
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 428 
Tháng 02 Năm 2020 

Teát nguyeân ñaùn 

Caàu nguyeän cho giaùo hoäi vaø toå quoác Vieät Nam 

  

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 

 

02/02 : 09g00 : Thánh Lễ         ại nhà thờ                                

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

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                     

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                  -                    

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                                           

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                 ) 

16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                   

09/02 : 11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ               -                    

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                   

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

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                       

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                 -              

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ                           

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                -                   

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ T                   -                 

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                         

16/02 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                           

      10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                        

      11g30: Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gu   -                    

      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                       

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

      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                        

      13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ                  -                

      14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ                    -                

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                     

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                      

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                 -                 

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

      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ           -                          

      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken, (Cha Hy SVD) 

                       ễ  ạ        ờ               -               

                       ễ  ạ        ờ                    -               

  -                                         -               

23/02 : 11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ                                       

      11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ                -                

      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                         -                  

      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ            -               DB) 

      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                     -               

      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ               -                

      14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonoyo, Miyazaki-Ken (Cha Trinh) 

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

      15g30 : Thánh Lễ tạ                                          -              

29/02 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yasushiro, Kumamoto-Ken, (Cha Trinh ) 

01/03 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD) 

      15g00 : Thánh Lễ đ u tháng tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hi             

      15g00 : Thánh Lễ đ u tháng tại nhà thờ                                     

      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                   

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



Lòch  Phuïng  Vu ï  Thaùng 02 naêm 2020 

 

  



Thánh Phao-lô LÊ VĂN LỘC 

(1830-1859) Linh Mục (X  Trảm) 

Tử đạo ngày 13 tháng 2 (x. Tr 154) 

“Cha Lộc tự xác nh n Ngài là Linh mục. Ngài xin tha cho 

    đồ   đạo một mình Ngài nh n h t trách nhi m” 

  Thánh Phao-lô Lộ             3   ạ  x       ơ       

Tân Bình, Sài Gòn, trong mộ      đì   đạ  đứ        đư c 

cha sở họ đạo Ch  Quán nh     ô   ưỡng và g       đ  

học ở ch ng vi n Cái Nhum. 

  N     43       đư c g i sang ch ng vi n Penang 

(Malaysi          5      y trở v  Vi t Nam dạ       lý       ười tân tòng và 

phụ trách phụng vụ tại họ Ch  Quán. 

  Ngày 7/2/1857, Th y ch u chức Linh Mụ       đó đư c bổ nhi   l        đ c 

tiểu ch ng vi n tại Th   ức; sau dời v  Th  Nghè. 

  Ngày 13/12/1857, Cha b  b       đ    ẩn trú tại nhà c a một cựu ch ng sinh. 

Họ ngạc nhiên vì thấ   ạ    ưởng còn quá trẻ. 

  Ngày 13/2/1859, tạ         ườ     ường Thi, Cha Lộc lãnh án x  trảm, khi 

mới 29 tuổi, vớ              ục. 

  Cuộ  đời v  chứ        đức tin tuy ng n ng i, n ư   đ   đ   ì            

hi n. 
 

 

 
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 03:  Mùa Chay  

Tháng 04:  Mùa Phục       C           ố      

      đư      ở        ư                                     ọ    ườ  đọ  đư   
 ộ                      đó  

      đư                ả             ì                                đọ       
trên trang                         

      đư                              ì                           đọ            
                         

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；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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Thời gian trôi thật nhanh, Tết Nguyên Đán 

Canh Tý đã kết thúc, mọi người lại lao vào công 

việc vất vả hằng ngày, để kiếm tiền tiêu… tết năm tới! Cuộc đời luôn là 

một cái vòng lẩn quẩn, nếu chúng ta không ý thức, chúng ta cũng sẽ sống 

như một người máy, múa may quay cuồng mà không biết mình sống để làm 

gì. 

Mùa Giáng Sinh cũng đã kết thúc, Giáo Hội đi vào mùa thường niên, 

là thời gian Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời của Chúa 

Giêsu như Đấng Cứu Thế, qua các biến cố của cuộc sống nơi dương thế 

của Ngài, để chúng ta học nên giống Ngài, để chúng ta có thể sống cuộc 

đời của chúng ta theo cách thức như Ngài đã sống.  

