sẽ có cảm xúc gí đó? Lần một không đƣợc thì lần 

hai, cứ chờ đợi để nghe tiếng lòng mình muốn gì. Anh lẩm cẩm em nhỉ, nhƣng đó là 

tình yêu của anh, chỉ nhƣ vậy thôi. Và tính yêu đó cũng luôn chờ đợi em. Đợi em mỗi 

khi Mùa Vọng về. Khi đó em sẽ hiểu hơn cho anh. Hiểu sự “ngốc nghếch” của anh? 

Trầm Giang 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ NGÔI SAO MÙA VỌNG (2019) 
    

Từ trƣớc đến giờ, bắt đầu Mùa vọng, chúng ta sẽ trƣng bày một cái bàn nhỏ, trên 

có vòng lá cây thông và 4 cây nến : 3 tím 1 hồng, tƣợng trƣng cho 4 Chúa Nhật Mùa 

Vọng. 

   Theo tôi, chúng ta nên dùng Ngôi Sao Mùa vọng. Làm Ngôi Sao sẽ có ý nghĩa 

hơn. Ngôi Sao đó tƣợng trƣng cho Ngôi Sao lạ đã dẫn đƣờng ba nhà Đạo Sĩ phƣơng 

đông đến Giê-ru-sa-lem để tìm gặp “Ấu Chúa”: “Chúng tôi đã thấy Ngôi Sao của 

Ngƣời xuất hiện ở phƣơng đông” (x. Mt 2,2).  

  Ngôi Sao đó cũng gọi là Ngôi Sao Gia-cóp; Ngôi Sao đó xuất hiện trên lá cờ của 

nƣớc Ít-ra-en bây giờ.  

  Ngôi Sao đó đã đƣợc nói tiên tri ở Cựu Ƣớc trong sách Dân số, Sấm ngôn của 

Ba-la-am, con của Bơ-o nói về Đấng Cứu Thế : “Một Vì Sao xuất hiện từ Gia-cóp. 

Một Vƣơng Trƣợng trỗi dậy từ Ít-ra-en” (x. Ds 24,17). 

   Ngôi Sao đó sẽ có màu trắng, tƣợng trƣng  ho sự thánh thiện củ  Đấng Cứu 

Th . Đấng sẽ cứu nhân lo i khỏi tội lỗi. 
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  Ngôi Sao đó đƣợc đặt trên một TRỤ đứng, trƣợng trƣng  ho Vƣơng Trƣợng của 

Đấng Cứu Th .   

   Vòng lá Mùa vọng sẽ đƣợc đặt ở trung tâm của Ngôi Sao 

   Nếu có thể đƣợc ta sẽ làm ba vòng (xem hình). Ba vòng này sẽ tƣợng trƣng cho 

Ba Ngôi Thiên Chúa; cũng nhƣ b  nhân đứ  đối thần TIN – CẬY – MẾN. Ngoài 

ra, ba vòng tròn đó còn có thể tƣợng trƣng cho Mặt Trời, Tr i Đất và Mặt Trăng 

nữa. 

   Nếu tƣợng trƣng cho Ba Ngôi thí Vòng Nhỏ sẽ là Ngôi Con; vòng kế đó là Ngôi 

Cha và vòng lớn ở ngoài là Ngôi Ba Thánh Thần. Vì Cha – Con phải gần nhau và 

đƣợc bao bọc bởi tình yêu hiệp nhất của Thánh Thần. Mà Thánh Thần Tính Yêu đã 

đƣợc ban cho con ngƣời ngày lễ Ngũ Tuần, đã lan tràn khắp trái đất. 

  Nếu tƣợng trƣng cho ba nhân đức đối thần, thí Đức Tin là vòng nhỏ trong cùng; 

tiếp đến là Đức Cậy và vòng ngoài là Đức Mến, vì theo thánh Phao-lô : “Đứ  tin, đức 

cậy, đức m n, cả b  đều tồn t i, nhƣng cao trọng hơn làm đức mến. Sự cao trọng 

đƣợc mô tả bằng Vòng tròn lớn (x. 1Cor 13,13). Hơn nữa, chình Đức Giê-su đã nói : 

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng h t cải thôi”(x. Mt 17,20). Nên Đức Tin là Vòng 

tròn nhỏ nhất. 

  Xét về độ lớn, thì Mặt Trời sẽ là Vòng Tròn lớn, vì bán kính của Mặt trời là 

696.000 Km. Kế đó là Trái Đất, với Vòng tròn giữa, vì bán kính của Trái đất là 6371 

Km. Và cuối cùng Vòng Tròn nhỏ là Mặt Trăng, với bán kính là 1737 Km. 

  Năm góc Ngôi Sao sẽ là 5 cây nến, sắp xếp theo chiều kim đồng hồ. Vị trí góc thứ 

nhất là trên đỉnh của Ngôi Sao là cây nến Trắng. Góc thứ 2 là cây nến Tím (Chúa 

Nhật I Mùng Vọng). Kế đến là góc thứ 3, nến Tím (Chúa Nhật II Mùa Vọng). Góc thứ 

4 là nến Hồng (Chúa Nhật III Mùa Vọng) và góc thứ 5 là nến Tím (Chúa Nhật IV 

Mùa Vọng). 

  Theo gia phả của Đức Giê-su mà thánh Lu-ca ghi lại(x. Lc 3,23-38), ta sẽ đi ngƣợc 

gia phả này, góc đầu tiên là chình Thiên Chúa, là Đức Giê-su.  

  Khoảng cách từ Nến Trắng đến Nến Tìm đầu tiên là thời từ Thiên Chúa đến  

 Áp-ra-ham. 

  Khoảng cách từ Nến Tím thứ nhất đến Nến Tím thứ hai là thời từ Áp-ra-ham đến 

vua Đa-vít. 

  Khoảng cách từ Nến Tím thứ hai cho đến Nến Hồng là thời từ vua Đa-vìt đến 

Santien (tức là thời lƣu đày). 
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  Khoảng cách từ Nến Hồng đến Nến Tím thứ ba là thời từ Sentien đến Đức Giê-su. 

  Khoảng cách từ Nến Tím thứ ba đến Nến Trắng là thời Đức Giê-su lại đến. 

  Thời gian quay tròn từ Thiên Chúa và kết thúc nơi Thiên Chúa : “Ta là An-pha và 

Ô-mê-g ; là Đầu và là Cuối; là Khởi nguyên và Tận cùng” (x. Kh22,13). 

   Vào Chúa Nhật I Mùa Vọng ta sẽ đốt cây nến Tím I. 

   Chúa Nhật tuần II Mùa vọng sẽ đốt cây nến Tím II. 

   Chúa Nhật tuần III Mùa Vọng sẽ đốt cây nến Hồng. 

   Chúa Nhạt tuần IV sẽ đốt cầy nến Tím III. 

   Lễ nửa đêm Giáng Sinh sẽ đốt cây nến Trắng. 

   Sau khi hết Mùa Vọng, ta có thể trang trí thêm dây kim tuyến và đèn chớp trên 

Ngôi Sao và vòng lá cho thật sáng và lộng lẫy để đón mừng Con Chúa giáng trần. 

  Nhìn vào Ngội Sao Mùa vọng này ta  thấy sự liên tục từ Mùa Vọng đến Mùa 

Giáng Sinh, nhƣng đã qua một thời kỳ mới. Thời kỳ Đấng Cứu Độ đã ra đời. Có thể 

nói, khoảng cách từ Đức Giê-su sinh ra và lại đến là thời của Giáo Hội, là thời của 

chúng ta.  

  Đó là ý nghĩa của “Ngôi Sao Mùa Vọng”. Ƣớc gì Ngôi Sao LẠ đã dẫn đƣờng cho 

ba nhà Đạo sĩ đến gặp Đức Giê-su thế nào thì Ngôi Sao Mùa Vọng cũng dẫn mỗi 

ngƣời chúng ta đến gặp Hài Nhi Giê-su trong mùa Giáng Sinh và cuối cùng sẽ dẫn 

chúng ta đến gặp Chúa trên thiên đàng. 

  Vòng tròn nói lên sự viên mãn. Ngôi Sao Mùa Vọng   ng tƣợng trƣng  ho  uộc 

đời của mỗi ngƣời chúng ta. Cuộc đời của chúng ta Tím nhiều hơn Hồng; thất bại 

nhiều hơn thành công; đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Nhƣng chúng ta có Chúa Cha, 

Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta còn có đức Tin, đức Cậy và đức Mến; 

chúng ta sẽ sống trong vòng ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô; trong sự hiệp nhất của 

Chúa Thánh Thần và trong tính thƣơng của Thiên Chúa Cha. 