Vào ngày 26 tháng 2, Giáo Hội bước vào Mùa Chay Thánh bằng nghi 

thức xức tro, dấu chỉ diễn tả tâm tình sám hối. Xin cho chúng ta biết lợi 

dụng thời gian 40 ngày ân sủng này để sám hối tội lỗi, bằng sự chay tịnh, 

hãm mình và làm việc bác ái, giúp đỡ, phục vụ anh chị em, đặc biệt những 

ngươi nghèo, bệnh tật, sống trong những hoàn cảnh bất hạnh, đáng 

thương. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống mùa chay trong tâm tình hối 

cải trở về với Chúa Cha đầy lòng thương xót và biết xé lòng để xót thương 

tha thứ và phục vụ anh chị em trong cuộc sống hằng ngày. 

Kính Chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người tháng hai 

bình an, và Mùa Chay thánh thiện. 

 

 

                       PVLC 
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CHÚA NHẬT IV THƢỜNG NIÊN 

02-02-2020 

 

 

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4 

"Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người". 

Trích sách Tiên tri Malakhi.  

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn 

đường trước mặt Ta!" Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và 

thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. 

Chúa các đạo binh phán: "Này đây Người đến". Ai có thể suy tưởng đến 

ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ 

như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc 

và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên 

sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. 

Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như 

những năm trước. Đó là lời Chúa toàn năng phán.  

Đó là lời Chúa.  

 

ĐÁP CA: Tv 23, 7. 8. 9. 10 

Đáp: Vua hiển vinh là ai vậy?  

Xướng: Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn 

thu! để Vua hiển vinh Người ngự qua.  

Xướng: Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa dũng lực hùng 

anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.  

Xướng: Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn 

thu, để vua hiển vinh Người ngự qua.  
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Xướng: Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa đạo thiên binh, 

chính Người là Hoàng Đế hiển vinh.. 

  

 

BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18 

"Người phải nên giống anh em Mình mọi đàng". 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.  

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng 

giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà 

Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những 

kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng Người không đến cứu giúp các 

thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên 

giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở 

thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. 

Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người 

có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. 

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Lc 2,32 

Alleluia, Alleluia!  Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang 

của Israel dân Chúa. Alleluia. 

  

 

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-32 hoặc 22-40 

"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền 

đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề 

luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về 
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Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là 

một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.   

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công 

chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh 

Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ 

không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc 

giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi 

hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay 

mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:   

"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời 

Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà 

Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương 

dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".   

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon 

chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này 

được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được 

đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, 

một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được 

biểu lộ!"   

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, 

đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi 

thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm 

ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà 

liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang 

trông chờ ơn cứu chuộc Israel.   

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, 

về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn 

ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.  

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT IV THƢỜNG NIÊN 

02-02-2020 

 

Phụng Vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ mừng kính việc Đức Mẹ Dâng Chúa Vào 

Đền Thánh hôm nay có nhiều ý nghĩa phong phú. Ở đây, tôi xin đƣợc chia sẻ với 

cộng đoàn phụng vụ và anh chị em ba hình ảnh rất dễ thƣơng. Đó là những mẫu 

gƣơng sống động cho đời sống đức tin của mỗi ngƣời chúng ta. 

Trƣớc hết là hình ảnh cha mẹ Giê-su dâng Ngƣời lên Thiên Chúa. Trong Thánh 

Vịnh có câu: “Này con cái là hồng ân của CHÚA, con mình sinh hạ là phần 

thưởng Chúa ban” (Tv 127, 3). Thánh Giuse và Mẹ Maria ý thức rất rõ Giê-su là 

hồng ân lớn lao mà Chúa dành cho hai ngƣời. Cho nên, các ngài đã mang hài nhi 

Giê-su mới đƣợc tám ngày lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa. Đó cũng là 

chu toàn Lề Luật của Chúa, đƣợc ghi chép trong sách Lê-vi chƣơng 12.  