  Chúng ta từ Chúa mà đến thí cũng trở về với Thiên Chúa, trong an bình, trong vinh 

quang của Chúa :  

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

Bình an dưới thế cho người Chúa thương”. 

                                                                                               

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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HÃY SỐNG VUI, SỐNG KHỎE 

VÀ SỐNG TỐT LÀNH Ở ĐỜI NÀY 

     

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ ch t nhƣng là Thiên Chú   ủa kẻ 

sống. Vì đối với Thiên Chúa tất cả đều đ ng sống” (Lc 20,38). 

    Lời nói đó của Đức Giê-su có ý nghĩa gí? Có nghĩa là Thiên Chúa của chúng ta 

là Thiên Chúa của ngƣời sống; Thiên Chúa của sự sống. Thiên Chúa của sự sống, 

mới tuyệt vời, mới cao cả, mới vĩ đ i, chứ là Thiên Chúa của kẻ chết; Thiên Chúa 

của những bộ xƣơng thí có oai phong gí, có vinh quang chi. 

    Thiên Chúa của chúng ta không phải là Diêm Vƣơng, xét xử và hành h  kẻ 

ch t. Thật ra, kẻ chết đây là linh hồn của kẻ chết chứ không phải thân xác. Vì thân 

xác đã biến thành tro bụi; còn xƣơng cốt thì ở trong hũ hay trong mồ. Vì linh hồn 

thiêng liêng nên ngƣời ta không thấy đƣợc, nên phải dùng “thân xác” khi còn sống để 

miêu tả. 

    Đó là ý nghĩ của con ngƣời về những ngƣời đã chết. Dù vậy, điều đó   ng cho 

thấy một điều quan trọng là mỗi ngƣời sẽ phải chịu phán xét về nh ng gì mình 

đã làm khi  òn sống. Phán xét thế nào, sau đó ra sao, chẳng có ai bi t đƣợc, ngoài 

một mình Đức Giê-su. Vì Ngài từ nơi đó mà đến; Ngài là Thiên Chúa; hơn nữa Ngài 

cũng đã từ cõi chết sống lại nên mới biết rõ và chỉ bảo cho chúng ta. 

    Có ngƣời lại cho rằng chết là hết. Nếu chết là hết thì tại sao ngƣời ta lại cứ cầu 

cho kẻ chết làm chi vậy? Con ngƣời không phải nhƣ cây cỏ hay động vật chết là hết. 

Đúng là cây cỏ hay động vật chết là hết, là xong. Thế nhƣng con ngƣời thì khác. Con 

ngƣời còn có linh hồn và còn phục sinh trong ngày sau h t n a.  

    Nói đến sự phục sinh thí ngƣời ta không tin. Chết rồi, thân xác đã thành tro bụi, 

lấy thân xác đâu mà sống lại cơ chứ. Nếu mà sống lại thì nhỡ khi có một ngƣời ngƣời 

phụ nữ đã lấy 7 ngƣời, thì khi sống lại bà sẽ là vợ của ai? Nếu là chế độ đa thê hay đa 

phu thì không có vấn đề. Nhƣng nếu là chế độ một vợ một chồng thì không thể giải 

quyết đƣợc. Trên thế giới, có chế độ đa thê; còn đa phu không có bao nhiêu và nhất là 

đại đa số là chế độ một vợ một chồng. 

   Đó là câu chuyện mà phái Sa-đốc bịa ra để phản bác sự sống lại. Phái này không 

tin có sự sống lại và không tin có thiên thần. 

    Ngƣời ta cứ tƣởng “sống l i” là “l i sống” nhƣ trƣớc kia mính đã sống; cũng lấy 

vợ gả chồng. Điều đó không đúng. Đức Giê-su nói : “Khi sống l i, ngƣời ta giống 

nhƣ     thiên thần” (x. Lc 20,36). Nhƣ thế, là có sự sống lại và có các thiên thần. 
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    Đúng là  on ngƣời  húng t  nhƣ “Ếch ngồi đ y gi ng”; bi t một mà không 

bi t mƣời. Tƣởng mình khôn ngoan lắm, hóa ra chẳng bi t gì cả. Thực ra, Con 

ngƣời ngày nay, phát triển, khôn ngoan, tài giỏi lắm. Thế nhƣng, chẳng ai thoát khỏi 

cái chết. Nhà khoa học, nhà bác học; ngƣời khôn ngoan, ngƣời tài giỏi vẫn già khụ và 

chết. Và chết rồi thí đi đâu, về đâu và ra sao thí tuyệt nhiên chẳng biết gì hết.  

    Lời của Đức Giê-su hôm nay cho chúng ta bi t rõ và chắc chắn là Thiên Chúa 

là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ ch t. Và đối với 

Thiên Chúa tất cả đều đang sống. Đối với Thiên Chúa là vậy, nhƣng đối với con 

ngƣời chúng ta thì có lúc chúng ta sống và có lúc thì chúng ta chết. Vậy tại sao Đức 

Giê-su lại nói : “Tất cả đều đang sống” ? 

    Khi còn đang sống ở trần gian này thì chúng ta hiểu; nhƣng khi chúng ta chết rồi 

thì sao ? Quả thật, khi ta chết, thì chỉ có thân xác chúng ta chết mà thôi, còn linh hồn 

không chết và ngày sau hết mọi thân xác sẽ đƣợc phục sinh. Ai   ng đƣợc phục 

sinh;  i   ng đƣợc sống l i h t. Th  nhƣng, sống l i rồi ra sao mới là đ ng nói : 

“Th  là họ r  đi để chịu cực hình muốn ki p;  òn ngƣời  ông  hính r  đi để đƣợc 

hƣởng sự sống muôn đời” (x. Mt 25, 46). 

   Hiểu nôm na là, có ngƣời sống lại nhƣng vào chốn cực hình muôn kiếp, nghĩa là 

vào hỏa ngục; có ngƣời sống lại để đƣợc hƣởng sự sống muôn đời, tức là lên thiên 

đàng. Vậy ai là ngƣời lên thiên đàng và ai sẽ là ngƣời vào hỏa ngục đây ? Ai sống mà 

“làm và nói tất cả nh ng gì là tốt lành”( x.  Tx  ,17) thì đƣợ  lên thiên đàng và 

từ đó suy r ,  i sống mà làm và nói tất cả nh ng gì xấu xa thì phải vào hỏa ngục. 

   Quả thực, ai làm và nói tất cả những gì là tốt lành thì chắc chắc sẽ lên tốt lành và 

thánh thiện. Tốt lành và thánh thiện thì đƣợ  lên thiên đàng thôi. Còn ai nói và 

làm tất những gì xấu xa thí đƣơng nhiên sẽ trở nên những ngƣời xấu xa và độc ác. 

Xấu x  và độc ác thì tất nhiên sẽ vào hỏa ngục thôi. 

   Là ngƣời,  i   ng muốn sống lâu trăm tuổi h y hơn, nhiều khi còn muốn 

trƣờng sinh bất tử n    ơ. Thế nhƣng, cơ thể chúng ta không cho phép. Cơ thể của 

chúng ta có thể sống 100 năm hay hơn một chút. Dầu vậy, khi đến tuổi già, sức yếu, 

ăn không đƣợc, ví răng rụng hết; đi không nổi, ví đầu gối lung lay, cứ nằm trên 

giƣờng, thế thì sống có ích lợi chi, có sung sƣớng gí không? Cũng vậy, khi sống lại, 

mà phải vào hỏa ngục thí đau khổ biết chừng nào. 

   Sống thì phải khỏe m nh, minh mẫn mới ham sống lâu; sống l i mà đƣợc vào 

thiên đàng, đƣợ  trƣờng sinh bất tử mới h nh phúc chứ. 

   Vậy ngay từ bây giờ, khi còn đang sống ở trần gian này, t  hãy ăn uống, ngủ 

nghỉ học hành và làm việc  ho điều độ để t  đƣợc sống lâu, minh mẫn và khỏe 
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m nh và  ó làm h y nói điều gì thì hãy nói và làm tất cả nh ng gì là tốt lành, để 

s u này t  đƣợc phụ  sinh và lên thiên đàng hƣởng sự sống muôn đời. Đúng nhƣ 

lời Đức Giê-su nói, là ta đƣợc sống mãi với Chúa cả đời này lẫn đời sau : “Thiên 

Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống” mà. 

   Chúng ta thử nghĩ, nếu chết là hết thì sao? Nếu chết là hết thí “chúng ta cứ ăn 

uống, vui chơi” đi và chúng ta sẽ trở về hƣ vô. 50 năm hay 100 nữa, chúng ta không 

còn trên cõi đời này và trở về hƣ vô, nghĩ nhƣ thế có làm chúng ta cố gắng và vƣơn 

lên không hay sẽ làm cho chúng ta nhụt chí và cảm thấy cuộc sống của chúng ta vô 

nghĩa sao ! 