Con cái là ân huệ Chúa ban. Nên chúng thuộc về Thiên Chúa chứ cha mẹ 

không bắt chúng lệ thuộc vào chính mình. Vai trò của cha mẹ là nuôi dƣỡng và 

giáo dục con cái để con cái ý thức mình thuộc về Thiên Chúa. Một trong những 

cách giáo dục con cái tuyệt hảo nhất chính là gƣơng sáng của cha mẹ. Khi đủ 

ngày theo luật, thánh Giuse và Mẹ Maria đem con lên đền thờ để hiến dâng cho 

Thiên Chúa. (Không nên nghĩ rằng cứ để con cái có trí khôn rồi tự nó đi đến nhà 

thờ!). Hành động Hiến Dâng của các ngài biểu lộ một đức tin sâu xa, và lòng xác 

tín yêu mến Lề Luật của Chúa. Lòng đạo đức chu toàn Luật Chúa và trách nhiệm 

yêu thƣơng chăm sóc con cái cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nhƣ lời tiên tri 

của Simêon, chính là tấm gƣơng sáng ngời cho con cái. Việt Nam chúng ta có câu, 

"Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh." Câu này chỉ đúng một phần nào đó thôi. Để 

chu toàn trọng trách làm cha mẹ, bậc cha mẹ còn có bổn phận tìm hiểu và học hỏi 

đào sâu về đức tin, về tâm sinh lý và luân lý để dạy dỗ con mình theo đƣờng lối 

của Thiên Chúa. Nhờ đó, con cái lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và có ơn 

nghĩa Thiên Chúa ở cùng. 
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Hình ảnh thứ hai là Chúa Giê-su. Lúc mới tám ngày tuổi, chắc chắn Ngài 

chẳng hiểu biết gì cả. Nhƣng khi lớn lên, mỗi ngày thấm nhuần tinh thần đạo đức 

và thánh thiện của cha mẹ, Ngài ý thức về hành động Hiến Dâng vô cùng ý nghĩa 

của cha mẹ, và xác tín rằng mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Bằng chứng rõ 

ràng là năm Chúa 12 tuổi, Ngài đã cố ý ở lại Đền Thờ, và nghĩ Ngài phải có bổn 

phận ở lại nhà của Cha (x. Lc 2, 49). Rồi khi chịu phép rửa ở sông Giođan, Chúa 

Giêsu càng ý thức rõ hơn mình là Con, thuộc về Cha, đƣợc Cha sai vào thế gian 

(x. Mc 1,11). Trong suốt đời sống công khai rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho đến 

lúc chết trên thập giá, Chúa Giê-su vẫn luôn xác tín Chúa Cha ở trong Ngài và 

Ngài ở trong Chúa Cha. Một sự thuộc về cách trọn vẹn. Nhờ đó, Ngài trở nên Ánh 

Sáng cho muôn dân.  

Ý thức mình ở trong Thiên Chúa và thuộc về Ngƣời thì chúng ta cũng nên 

giống Chúa Giê-su, trở thành ánh sáng cho thế giới hôm nay. Đôi khi chúng ta 

nghĩ đây không phải việc của tôi, hay điều đó quá cao siêu đối với tôi, hoặc làm 

sao tôi thành ánh sáng cho muôn dân, làm sao tôi thay đổi đƣợc thế giới này, … 

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình chẳng làm đƣợc gì. Trái lại, thay vì ngồi phê bình 

và chỉ trích, thở dài và bi quan, chúng ta hãy góp phần nhỏ bé của chúng ta nhƣ 

que diêm hay ngọn nến vào công cuộc đẩy lui ảnh hƣởng của đêm tối, của tội ác. 

Cuối cùng là hình ảnh của hai cụ Simêon và Anna. Một đôi vợ chồng nghèo 

bồng con nhỏ mới đầy tám ngày tuổi, đứng giữa đám đông cùng lên Đền Thờ, chờ 

đến phiên mình dâng tiến. Ai có thể nhận ra Hài Nhi này là Đấng Ki-tô, là Ánh 

Sáng cho muôn dân? Đó là cụ Simêon, một ngƣời công chính và đạo hạnh, một 

ngƣời đầy Thánh Thần và sống trong chờ mong ơn cứu độ. Đó là Anna, một góa 

phụ cao niên đêm ngày phụng thờ Chúa, trong ăn chay và cầu nguyện. Để thấy 

Chúa trong cái đều đặn, bình thƣờng, buồn tẻ, cần có một đời sống đạo đức sâu xa. 

Chúa có thể gặp ta nhƣ một sự tình cờ, nhƣng thật ra lại là kết quả của những năm 

dài chuẩn bị và cần đƣợc Thánh Thần mách bảo. 

GB Phan Đức Định sj 
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1. Giáo Hội có sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm lòng nhiệt thành cho các vị chủ chăn 

trong Giáo Hội, để các ngài luôn hăng say và có nhiều sáng kiến cụ thể cho 

công cuộc truyền giáo, phù hợp với từng hoàn cảnh sống của Giáo Phận 

mình. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2.  Đức Maria luôn trung thành tuân giữ Lề Luật Chúa, đã dâng Chúa 

Giê-su vào Đền Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các nhà lãnh 

đạo quốc gia, biết thực thi lề luật nghiêm minh và đầy tinh thần trách 

nhiệm, hầu kiến tạo một xã hội công bằng và văn minh hơn. Chúng con 

cầu xin Chúa 

3. Nhân loại hôm nay, đặc biệt là giới trẻ đang bị công nghệ hóa bởi 

những thông tin và hình ảnh ảo, làm mất khả năng chọn lọc và phân định 

cách đúng đắn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu, nhất là các 

bạn trẻ biết sống tiết độ qua việc giữ gìn các giác quan và sống tinh thần 

nghèo khó mà Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se đã nêu gƣơng. Chúng con cầu 

xin Chúa 

4. Sự vâng phục và biết lắng nghe nhau đang ngày càng bị xem nhẹ, dễ 

dẫn đến đỗ vỡ hạnh phúc gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa bao cho 

mỗi ngƣời chúng ta biết sống tinh thần vâng phục, để xây dựng tinh thần 

hiệp nhất giữa chủ chăn và đoàn chiên, giữa cha mẹ và con cái, giữa các 

thành phần trong Giáo Hội và xã hội, nhằm xây dựng cộng đoàn hiệp nhất 

yêu thƣơng và gia đình hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT V THƢỜNG NIÊN 

09-02-2020 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10 

Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đây là lời Đức Chúa phán: “Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước 

vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho 

áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. 

Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ 

mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang 

Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ 

nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây!” Nếu ngươi loại 

khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi 

nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng 

ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào 

chính ngọ. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 111 

Đáp: Giữa tối tăm bùng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành. 

Xướng: Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: 

đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm 

thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. 

Xướng: Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn 

tưởng nhớ chính nhân Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin 

cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi. 

Xướng: Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thê họ vươn cao rực rỡ. 
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BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 1-5 

Tôi đã loan báo cho anh em mầu nhiệm Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. 

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

Côrintô. 

Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng 

hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi 

còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức 

Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi 

đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rầy. Tôi nói, tôi giảng, 

mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng 

chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin 

của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa 

vào quyền năng Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ 

nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 5, 13-16 

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối 

cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã 

thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 

Chính  anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài 

nào che dấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, 

nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, 
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ánh sáng của anh em phải chiếu gĩai trước mặt thiên hạ, để họ thấy những 

công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên 

trời. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT V THƢỜNG NIÊN 

09-02-2020 

 

Đoạn Phúc Âm hôm nay là một phần trong Bài Giảng Trên Núi của 

Chúa  Giêsu, đuợc thánh sử Matthêu đặt liền ngay sau khi Chúa công bố Tám Mối 

Phúc Thật. Thực sự, nếu nhìn lại đọan văn đi truớc trong Mt chuơng 5 ta thấy Chúa 

Giêsu sau 8 lần tuyên bố "Phúc cho ai..." (tức là huớng chung đến mọi nguời) thì 

Ngƣời có thêm "Phúc cho anh em khi bị sỉ vả bách hại vì Thầy..." (ch 5,11-12) tức 

nhƣ nói riêng cho những kẻ đi theo Ngƣòi. Và những câu 13-16 mà ta vừa nghe lại 

hôm nay là lời Nguời tiếp tục nói với họ.  