   Cái ch t của nh ng ngƣời trẻ tuổi, khi ở đỉnh cao của danh vọng và tiền b c 

nhƣ        sĩ, nghệ sĩ h y nh ng ngƣời trẻ muốn có một cuộc sống tốt hơn, 

nhƣng l i bị đông l nh trong thùng Công-te-nơ;  h t nhƣ th  thì tội nghiệp quá, 

thƣơng tâm qu , vô nghĩ  qu , phải không b n? 

   Nếu không chết trẻ thì chết già. Cuộ  đời củ   on ngƣời ngẫm nghĩ   ng l  !!!!! 

  Mới sinh ra chúng ta chẳng có răng cỏ gí; đi đứng cũng không đƣợc, cứ nằm đó mà 

dãy; mà đạp. Sau đó thí biết lật, biết bò, biết đi; đƣợc bố mẹ đút cho ăn. Thế mà bẵng 

đi một thời gian 80 hay 100 năm sau; chúng ta cũng chẳng còn cái răng nào, chúng 

rụng hết; cũng chẳng đi đâu đƣợc, phải có ngƣời dìu mới đi đƣợc; cũng chẳng tự mình 

ăn đƣợc, phải có ngƣời đút. 

   Phải chăng, lần này  húng t  đƣợc sinh ra trên trời, sống đời đời h nh phúc 

với Chúa hay sinh vào hỏa ngụ  để đời đời ki p ki p sống với ma quỉ ? Đúng vậy. 

Lần này thì chúng ta không cần răng cỏ nữa; cũng chẳng cần ai đút cho ăn hay ai phải 

dìu dắt ta nữa. Tự ta chuẩn bị và lo cho mình. Ta phải lo chuẩn bị cho mình khi còn 

sống và khi còn trẻ. Nói cách khác, khi  òn đƣợc sống đƣợc ngày nào, ta phải lo 

chuẩn bị  ho  hính mình, s o  ho  húng t  đƣợ  sinh r  trên thiên đàng, để 

 húng t  đƣợc sống đời đời h nh phúc với Chúa. Đừng có lƣời lĩnh hay quá mải 

mê đời này mà quên không chuẩn bị cho đời sau của mình, phải vào hỏa ngục thì 

khốn khổ cho chúng ta lắm lắm !!!!!!!! Mà Chúa cũng chẳng vui sƣớng gí đâu. 

   Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những ngƣời sống khỏe, sống vui, 

sống tốt lành ở đời này và sống trƣờng sinh hạnh phúc trên thiên đàng cơ. Và đối với 

Thiên Chúa tất cả đều đang sống. Điều đó, thúc đẩy mỗi ngƣời  chúng ta hãy cố 

gắng sống vui, sống khỏe và sống tốt lành ở đời này, để sau này chúng ta đƣợc sống 

trƣờng sinh bất tử với Chúa trên thiên đàng nhé!!!!!!!! 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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CÕN LẠI GÌ SAU CÁI CHẾT? 

 

Chết là hết. 

Thì đúng là hết thở. 

Hết nói. Hết cười. 

Hết ăn. Hết ngủ. 

Hết sướng. Hết khổ. 

Nhiều thứ hết lắm. 

Cả một đời đều chấm hết. 

Nhƣng hãy còn cái xác kia, vẫn chƣa hết làm khổ cho những ngƣời còn sống. 

Cả một đống việc. Nào mua sắm áo quan, nào lo nhà đòn, nào mời thầy tụng hay cha cố 

làm lễ, …rồi phải thay ngƣời chết vái lạy trả lễ những ngƣời đến phúng điếu. 

Giờ, có cái mốt để Phật dẫn đƣờng nhƣ police ngồi xe phân khối lớn, cầm gậy chạy 

trƣớc các đoàn xe đón đƣa khách VIP. Sau Phật là các vị hòa thƣợng, áo vàng sáng lóe, bàn 

tay trắng múp với năm ngón chuối ngự vừa lần tràng hạt vừa tụng niệm ê a. Đội kèn ta thí ỉ 

eo xàng xê liu cống. Đội kèn tây thí nhạc Trịnh đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt… rồi 

xây mồ ốp đá, rồi cúng thất cúng tuần … bia rƣợu đãi đằng. 

Đúng là mệt muốn…chết luôn! 

Tôi chỉ mong một chiếc hòm gỗ tạp, bốn cậu con trai khiêng ra xe, rồi vèo một cái ra 

nghĩa địa, không trống không kèn, lấp đất thế là xong. Chỉ sợ, bị làng nƣớc cƣời chê là bất 

hiếu, chúng nó lại phải bày ra đủ trò! 

Đám tang của ngƣời Việt mính, đã mấy ngàn năm bắt chƣớc Tàu ồn ào không chịu 

đƣợc, là vậy đó. Muốn thoát Trung, thí ngay sau cái chết hãy tổ chức tang lễ nhƣ ngƣời Tây, 

yên lặng và trang nghiêm, buồn nhƣng không bã. 

Nhƣng đấy là gia tang của thƣờng dân, to hơn một chút là của đại gia, còn quốc tang 

của các vị trong tứ trụ thí cực kỳ hoành tráng, khỏi phải nói. 

Mới đây, ngài nguyên chủ tịch nƣớc không phải “đang sống bỗng sang từ trần” mà chờ 

hoài đến hơn 100 năm mới chịu đi gặp Bác. Nhà tang lễ ở Hà Nội sáng choang với hàng 

trăm vị chức sắc đã mất chức hay đang tại chức, còm lê đen bóng lộn, sắp hàng hai theo cấp 

bực lớn trƣớc nhỏ sau, lần lƣợt đến phúng viếng. Trong không khì làm ra vẻ thành kình 

nhƣng không đƣợc linh thiêng, nên có một vị nhoẻn miệng cƣời rất tƣơi khiến cho báo chì 

vừa giật mính vừa thìch thú. 

Mạng xã hội, cái mạng mà ngƣời đứng đầu văn hóa tƣ tƣởng của đảng bảo đó là cái xa 

lộ có nhiều làn, nhà nƣớc muốn cho chạy làn nào chỉ đƣợc chạy làn đó, lạng quạng là bị 
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cảnh sát tƣ tƣởng tuýt còi. Thế mà không hiểu sao, lại cứ bàn tán khen chê í xèo đến cả tháng 

trời mới dứt. 

Ngoài của chím của nổi, các ngài còn để lại một thứ mà các vị trong bộ cờ tờ ai cũng 

muốn nhƣng không dễ gí tranh đƣợc. Nhƣ chiếc ghế số 2 của ngài Đại Quang. Theo nhẽ thí 

bà chị phó đƣợc quyền ngồi lên cho sƣớng một đời, nhƣng ví không có chân trong bộ cờ tờ 

nên cực chẳng đã ngài tổng bì, dù đang nhễ nhại mồ hôi ví phải đốt lò, vẫn phải mỗi ghế 

ngồi một chút, hết tổng sang chủ, rồi hết chủ sang tổng, thành ra cụ cứ loay hoay hoài, chẳng 

còn thí giờ đâu mà làm việc nhớn. 

Sống ngót nghét đến bốn phần năm thế kỷ, tôi nhận ra một điều đáng buồn của những 

tên độc tài. Đó là sống và chết trong lo sợ. 

Sợ bị mƣu sát. 

Sợ bị trả thù. 

Ngất ngƣởng trên đỉnh quyền lực tên nào cũng tƣởng cái bóng của mính bao trùm hết 

cả thế giới. Có biết đâu rằng khi lịch sử sang trang, thí những cái bóng cho dù đồ sộ nhƣ của 

Hitler, của Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông…cũng không thể tồn tại trong bóng tối. 

Có lẽ sớm nhận ra nhƣ thế, nên Phidel Castro, là một nhà hùng biện trƣớc khi trở thành 

một kẻ độc tài, đã không cho làm quốc tang, không xây lăng, không dựng tƣợng, chỉ để một 

tảng đá trên mộ mà thôi. 

Những tƣợng Lênin bị kéo ngã ở đông Âu, ở Mông cổ chắc hẳn đã làm ông giật mính, 

nên chi mới có một sự thu xếp phải nói là khiêm tốn và rất khôn ngoan nhƣ vậy. 

Các bạo chúa ngày xƣa còn hơn thế nữa. Nhƣ Tần Thủy hoàng. Dù đã xây cả một cung 

điện ngầm với hàng trăm cung phi bị chôn sống cùng với hơn 3000 lình đất nung, vẫn phải 

ngụy trang thành một ngọn đồi cao và to, trồng cây gây rừng mãi đến cuối thế kỷ 20 mới có 

một anh nông dân nghèo tính cờ khám phá. 