Nhƣ vậy, 'bị bách hại vì Chúa' và 'là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian' có 

liên hệ với nhau và cùng là "Phận" của nguời môn đệ. Nếu 'bị bách hại' là "thân 

phận" thì 'là muối và ánh sáng' là "bổn phận" của họ! Nguời môn đệ của Chúa có 

phúc nếu bị nguợc đãi 'vì Chúa', chứ không phải vì những sai trái của chính họ; và 

họ 'vì Chúa' khi giữ đƣợc tính cách là 'muối và ánh sáng cho đời'!  

Muối và Ánh sáng là hai hình ảnh, hay hai biểu tƣợng bổ túc cho nhau. Muối 

có tác dụng làm gia vị và bảo tồn thực phẩm - nhƣng để làm nhƣ vậy, nó cần thấm 

vào và lặn đi, tan đi trong thực phẩm để biến đổi thực phẩm đó từ bên trong. Ngƣợc 

lại, ánh sáng phải lộ ra, phải đƣa lên cao để có thể chiếu toả cho mọi vật đƣợc sáng 

lên từ bên ngoài. Nguời Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, cần phải làm cả hai, 

nhƣ muối và nhƣ ánh sáng cho môi truờng cụ thể mình đang sống. Đây không phải 

là điều làm cho ta tự cao, kiêu ngạo (nhƣ nhiều nguời có thể lầm tuởng) nhƣng 

khẳng định trách nhiệm lớn lao của chúng ta với cuộc đời này, trong cộng đồng, 

trong xã hội chung quanh.  
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Chúa không nói nhƣ một lời khuyên, "Anh em hãy cố gắng nên nhƣ muối, nhƣ 

ánh sáng...thì hay biết bao!" - nhƣng Nguời bảo "Anh em LÀ muối, LÀ ánh 

sáng"  Nếu cuộc đời quanh ta trở nên nhạt nhẽo, hay thậm chí thành đắng cay, 

chúng ta phải tự hỏi có phải chính mình đã 'mất độ mặn' rồi không? Nếu thế giới 

quanh ta tối tăm, liệu đó có phải vì chính nơi chúng ta ánh sáng đã quá lu mờ hay 

lịm tắt ? 

Gioan X Lộ, MM 

 

 

 

 

1. Hội Thánh mang trong mình sứ mạng tiếp tục công cuộc cứu chuộc 

của Chúa Giê-su. Chúng ta cầu xin Chúa cho toàn thể Hội Thánh luôn ý 

thức sứ mạng của mình, nên muối và ánh sáng giữa trần gian để đƣa dẫn 

nhân loại về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Ngày nay, con ngƣời đang dần mất ý thức về tội lỗi. Chúng ta cầu xin 

cho các Kitô Hữu biết trở nên ánh sáng soi lối và ƣớp mặn đời bằng những 

hy sinh, cử chỉ cao đẹp trong đời sống thƣờng ngày. Chúng con cầu xin 

Chúa 

3. Xin Chúa thức tỉnh tâm hồn những ngƣời đang bƣớc đi trong bóng tối 

của tội lỗi. Xin cho họ nhận ra ánh sáng Chúa mà ăn năn, từ bỏ tội lỗi tìm 

về với nẻo chính đƣờng ngay. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ. Xin cho mỗi 

ngƣời trong cộng đoàn chúng ta luôn là ánh sáng và tích cực làm vinh danh 

Chúa trong từng giây phút. Để qua lối sống của chúng ta, ánh sáng Chúa 

luôn đƣợc chiếu tỏa đến những ngƣời xung quanh. Chúng con cầu xin 

Chúa 
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CHÚA NHẬT VI THƢỜNG NIÊN 

16-02-2020 

 

 

BÀI ĐỌC I: Hc 15, 15-20 

Chúa không truyền cho ai ăn ở thất đức. 

Lời Chúa trong sách Huấn Ca. 

Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý 

Người. Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa 

tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh của tử, ai thích gì, sẽ được 

cái đó. Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao. Người mạnh mẽ uy 

quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ 

Người, và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền 

cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 118 

Đáp: Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.  

Xướng: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ 

kiếm tìm Người. 

Xướng: Vâng lạy Chúa, Ngài ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân 

giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước, theo thánh chỉ Ngài 

ban.  