Còn Tào Tháo, nổi tiếng là một kẻ gian hùng, thí mộ chôn dấu ở đâu đến nay vẫn là 

một bì mật còn hơn cả phần không đƣợc chiếu sáng của mặt trăng. 

Sau khi chết, cái gọi là miệng đời, tức là những phẩm bính của hậu thế, sẽ quật đập tơi 

bời những cái uy danh hão, lột truồng ra để phơi bày sự thật. 

Stalin, hiu hiu tự cho mính là kẻ chiến thắng phát xìt, Mao Trạch Đông tự phong là 

ngƣời cầm lái vĩ đại, sau khi chết, hóa ra là những tên đồ tể giết ngƣời. Số ngƣời chết dƣới 

tay họ nhiều gấp nhiều lần số ngƣời chết trong thế chiến thứ hai. 

Trở lại đời thƣờng, một ngƣời có cuộc sống hẩm hiu, là nhạc sĩ Trúc Phƣơng, khi chết, 

tài sản chỉ có mỗi một đôi dép cùn. Thế nhƣng cái ông để lại là hàng trăm nhạc phẩm, vẫn 

đƣợc tiếp tục hát qua nhiều thế hệ. 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 426 Thaùng 12 Naêm 2019 53 

 

Nữ Điêu khắc gia Điềm Phùng Thị để lại cho nƣớc Pháp và xứ Huế quê hƣơng những 

pho tƣợng đẹp và những mẫu tƣợng để xếp hính độc đáo. Suốt một đời, bà chỉ ca tụng cái 

đẹp và tính mẫu tử, thí không một kẻ ngu nào dám đập phá tƣợng của bà. 

Còn Yersin, một ông tây thuộc địa, đã chọn xóm Cồn Nha Trang nghèo đói và nhiều 

bệnh tật, để sống, để yêu thƣơng và để chết, thí tƣợng của ông cũng không bao giờ bị xô ngã 

ví đã đƣợc dựng giữa trái tim của những ngƣời dân đã để tang cho ông nhƣ tang cha. 

Vậy thí, nếu không đủ sức đủ tài làm cho đời đẹp hơn, thí cũng xin đừng ví cái ác cái 

hèn mà làm cho đời xấu hơn. 

Hãy trân trọng cái lƣu danh muôn thuở và phải biết sợ cái lƣu xú vạn niên. 

Khuất Đẩu 

 

 

CHIẾC LÁ V NG. 

ÔNG LÃO KỲ LẠ … 

Tôi muốn viết từ lâu, kể chuyện một ông lão kỳ lạ, ông ta sống giữa đời nhƣ tất cả 

chúng ta, song lại hành động rất khác! Lần đầu tiên tôi nghe về lão là mùa Giáng Sinh 

1990. Chiều 24 tháng 12 năm ấy, tôi lên thăm bạn ở thành phố Lausanne.  

Chúng tôi rủ nhau đi phố sắm sửa vài món quà cho bữa tiệc thân hữu gặp nhau. 

Phố xá lạnh lẽo và vắng lặng lắm ví đa số mọi ngƣời đã đều đi về đoàn tụ với gia đính.. 

Trời lất phất đổ tuyết, gợi cho lữ khách, tùy tâm trạng, mà cảm thấy lãng mạn hay cô 

đơn kinh khiếp.. Với tôi, năm ấy thật buồn, ví ba mẹ tôi đi Hoa Kỳ thăm bạn, còn tôi ví 

phải lo học thi cho học kỳ mùa Đông, nên không đi theo đƣợc. Ở lại xứ cao nguyên 

sƣơng mù, gió lạnh trong mùa Giáng Sinh lê thê quả là một chuyện cô đơn khó chịu. 

May mà còn có bạn bè dễ thƣơng. Họ làm tiệc mời tôi và qua đó cũng ấm lòng ngƣời 

viễn xứ! 

Khi ở phố về, chúng tôi chọn đƣờng tắt nên đi ngang qua một chiếc cầu rất dài, bắc 

lắt lẻo trên ghềnh đá, đứng trên thành cầu nhín xuống dƣới ngƣời yếu bóng vìa dễ bị xây 

xẩm ví chiều sâu hun hút hiểm trở. Ngƣời bạn đi chung chợt giật tay tôi chỉ một túp lều 

vải đƣợc dựng ngay bên cạnh đầu cầu. Tôi hơi ngạc nhiên, ví mùa này không phải là 

mùa để ngƣời ta cắm trại nơi đây! Bạn tôi kể rằng từ 20 năm nay, mỗi năm cứ đến mùa 

Giáng Sinh lại có ông già đến đây cắm trại. 

Tôi ngạc nhiên hỏi lý do. Bạn tôi cho biết chiếc cầu này là nơi quyến rũ nhiều 

ngƣời cứ đến mùa Giáng Sinh ra nhảy cầu tự tử. Ví mùa Giáng Sinh ở Thụy Sĩ buồn quá, 
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những ngƣời sống cô đơn thƣờng bị cơn trầm cảm (Depression) hành hạ nên dễ tím cái 

chết.  

20 năm qua, ngƣời đàn ông đã cắm trại ở đầu cầu, nếu thấy ai một mính đứng trên 

cầu, lập tức ông bƣớc tới nói chuyện khuyên nhủ.. Trong lều của ông thƣờng có rƣợu 

chát, chocolat và vài món quà nho nhỏ. Ngƣời có ý định tự tử thƣờng đƣợc ông mời vào 

lều cho uống rƣợu tâm tính, cho đến khi ngƣời đó bỏ ý định quyên sinh. Trƣớc khi rời 

khỏi lều, thể nào họ cũng đƣợc ông cho món quà có ý nghĩa, với số điện thoại để sau đó 

cần ngƣời nói chuyện thí tím ông. Ông làm việc âm thầm và không nhờ bất cứ hội đoàn 

nào giúp sức. Nghe lời kể của bạn tôi, tôi xúc động lắm, thật không ngờ giữa cuộc sống 

có quá nhiều bon chen, tranh giật lại có Tâm Bồ Tát hiện hành.. Tôi kéo bạn tôi đi về 

phìa lều của ông lão và tỏ ý muốn nói chuyện. Ông lão mở cửa lều, mời chúng tôi vào. 

Đó là một ngƣời đàn ông có dáng ngƣời khắc khổ, tuổi khoảng trên dƣới 70 tuổi, gƣơng 

mặt đầy từ ái..  

Trong căn lều thiết trì rất đơn giản, có tấm thảm trải cho ấm và một lò than nho nhỏ 

bên cạnh để sƣởi, nấu trà, cafê và thức ăn. 

Ông lão hỏi chúng tôi sao lại đứng trên cầu bàn luận lâu vậy, giữa thời tiết giá lạnh 

trong buổi chiều Noël? Tôi kể ông nghe về cảm nhận của mính khi biết chuyện và vô 

cùng tán thán hạnh nguyện của ông. Ông lão mỉm cƣời: „Thí sống trong đời, ta có thể 

làm đƣợc việc gí tốt cho ngƣời khác thí phải cố gắng thôi!“ Ông cũng cho biết thêm: 

“có nhiều ngƣời oán trách tôi ví tôi bắt họ tiếp tục sống để chịu khổ!” Chúng tôi nói 

chuyện với nhau khoảng 1 giờ đồng hồ về nhiều đề tài rất tƣơng đắc, ông lão rất thông 

thái, rất tế nhị và khi nói chuyện có sức thuyết phục rất cao. Sau đó chúng tôi từ giã ông 

để trở về lo bữa tiệc buổi tối. Từ đó, thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại nói chuyện với ông. 

Tính bạn giữa chúng tôi nảy nở và trở nên thân thiết.  

Ông tên Peter Dupont, tuổi đã 72 và sống một mính cô độc. Tôi cũng ngạc nhiên 

không hiểu tại sao ông không có gia đính  

Ông bảo: Khi trƣớc tôi cũng có bà mẹ nữa, ví phụng dƣỡng mẹ nên tôi chẳng lập 

gia đính, ngày tháng qua đi, trở thành ngƣời già khi nào không biết. 

Ông làm việc tại ngân hàng X với nhiệm vụ chuyển thƣ từ tài liệu từ văn phòng 

này tới văn phòng khác. Ông không bao giờ nghỉ, trong suốt 40 năm làm việc tại đây. 

Khi mẹ ông qua đời trong đêm, ông đến xin phép ban giám đốc cho ông đƣợc nghỉ nửa 

ngày. Ông giám đốc ngạc nhiên thấy ông xin nghỉ, hỏi lý do mới biết đêm qua mẹ ông 

qua đời. Ông giám đốc kêu trời và bắt ông nghỉ 1 tuần ở nhà lo mọi chuyện. Sau 3 ngày, 

ông gọi điện thoại xin cho ông đi làm lại kẻo không ông cũng sẽ “chết“ nhƣ bà mẹ của 

ông mất, nếu ngƣời ta còn bắt ông ở nhà!  
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Quả thật tôi không thể hiểu đƣợc tại sao có ngƣời ham mê công việc đến thế, ông 

lão trả lời những thắc mắc của tôi rằng: “Ta đƣợc sống trong xã hội đầy đủ thế này, ta nợ 

biết bao nhiêu ngƣời, nếu không làm việc để trả lại những ân nghĩa ta vay, thời ta nợ đến 

bao giờ mới trả nổi!?“ 

Tôi giật mính ví lý luận của ông rất gần với tƣ tƣởng Bồ Tát Đạo của Phật Giáo đại 

thừa, trong khi ông là Ki Tô Hữu. 

Với thời gian, chúng tôi khám phá ra ông Dupont cũng chình là khách hàng ở nhà 

bank nơi bạn tôi làm việc, mặc dù cũng làm việc cho nhà bank, song nhà bank nơi ông 

làm việc thuộc ngành quản trị gia tài (asset management bank), trong khi ông chƣa giàu 

có để có trƣơng mục tại ngân hàng đó. 

Ông biết bạn tôi và rất tin tƣởng khi có chuyện gí có liên quan đến ngân hàng tiền bạc..  

Thời gian trôi đi, đã 14 năm kể từ ngày tôi quen ông Dupont. Hàng năm ông vẫn đến 

cắm trại bên cầu, dù rằng tuổi ông đã quá cao và yếu nhiều. Rất nhiều ngƣời biết về ông, 

có những bài phóng sự hay chƣơng trính truyền hính nói về ông, song chƣa bao giờ 

những thứ ấy khiến ông để ý! Ông thƣờng tỏ ra khó chịu khi ngƣời ta tới quay phim, 

phỏng vấn ông. 

Hôm qua, tôi nhận đƣợc điện thoại của bạn tôi, tôi đã lặng ngƣời đi khi nghe tin 

ông đã vừa giã biệt cõi đời! Cảm động nhất là trƣớc ngày ông mất, ông nhờ ngƣời đẩy 

xe lăn cho ông tới ngân hàng gặp bạn tôi (sau cơn bệnh cách đây 3 tháng, ông không đi 

lại đƣợc nữa, mà phải ngồi xe lăn), ông mang tất cả các hoá đơn thuế nhà, thuế đất, bill 

điện nƣớc theo và yêu cầu bạn tôi thanh toán giúp ông..  

Ông bảo: “Ta biết ta sắp ra đi, nay nhờ anh giúp trang trải hết những nợ nần còn sót lại 

này, ta không muốn còn phải nợ nần gí khi giả biệt cõi trần”. Ông không có nhiều tiền 

trong trƣơng mục, nhƣng sau khi thanh toán còn lại một chút, bạn tôi hỏi ông muốn làm 

gí, ông bảo làm gí cũng đƣợc, song ông có ngƣời cháu họ xa, hiện cũng đã 70 tuổi, nếu 

số tiền còn lại đó sau khi ông qua đời, đƣợc chuyển cho ngƣời cháu với lời nhắn nhủ là 

“Giáng Sinh năm nay, ráng thay ông, một năm cũng đƣợc ra cầu Lausanne cắm trại cứu 

ngƣời, thí ông sẽ mỉm cƣời thanh thản ở bên kia thế giới“ 

Chỉ vậy, hai ngày sau đó ông ra đi thanh thản tại bệnh viện gần nhà... 

Một vị Bồ Tát bằng xƣơng bằng thịt đã âm thầm đến và đi, không để lại dấu vết! 

Tôi không đi dự tang lễ của ông đƣợc, nhƣng nghe đâu rất đông ngƣời tham dự!  

Có nhiều ngƣời đƣợc ông cứu từ 30 năm về trƣớc cũng mang gia đính con cháu tới 

tiễn ông. 

Mùa thu … vắng lặng và buồn quá! Chiếc lá vàng rơi để trở về với cát bụi … tăng thêm 

chất màu mỡ cho đất. Một đóng góp cuối cùng! Ông lão kỳ lạ kia cũng vậy ... 

Lượm Lặt 
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TƢỜNG TRÌNH KHÓA “HỒI TÂM ĐẶC SỦNG” t i Nhật  

 

Khóa Hồi Tâm Đặc Sủng 

lần đầu tiên tổ chức tại Nhật 

Bản đã khai mạc lúc 8 giờ 

sáng ngày 26/10 và kết thúc 

lúc 6 giờ chiều ngày 

27/10/2019 tại nhà Tĩnh Tâm 

Tu Hội Nữ Thánh Bernado 

thành phố Mikabi, 

Hamamatsu. Vì mọi ngƣời ở 

xa, nên Ban Tổ Chức đã có 

thêm chƣơng trính cho ngày 

25, từ 5 giờ chiều: ghi danh, 

nhận phòng, nhận tài liệu, cơm tối, chầu Thánh Thể, bầu BĐH cho nhiệm kỳ tới. Vợ 

chồng chúng tôi cùng với 4 chị, 8 giờ sáng ngày 25 từ Kobe, khăn gói lên đƣờng, ngơ 

ngác nhƣ “cụ Lý ra tỉnh” (ví chƣa có ai một lần tự mính đi xa nhƣ vậy!) Nhƣng Chúa 

đã dẫn lối. Có lẽ ví đến sớm, nên chƣa thấy một ai, cửa vào còn đóng kìn, ngỡ… đến 

sai địa điểm! Sau khi điện thoại xác nhận rõ ràng với anh chị Kiên-Tâm, nên mới yên 

tâm để cho tài xế Taxi đi; khi đó mới dám bấm chuông cửa và ngắm nhìn cảnh vật 

xung quanh. Nơi đây, trƣớc kia là tu viện của dòng nữ Thánh Bernardo, nay làm trung 

tâm sinh hoạt, tĩnh tâm. Tu viện tọa lạc ngay trên ngọn đồi nhỏ, bên cạch là hồ 

Inohana-ko, Hamamatsu. Một phong cảnh nên thơ, yên bính, có trời xanh, mây trắng, 

nƣớc biếc, cỏ cây tƣơi mát…qủa là một cảnh giới thiên nhiên tuyệt vời! Nghĩ lại nỗi 

lo lắng, cũng thật buồn cƣời! Rồi từng nhóm, từng nhóm khắp nơi tụ về, có 8 cha (cha 

Chu Quang Minh, Sáng lập Chƣơng Trính Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đính, 2 cha từ 

VN, 5 cha Linh nguyền của Nhật, thêm 8 anh chị từ Việt Nam, 2 anh chị từ Mỹ, 2 anh 

chị từ Canada, các song nguyền Nhật Bản từ 2 vùng Kansai và Kanto, tổng cộng trên 

dƣới 50 ngƣời. Mọi ngƣời gặp gỡ tay bắt, mặt mừng, vui cƣời, hân hoan chào đón 

nhau… Sau đó ai nấy bắt tay vào việc: ngƣời treo biểu ngữ, ngƣời làm bàn thờ, làm 

phòng Song nguyền, cắm hoa, chia phòng… 4 giờ 30 mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất. 5 

giờ mọi ngƣời tề tịu trong phòng ăn, anh chị chủ nguyền nói ngắn gọn mục đìch và 

giới thiệu qúy cha, giới thiệu mọi ngƣời…rồi mọi ngƣời dùng bữa cơm chiều thanh 

đạm, trong tinh thần “Hội Ngộ Yêu Thƣơng”  Chầu Thánh Thể khai mạc  
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7 giờ chƣơng trính Chầu Thánh Thể và bầu BĐH diễn ra thật trang nghiêm, sốt 

sáng và ấm áp thân tình. Anh chị Kiên-Tâm lại đƣợc hầu hết qúy anh chị tín nhiệm. 

Qúy cha cũng phấn khởi động viên anh chị cố gắng hy sinh phục vụ Chƣơng Trính. 

Qua gƣơng mặt đầy ƣu tƣ và lo âu, anh chị đã cƣời trong nƣớc mắt nói: “Vâng lời 

trọng hơn của lễ. Và ví muôn Chúa VUI! ngƣời VUI! và mình cũng VUI! Nên xin 

từng song nguyền hãy tích cực tham gia các sinh hoạt của Chƣơng Trính…” Một 

tràng pháo tay nổ vang trong căn nhà nguyện nhỏ ấm cúng, trao cho nhau những nụ 

cƣời, những cái ôm xiết chặt, nói lên lời Tạ Ơn và quyết tâm phục vụ!  8 giờ sáng 

ngày 26/10 Khóa “Hồi Tâm Đặc Sủng" chính thức đƣợc cha Tổng Linh nguyền P.M. 