Xướng: Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống 

và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy, luật pháp Ngài kỳ diệu 

biết bao. 
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Xướng: Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi 

theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật 

Ngài và hết lòng tuân giữ. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 6-10 

Lẽ khôn ngoan Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta 

được vinh hiển. 

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

Côrintô. 

Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dậy cho các tín hữu trưởng thành 

là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, 

cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì 

cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu 

của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền 

định từ trước muôn đời, cho chúng ta đươc vinh  hiển. Không một ai trong 

các thủ lãnh thế gian này đã được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã 

chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thấp giá. Nhưng như đã chép: 

điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, 

đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. Còn 

chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mạc khải cho nhờ Thần Khí. Thật 

vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên 

Chúa. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen 

Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. 

Halleluia. 
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TIN MỪNG: Mt 5, 17-37 

Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng 

Thầy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không 

phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi 

trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, 

cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong 

những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ 

nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ 

được gọi là lớn trong Nước Trời. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh 

em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ 

chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ 

giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho 

anh em biết: bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng 

anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn 

ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. 

Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh 

em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó, trước bàn 

thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 

Anh hãy mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với 

người ấy tới của công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại 

giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: 

anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã 

nghe luật dạy rằng: chớ ngoại tình, còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: 

bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình 

với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy 

móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném 

vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt 
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mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa 

ngục. Luật còn dạy rằng: ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn 

Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp 

pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn 

bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người 

xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, 

Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là 

ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng 

chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên 

đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. 

Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, thêm thắt điều 

gì là do ác qủy. 

Đó là Lời Chúa  

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT VI THƢỜNG NIÊN 

16-02-2020 

 

Đức công chính của ngƣời Môn Đệ 

 Trong bài tin mừng hôm nay, thánh sử Mat-thêu đã cho chúng ta thấy yêu 

cầu của Chúa Giêsu về đời sống đạo đức của các môn đệ. Chúa Giêsu đã làm 

chúng ta ngạc nhiên khi nói: “nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sƣ 

và ngƣời Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng đƣợc vào Nƣớc Trời” (Mt 5,20). Các kinh sƣ và 

những ngƣời Pha-ri-sêu là thành phần có ảnh hƣởng trong tôn giáo thời Chúa 

Giêsu. Họ cũng là những ngƣời luôn luôn cố tìm kẽ hở trong hành động và lời dạy 

của Chúa Giêsu để bắt bẻ và tố cáo Ngƣời. Vậy, Chúa Giêsu muốn môn đệ của 

Ngƣời phải sống công chính hơn những ngƣời này có nghĩa là gì? Bài tin mừng 

hôm nay thánh Mat-thêu dùng thể văn đối chiếu để làm nổi bật đức công chính 

mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ mình phải đạt đƣợc. 
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Cụm từ “luật dạy ngƣời xƣa” muốn nói đến những luật lệ, thói quen của dân 

tộc Do Thái, đạo Do Thái. Những luật lệ và thói quen đó đã in sâu vào văn hoá và 

tôn giáo Do Thái. Phần lớn các điều luật chi phối xã hội và tôn giáo Do Thái là 

những điều luật đƣợc truyền từ thời ông Mô-sê. Cụm từ “Thầy bảo cho anh em 

biết” nhấn mạnh đến những điều Chúa Giêsu muốn truyền dạy cho chúng ta, 

những điều mới mẻ và đến từ chính Con Thiên Chúa. 

Có thể nói những “luật dạy ngƣời xƣa” tập trung chủ yếu vào việc xem xét 

các hành động và đƣợc viết dƣới dạng lệnh cấm. “Chớ giết ngƣời, chớ ngoại tình, 

chớ bội thề…”. Đây là những điều cấm trong luật. Ngày nay chúng ta cũng có thể 

thấy hầu hết các luật của nhà nƣớc đều nằm ở dạng này “những điều cấm” và chỉ 

nhắm đến hành động mà thôi. Có nghĩa là một ngƣời sẽ bị xét xử chỉ do bởi hành 

động của mình. Các kinh sƣ và các ngƣời Pha-ri-sêu thời Chúa Giêsu là những 

ngƣời có trách nhiệm đôn đốc dân chúng giữ những luật này. Cho nên, đức công 

chính của họ là đức công chính đƣợc đặt nền tảng trên hành động. 