Nguyễn Hữu Hiến long trọng khai mạc trong bầu khí trang trọng của phòng Song 

Nguyền, đƣợc trang hoàng rực rỡ với hoa, nến, bàn thờ Thánh Gia, bàn thờ Đức Mẹ, 

Huy hiệu, biểu ngữ lớn trên cao: “Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài ngƣời không đƣợc 

phân ly” (Mt.19: 6) Tôn nghiêm nhất là nơi đặt Mình Thánh Chúa và bàn thờ Thánh 

Giá trƣớc những hàng ghế xếp vòng cung ngay ngắn. Cha Sáng lập đã 82 tuổi, nhƣng 

giọng nói, ánh mắt còn tinh anh, vang vọng, ngài chào thăm mọi ngƣời và Khóa học 

bắt đầu. Khóa chỉ có một mính cha hƣớng dẫn, ví đây là loại Khóa MỚI, thâm sâu, 

nên chƣa ai nắm vững.  Có 6 Chủ đề chính: - Chủ đề 1. Tại sao tôi khổ? Chúa khổ? 

Chƣơng Trính giúp Bớt Khổ qua Đặc Sủng gì? Bản thân tôi làm thế nào để Bớt Khổ, 

Thêm Vui?  - Chủ đề 2. Ý chí Cảm Nghiệm Cụ thể để Thay Đổi Đời Sống, áp dụng 

vào Cách Cƣ Xử giữa vợ/chồng, cha/mẹ, con cái - Chủ đề 3. Tại sao lại cần “Nói ra 

MỘT Yếu Đuối MÌNH Đang CHIẾN ĐẤU”  - Chủ đề 4. Kết hợp Nên Một - Chủ đề 

5. Lãnh đạo nhƣ không lãnh đạo.  - Chủ đề 6. “Sống đời Hồi Tâm Đặc Sủng” bằng 

cách, nhấn mạnh tới Đặc Sủng “Gốc” là “Khiêm-Gần”.  Phƣơng Pháp cha hƣớng 

dẫn mỗi chủ đề đều có một đoạn Kinh Thánh phù hợp để suy Niệm, khai triển rồi 

Cảm Nghiệm theo Ngũ Quan: * Mắt Nhín * Tai Nghe * Tay, chân làn da đụng chạm * 

Mũi ngửi * Miệng lƣỡi. Toàn thân Tâm Hồn và Thể Xác cảm nhận thấy ra sao. Cầu 

xin/quyết định thay đổi sau khi “GẶP CHÚA” (theo Linh Thao của Thánh Inhaxiô 

Loyola,  

số 48, số 66 đến 70) Ngày đầu nghe cha hƣớng dẫn phƣơng pháp này, tôi thấy mới 

mẻ qúa, đầu óc cứ lơ mơ, khó tập chung để cảm nhận “gặp” Chúa, khó buông bỏ tính 

tự ái, ích kỷ để “Gần” ngƣời. Nhƣng rồi với Lời Chúa, với những chia sẻ, những giọt 

nƣớc mắt ăn năn, xin lỗi, nhận lỗi, cảm ơn của nhiều ngƣời trƣớc Thánh Thể, lòng tôi 

đã trùng xuống, trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn, tôi đã xin lỗi Chúa, xin lỗi 

ngƣời và xin lỗi bạn đời… Qua 2 ngày học tập, cha đã giúp chúng con biết Suy Niệm 



58  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 426 Thaùng 12 Naêm 2019 

 

Kinh Thánh, biết cảm nhận dâng lên Chúa từng việc làm trong ngày, để thay đổi chính 

mình, biết suy nghĩ, biết ứng xử trong cuộc sống để gia đính “bớt khổ - thêm vui”. 

Nhờ đó đời sống thiêng liêng đƣợc thâm sâu, làm Chúa Vui, ngƣời Vui, mình Vui và 

nhờ từng ngày thực hành Đoàn Sủng “Khiêm-Gần” mà “Làm Vinh Danh Chúa Hơn” !  

 Khóa kết thúc bằng Thánh Lễ với 4 cha đồng tế, sau bài giảng với Nghi Thức 

Tuyên Thệ Lên Đƣờng, Sống Đặc Sủng Khiêm-Gần. Từng ngƣời, từng cặp vợ chồng 

nắm tay nhau, tay kia mọi ngƣời giơ cao đọc lời Tuyên Thệ  Sau đó là bữa tiệc chia 

tay Lên Đƣờng. Mọi ngƣời hân hoan thu xếp hành trang trở về với cuộc sống thƣờng 

ngày, với nụ cƣời và Trái Tim Mới, tâm tình Quyết Tâm Phục Vụ Mới…  

Chụp hình lưu niệm khóa Hổi Tâm Đặc Sủng 

Chúng con Cảm Tạ Hồng Ân Thiên Chúa Bao La và Cảm Ơn cha Sáng lập, qúy 

cha Linh nguyền, qúy anh chị Song nguyền. Rất chân thành cảm ơn anh chị Minh, 

trƣởng Giáo Đoàn đã giúp đỡ, lo toan mọi việc, nhất là cho các bữa ăn thật chu đáo và 

ngon. Nguyện Xin Thánh Gia ban muôn Ơn lành trên qúy cha, qúy anh chị mọi ngày 

và chúc lành cho ƣớc nguyện của mỗi ngƣời.    

Kobe ngày 1/11/2019  

SN Xóm –Tuy t ghi  
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KINH DÂNG NƢ C 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 Vƣơng Toàn 

Năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trƣớc tòa Chúa. Biết bao lần 

Mẹ cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng 

con hết lòng thành kình 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 trí, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gín giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo 

phẩm, díu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn 

thể giáo dân đƣợc 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 ví Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hƣớng 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 ngƣời đƣợc sống trong tự do, hòa 

bính, ngõ hầu Nƣớc Chúa đƣợc 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 ngƣời cho Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ. 

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tộ, chúng con thành khẩn kêu đến 

Mẹ, ví chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi 

khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng, Amen. 
 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐO N 

 

QUỸ GIÖP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vƣờn rau Tính Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Chƣơng Trính Thăng Tiến Hôn Nhân  3.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

  

Tổng kết tháng này  12.000 yen 

Tổng kết từ trƣớc tới nay 70.000 yen 

 

QUỸ GIÖP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

Vƣờn Rau Tính Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

Quốc Nam (Isesaki-Gunma) 10.000 yen 

 

QUỸ GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 30.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  20.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma 10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 10.000 yen 

CĐ/CG Nagoya 5.000 yen 

CĐ/CG Karasuyama 3.000 yen 

CĐ/CG Mizonoguchi 5.000 yen  

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 20.000 yen 

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 

Một vị ân nhân ở Kawaguchi 5.000 yen 

Đỗ Quang Hà (Tokyo) 2.000 yen 

Giáo Xứ Nishi Chiba, Chiba-Ken 10.000 yen 

Giáo Xứ Higashi Matsuyama, Saitama-Ken 5.000 yen 

Giáo Xứ Kameari, Tokyo 4.000 yen 
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Têrêsa NGUYỄN THỊ TUYẾT  

Sinh Ngày: 30/09/1991 

Con Ông: Antôn Nguyễn Văn Nghiêm 

Và Bà: Anna Phạm thị Hiệu 

Hiện trú tại: Konan-Ku, Niigata-Ken, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Giuse NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 

Sinh Ngày: 16/02/1991 

Con Ông: Nguyễn Đính Hƣơng 

Và Bà: Đậu thị Lân 

Hiện trú tại: Inashiku-Shi, Ibaraki-Ken 

 

Giuse PHẠM TRỌNG NGUYÊN 

Sinh Ngày: 22/02/1991 

Con Ông: Giuse Phạm Văn Hanh 

Và Bà: Anna Nguyễn thị Hƣơng 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

Têrêsa BÙI THỊ LIÊN 

Sinh Ngày: 16/09/1996 

Con Ông: Bùi Thế Hƣờng 

Và Bà: Trần thị Lịch 

Hiện trú tại Fushinoshi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản  

 

Giêrônimô NGUYỄN VĂN DUNG  

Sinh Ngày: 27/11/1995 

Con Ông: Giêrônimô Nguyễn Văn 

Khƣơng 

Và Bà: Anna Vũ thị Toàn 

Hiện trú tại Koiwa, Edogawa-Ku, Tokyo,  

Muốn Kết Hôn với:  

LÂM HUYỀN DIỆU 

Sinh ngày: 20/06/1991 

Con Ông: Lâm Ngọc Hải 

Và Bà: Bùi thị Nhƣờng 

Hiện trú tại ( Phú Thọ, Việt Nam)  

 

Maria TRẦN BÍCH NGỌC  

Sinh Ngày: 12/07/1991 

Con Ông: Gioan Baotixita Trần Đức Lợi 

Và Bà: Maria Mai thị Cậy (chết) 

Hiện trú tại Oji, Kita-Ku, Tokyo, N.Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

Gioankim NGUYỄN HOÀN VŨ 

Sinh ngày: 19/08/1991 

Con Ông: Phêrô Nguyễn Thành Thi 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Ánh Nguyệt 

Hiện trú tại Tennesse, Hoa Kỳ  

 

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  

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://elrincondeandreito.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=xNAwVYmKGcjl8AXbq4HYCw&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNGLtXEyLyPKGIIRh2ZUk6J2sA6Tyw&ust=1429348933302160
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Maria  PHẠM NGỌC PHƢƠNG DUNG  

Sinh ngày: 07/08/1993 

Con Ông: Giuse Phạm Ngọc Hiếu 

Và Bà: Anna Nguyễn thị Bạch Yến 

Hiện trú tại Yamato-Shi, Kanagawa-Ken, 

Muốn Kết Hôn với:  
Phanxicô PHẠM VĂN HUY 

Sinh Ngày: 29/11/1991 

Con ông: Phanxicô Phạm Văn Lăng 

Và Bà: Maria Vũ thị Vạn  

Hiện trú tại Yamato-Shi, Kanagawa-Ken,  

 

Phêrô NGUYỄN THANH VINH  

Sinh Ngày: 08/04/1984 

Con Ông: Phaolô Nguyễn Văn 

Và Bà: Matta Nguyễn thị Kim Hà 

Hiện trú tại Fujisawa, Kanagawa-Ken, 

Muốn Kết Hôn với:  
Elizabeth NGUYỄN THỊ THU QUYÊN 

Sinh Ngày: 15/01/1985 

Con Ông: Nguyễn Trì Hóa 

Và Bà: Nguyễn thị Thu 

Hiện trú tại Quận 4, Sài Gòn, Việt Nam 

 

Bartôlômêô NGUYỄN VIẾT VIỆT   

Sinh ngày: 03/02/1993 

Con Ông: Bartôlômêô Nguyễn Viết Hùng 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Dậu 

Hiện trú tại Nishi-Ku, Yokohama-Shi, 

Kanagawa-Ken, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  
Maria VŨ THỊ MÂY 

Sinh ngày: 18/09/1993 

Con Ông: Phêrô Vũ Văn Thành 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Xuân 

Hiện trú tại Giáo Xứ Trung Châu, Giáo 

Phận Bùi Chu, Việt Nam  

 

Gioan NGÔ GIA TẠO  

Sinh Ngày: 13/06/1992 

Con Ông: Gioan Ngô Đính Tám 

Và Bà: Têrêsa Trịnh thị Khuyên 

Hiện trú tại Kita-Ku, Tokyo, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  
Maria MAI THỊ TƢƠI 

Sinh ngày: 05/07/1993 

Con Ông: Đaminh Mai Văn Sản 

Và Bà: Têrêsa Lƣơng thị Thín 

Hiện trú tại Kita-Ku, Tokyo, Nhật Bản  

 

Giuđa HOÀNG ĐỨC SIÊU  

Sinh ngày: 27/11/1995 

Con Ông: Hoàng Hỷ Sống 

Và Bà: Tào A Muối 

Hiện trú tại Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  
Cêcilia NGUYỄN THỊ MAI XUÂN 

Sinh ngày: 12/08/1995 

Con Ông: Gioan Nguyễn Ngọc Việt 

Và Bà: Maria Trần thị Hà 

Hiện trú tại Giáo Xứ Phƣớc An, Phan 

Thiết, Việt Nam. 

 

Maria NGUYỄN THỊ QUỲNH  

Sinh Ngày: 21/03/1991 

Con Ông: Nguyễn Văn Hanh (chết) 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Hiền 

Hiện trú tại Fukuoka, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  
Phêrô LÊ MINH HOÀNG 

Sinh Ngày: 14/11/1990 

Con Ông: Lê Hoàng Sơn 

Và Bà: Cao Ngọc Yến 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản  

 

NGUYỄN MINH PHƢƠNG  

Sinh Ngày: 01/10/1995 

Con Ông: Nguyễn Văn Nghiệp 

Và Bà: Trần Diễm Trang 

Hiện trú tại Edogawa-Ku, Tokyo  

Muốn Kết Hôn với:  
Anna NGUYỄN THỊ THU HƢỜNG 

Sinh Ngày: 17/06/1995 

Con Ông: Gioan Nguyễn Trinh 

Và Bà: Maria Cao thị Nhung 

Hiện trú tại Giáo Xứ Hƣớng Phƣơng, Giáo 

Phận Hà Tĩnh 
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Maria LƢU TRẦN THỦY TRÚC  

Sinh ngày: 27/10/1991 

Con Ông: Giuse Lƣu Văn Hạnh 

Và Bà: Lucia Trần Thị Minh Nguyệt 

Hiện trú tại 2-5-36 Togashi, Kanazawa-shi, 

Isikawa-ken 

Muốn Kết Hôn với:  
PHẠM HÙNG CƢỜNG 

Sinh ngày: 02/08/1992 

Con Ông: Phạm Anh Hùng 

Và Bà: Lê Bích 

Hiện trú tại Ayase, Adachi-ku, Tokyo 

 

Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN KHẨN  

Sinh Ngày: 05/08/1991 

Con Ông: Gioan Nguyễn Khiêm 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Quang 

Hiện trú tại Fujimishi, Saitama-Ken  

Muốn Kết Hôn với:  
Anna NGUYỄN THỊ THIÊN 

Sinh Ngày: 18/10/1996 

Con Ông: G. Baotixita Nguyễn Văn Tuệ 

Và Bà: Anna Ngô thị Nghiêm 

Hiện trú tại Giáo Xứ Trung Song, Giáo 

Phận Vinh 

 

Gioan Baotixita TRẦN ĐÌNH QUỐC  

Sinh ngày: 02/06/1991 

Con Ông: Gioan Baotixita Trần Tiến 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Huệ 

Hiện trú tại Samayashi, Saitama-Ken  

Muốn Kết Hôn với:  
Maria NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 

Sinh Ngày: 27/03/1999 

Con ông: Phêrô Nguyễn Huy Nghĩa 

Và Bà: Maria Trần thị Thanh 

Hiện trú tại Giáo Xứ Trại Lê,Giáo Phận 

Hà Tĩnh  

 

Anna ĐẶNG THỊ THU HIỀN  

Sinh ngày: 14/10/1993 

Con Ông: Giuse Đặng Văn Hoàng 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Thu Hƣơng 

Hiện trú tại Kawagoe, Saitama-Ken, 

Muốn Kết Hôn với:  

LÊ QUANG HUY 

Sinh Ngày: 24/05/1994 

Con ông: Lê Văn Toán 

Và Bà: Trần thị Sinh 

Hiện trú tại Huyện Vĩnh Tƣờng, Tỉnh 

Vĩnh Phúc 

 

Têrêsa PHẠM THỊ NGỌC  

Sinh Ngày: 27/02/1998 

Con Ông: Gioan Baotixita Phạm Kim Lâm 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Quý 

Hiện trú tại Oizumimachi, Gunma-Ken, 

Muốn Kết Hôn với:  
DƢƠNG VĂN TÝ 

Sinh Ngày: 11/05/1996 

Con Ông: Dƣơng Thanh Gia 

Và Bà: Quách thị Minh 

Hiện trú tại Oizumimachi, Gunma-Ken, 

Nhật Bản  

 

Giuse HOÀNG TIẾN NAM  

Sinh ngày: 15/07/1992 

Cong Ông: Giuse Hoàng Văn Mạnh 

Và Bà: Marria Hoàng Thị Thanh  

Hiện trú tại: Kakamigahara-shi, Gifu-ken  

Muốn Kết Hôn với:  
Anna NGUYỄN THỊ KIM 

Sinh ngày: 22/06/1995 

Con Ông: Phêrô Nguyễn Hinh 

Và Bà: Matta Trần Thị Niên  

Hiện trú tại: Kakamigahara-shi, Gifu-ken  

  

Maria TRẦN THỊ LIỄU  

Sinh Ngày: 23/12/1992 

Con Ông: Phêrô Trần Văn Sinh 

Và Bà: Maria Lê thị Đào 

Hiện trú tại Nishi Kawaguchi, 

Saitama-Ken, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  
NGUYỄN VĂN ĐẠI 

Sinh ngày: 20/03/1990 

Con Ông: Nguyễn Văn Thuấn (chết) 

Và Bà: Phạm thị Tuyến 

Hiện trú tại Hải Thành, Dƣơng Kinh, Hải 

Phòng, Việt Nam  
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Maria NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH 

Sinh ngày: 09/05/1992 

Con Ông: Giuse Nguyễn Anh Tuân 

Và Bà:  Anna Nguyễn Thị Thu Hƣơng 

Hiện trú tại Inuyama, Aichi, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

LƢU TRƢƠNG CẢNH  

Sinh ngày: 01/11/1988 

Con Ông: Lƣu Chƣơng Quang  

Và Bà: Nguyễn Thị Bẩy 

Hiện trú tại Nagoya, Aichi, Nhật Bản 

 

Phêrô ĐINH VĂN THẮNG 

Sinh ngày:19/02/1994 

Con Ông: Đinh Văn Thập 

Và Bà: Maria Ngô Thị Liễu 

Hiện trú tại Ogaki, Gifu, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

NGUYỄN THỊ HẬU 

Ngày sinh:18/06/1995 

Con Ông: Nguyễn Công Hanh 

Và Bà: Phạm Thị Khắc 

Hiện trú tại Ogaki, Gifu, Nhật Bản 

 

Giuse HOÀNG TIÊN NAM 

Sinh ngày: 15/07/1992 

Con Ông: Giuse Hoàng Văn Mạnh 

Và Bà: Marria Hoàng Thị Thanh  

Hiện trú tại Kakamigahara-shi, Gifu, Nhật 

Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Anna NGUYỄN THỊ KIM 

Sinh ngày: 22/06/1995 

Con ông: Phêrô Nguyễn Hinh 

Và Bà: Matta Trần Thị Niên  

Hiện trú tại: Kakamigahara-shi, Gifu, Nhật 

Bản 

 

Giuse MAI VĂN LINH  

Sinh ngày: 08/02/1996 

Con Ông: Mai văn Lâm 

Và Bà: Phạm Thị Hoa 

Hiện trú tại Hashima-gun, Gifu, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Maria VÕ THỊ TUYỀN  

Sinh ngày: 09/09/1992 

Con Ông: Gioan Baotixita Võ Tá Hậu 

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Thơ 

Hiện trú tại xóm Hạ Xã Thạch Hạ Tp Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

Gioan NGUYỄN VĂN TÀI  

Sinh Ngày: 08/02/1992 

Con Ông: Gioan Nguyễn Công Tú 

Và Bà: Maria Phạm thị Phƣơng 

Hiện trú tại Funabashi, Chiba-Ken, NBản  

Muốn Kết Hôn với:  

Maria LÊ THỊ THANH TÂM 

Sinh ngày: 05/08/1992 

Con Ông: Gioan Lê Văn Việt 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Thủy 

Hiện trú tại Funabashi, Chiba-Ken, Nhật  

 

Maria VŨ THỊ PHƢỢNG  

Sinh ngày: 17/08/1993 

Con Ông: Phaolô Vũ Văn Tấn 

Và Bà: Maria Bùi thị Thúy 

Hiện trú tại Komagome, Tokyo, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

TRẦN VĂN SÁNG 

Sinh Ngày: 18/11/1991 

Con ông: Trần Văn Sửu 

Và Bà: Trần thị Tƣơi 

Hiện trú tại Hƣng Yên, Việt Nam 

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải 

trình cho Giáo Quyền 
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PHÂN ƢU 
 

Đƣợc tin buồn: Bà M ri  V  THỊ SỢI 

Bác của chị Vũ thị Nhiễu và của anh Vũ Viết Thuyết (CĐ/CG 

Fujisawa) đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài ngày 02 tháng 11 năm 2019 tại 

Láng Cát, Bà Rịa, Việt Nam, hƣởng thọ 103 tuổi. Xin thành kính phân 

ƣu với qúy anh chị Nhiễu-Khánh, anh chị Thuyết-Mai, cùng toàn thể 

tang quyến.  

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh hồn 

Maria về hƣởng 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 

 

 

 

 

PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Bà M tt  HUỲNH THỊ N M  

Thân mẫu của anh Lƣu Văn Hoàng, cựu Trƣởng Ban Đại 

Diện CĐ/CG Takatori và là bà nội của các anh chị Hiền, 

Hùng và Hảo (CĐ/CG Takatori), đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào ngày 

07 tháng 11 năm 2019 tại Giáo Xứ Bến Tre, Việt Nam, hƣởng thọ 89 tuổi.   

Xin thành kình phân ƣu với qúy anh chị Hoàng-Hằng cùng toàn thể tang 

quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh 

hồn Matta về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

Liên CĐ Miền Tây 

Giáo Xứ Takatori 

Hội Cầu Nguyện 

Nhóm Gia Trưởng 

Hội Vô Nhiễm 
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CaûmTaï 
 

Gia đính chúng con xin chân thành cảm tạ: 

LM Nguyễn Hữu Hiến, LM Hà Minh Tú, cùng toàn thể quý tu sĩ nam nữ, 

Ban Đại Diện Giáo Đoàn, Liên CĐ Đức Mẹ La Vang, Cộng Đoàn 

Fujisawa, Cộng Đoàn Yamato, Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa và tất cả quí ông 

bà anh chị trong Cộng Đoàn Fujisawa cũng nhƣ bạn bè thân hữu xa gần, đã 

điện thoại chia buồn và hiệp dâng thánh lễ câu nguyện cho chị của 

chúng con là: 

Mari  V  THỊ VÓC 

Nguyện xin Thiên Chúa ban bính an của Ngài trên toàn thể quý cha, quý sơ 

và tất cả quý vị. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều thiếu xót, kình mong 

qúy cha và quý vị niệm tình tha thứ.   

                             Thay Mặt Gia Đình Đồng bái tạ  

Gia Đình Vũ Viết Thuyết, các con và các cháu  

Gia Đình Vũ thị Nhiễu, các con và các cháu 
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Giáo phận Saitama: 

Lm Gioankim Nguyễn Quố  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 Qu ng 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 H u Hi n  
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 Gio n 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 Phú  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 Ti n 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 Hi n, 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 Ph m 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 Đ minh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 
4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 

Mobile: 080-4338.1977;  
Email: caotri77@yahoo.com 

Giáo phận Nagoya: 

Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD 
Catholic Nanzan Church;     〒466-0835 
1 Minamiyama-Cho,Showa-Ku, Nagoya-Shi 
Tel.052-831.9131; mobile: 080-6658.4866 

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD 
Catholic Gotanjou Church 
27 Futase-Cho, Nakamura-Ku 

Nagoya-Shi, Aichi-Ken 〒453-0837 
Tel. 052-412.3456; Cell. 090-6573-1666; 

Email: manhoang@nifty.com 

Linh Mụ  Trần N m Phong SVD 
70 Yakumo-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi  
Email: phongtransvd@gmail.com 
 

Giáo phận Kyoto: 

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB 
Yokkaichi Salesio Shigan In;       〒510-0882 
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken  
Tel. 059-345-5609; Cell: 090-9171-1193; 
Email: takeibuisdb@gmail.com 

Giáo phận Osaka: 

Lm Đ minh Lƣu 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 Trƣơng Đình Hải 
Catholic Aioi Church;            〒678-0008 
17-1 Sakaemachi; Aioi-Shi, Hyogo-Ken  
Tel. 0791-22-0087; Email: johaisvd@yahoo.com 

Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF  
Catholic Imaichi Church  
1-1-27 Taishibashi, Asahi-ku; Osaka-Shi 535-0001 
Tel.080- 3132.2612;Email:vannang2612@gmail.com; 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắ  
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 Đ minh 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 Ph n Đứ  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 Đứ  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 Đ minh C o 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 Đứ  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 Ph m 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 Ph m 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 G briel Dƣơng Văn Quốc Ti n 
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 Ph m Văn Ch  
Catholic Koza Church 
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 
Tel. 098-937.7064; 
Email: peterchanelche70@yahoo.com 

Lm Giuse Bùi Đứ  D ng 
Catholic Awase Church 
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164 
Tel. 098-937-3598,Cell. 08039951909; 
Email: josbddung@gmail.com 

Lm Gio nkim Ph n 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 Bos o Dƣơng 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 Đứ  Ti n 
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 t   nƣớc 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 Ph m H u Quang pss 
Japan Catholic Seminary;            〒814-0131 
1-1-1 Matsuyama, Jonan-Ku, Fukuoka-Ken  
Email: phamquang9@yahoo.com 

Lm AntônV  Kh nh Tƣờng SVD 
5401 South Cornel Ave; R 620 Chicago; Illinois 
60615. USA 
 Email: vktuongsvd@yahoo.com 
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