Đức công chính mà Chúa Giêsu đòi hỏi ngƣời môn đệ phải có đi xa hơn việc 

tuân giữ những điều cấm. “Giận anh em, nhìn ngƣời phụ nữ và thèm muốn,…” 

mặc dù chƣa dẫn đến hành động cụ thể nào cũng đã là điều không thể chấp nhận. 

Chúa Giêsu muốn ngƣời môn đệ đi đến cái cốt lõi của hành động đó chính là 

những ý định nằm sâu trong tâm hồn mình. Quả thật, hành động chỉ là biểu hiện 

của tâm tƣ con ngƣời. Một ngƣời có thể nhẫn tâm giết đi đồng loạt của mình là 

bởi vì những cơn giận, những uất ức đã diễn ra trong lòng họ trƣớc rồi. Một ngƣời 

phạm tội ngoại tình chắc chắn là kết quả những ao ƣớc nung nấu trong tâm hồn 

lâu ngày. Cho nên việc cần làm không chỉ là cấm những hành động mà là xem xét 

đến những tình cảm, ý định đang thống trị con tim của mình. Tóm lại đức công 

chính của ngƣời môn đệ phải là đức công chính đƣợc nền trên chính những ý định 

trong con tim của mình.  

 Chúa Giêsu là rƣợu mới, cho nên để chứa đƣợc rƣợu mới đó ngƣời ta cần 

bình mới (Lc 5, 37-39). Bình mới đó chính là sự hoán cải tận căn từ con tim. Chỉ 

khi có con tim thanh sạch ta mới có thể đón nhận và thực hành đƣợc những điều 

Chúa Giêsu mong muốn.  

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ 
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1. “Chúa để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người”. Chúng ta cùng cầu 

xin cho Đức Giáo Hoàng, các vị chủ chăn đƣợc mặc lấy tinh thần của Chúa 

Kitô, nhờ đó mọi giáo huấn và hành động của các ngài đều chứa chan tình 

bác ái, hầu dẫn dắt Hội Thánh bƣớc đi trong bầu khí thánh thiện và tự do. 

Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. “Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta đươc vinh 

hiển”. Xin cho các Kitô hữu ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để khi 

tìm hiểu và suy niệm giới luật Chúa, họ tuân giữ chúng với một tâm hồn tự 

do đích thực xuất phát từ lòng yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin Chúa 

3. Tự do không phải là muốn làm gì thì làm, nhƣng tự do là để con ngƣời 

chọn lựa một lối sống đúng đắn và lành thánh. Xin cho giới trẻ hôm nay 

không lạm dụng sự tự do và những ơn Chúa, trái lại biết dùng chúng để 

xây dựng những tƣơng quan tốt đẹp, xây dựng một xã hội văn minh tình 

thƣơng hơn. Chúng con cầu xin Chúa 

4. “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người 

Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Nguyện xin mọi thành phần 

dân Chúa luôn biết sống chân thật với Chúa, với bản thân, và với ngƣời 

khác, để xứng đáng làm con cái của Đấng là Chân, Thiện, Mỹ. Chúng con 

cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT VII THƢỜNG NIÊN 

  23-02-2020 

 

 

 

BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 17-18 

Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. 

Lời Chúa trong sách Lêvi. 

Đức Chúa phán với ông Môisen rằng: “Hãy nói với toàn thể cộng đồng 

con cái Israel và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, 

Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. Người không được để lòng 

ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như 

thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được 

oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như 

chính mình. Ta là Đức Chúa. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 102 

Đáp: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của 

Người. 

Xướng: Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng 

ân nghĩa với lượng hải hà. 

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

thương. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi 

lầm. 
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Xướng: Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa 

cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa 

cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 3, 16-23 

Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại 

thuộc về Thiên Chúa. 

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

Côrintô. 

Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của 

Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai 

phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì đền thờ 

Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy, chính là anh em. Đừng ai tự lừa 

dối mình, nếu trong anh em có ai tự cho mình là không ngoan theo thói đời, 

thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan 

đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa 

bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: 

tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng 

ngoài. Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào, vì tất cả đều thuộc về 

anh em; dù là Phaolô hay Appôlô, hay Kêpha, dù cả thế gian này, sự sống, 

sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em 

thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Ai giữ lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu 

Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Halleluia.  
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TIN MỪNG: Mt 5, 38-48 

Hãy yêu kẻ thù. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy 

rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng 

chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên 

trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho 

nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người 

ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngỏanh mặt đi. 

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn 

Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ 

ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha 

anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi 

sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính 

cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì 

anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm 

như thế sao? Néu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có 

làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng Hoàn 

Thiện”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT VII THƢỜNG NIÊN 

23-02-2020 

 

TRỌN LÀNH NHƢ CHA TRÊN TRỜI  

Kính thƣa quý cộng đoàn Phụng Vụ! Lời Chúa hôm nay quá rõ ràng trƣớc 

mắt chúng ta, nhƣng cũng là một thách đố lớn lao cho mỗi ngƣời chúng ta trong 

đời sống đức tin hằng ngày: “các ngƣơi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là 

Thiên Chúa các ngƣơi” (Lv 19, 2) và đƣợc Chúa Giê-su nhắc lại sắc nét hơn trong 
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Hiến Chƣơng Nƣớc Trời (hoặc Bài Giảng Trên Núi) “vậy các con hãy nên trọn 

lành nhƣ Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48). Từ việc sống nên 

trọn lành nhƣ Cha trên trời này, chúng ta mới hƣớng đến những hành vi luân lý cụ 

thể mà đƣợc diễn tả một cách chi tiết trong suốt ba bài đọc hôm nay. 

Trƣớc tiên, ơn gọi nên thánh hay sống trọn lành không giới hạn cho một ít 

ngƣời, hay chỉ dành cho một số ngƣời; mà là lời mời gọi cho tất cả mọi ngƣời 

đƣợc gọi là Ki-tô hữu. Chính vì vậy, không những chỉ trong Tân ƣớc (x. Mt 5) đề 

cập, mà đã đƣợc viết lại, truyền dạy trong Cựu ƣớc (x. Lv 19), kêu mời con cái 

của Thiên Chúa hãy sống trở nên trọn lành nhƣ Thiên Chúa là Cha, là Đấng mà 

mọi ngƣời tin nhận và tín thác. 

Và để sống ơn gọi này, những việc cụ thể chúng ta nên thực hành: đừng giữ 

lòng thù ghét anh (chị) em, đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ 

đồng hƣơng. Hãy yêu thƣơng các bạn hữu nhƣ chính mình (x. Lv 19, 17-18). Tiếp 

đến, để trở nên trọn lành nhƣ Cha trên trời là Đấng trọn lành, mỗi chúng ta phải 

luôn tâm niệm lời của Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Cô-rin-tô: đừng xúc 

phạm tới đến thờ của Thiên Chúa nơi anh (chị) em, đừng tự lừa dối mình bằng 

việc tự tôn mình khôn ngoan ở đời này, đừng tự phô trƣơng nơi loài ngƣời…(x. 

1Cr 3, 17-21). Và sau cùng, để sống trọn hảo nhƣ Cha là đấng trọn hảo, chúng ta 

không thể không lắng nghe những gì Con Thiên Chúa răn dạy trong đoạn Tin 

Mừng: đừng chống cự lại với kẻ hung ác, trái lại hãy dùng yêu thƣơng mà đáp lại 

hận thù…hãy yêu thƣơng thù địch các con, hãy làm lành với những kẻ ghét các 

con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con” (x. Mt 5, 39. 

43-44). 

Đọc tới đây, có lẽ mỗi ngƣời trong chúng ta đều thấy điều gì đó khó thực 

hiện rồi! Lẽ thƣờng, chúng ta vẫn có xu hƣớng sống trong luật cũ „mắt đền mắt, 

răng đền răng‟, theo luật công bằng triệt để! Tuy nhiên, công bằng mà không dựa 

trên bác ái thì dễ trở thành „dã man‟ hay „bất nhân‟! Thêm nữa, chúng ta dễ yêu 

thƣơng những ai thƣơng yêu chúng ta, những ngƣời có cảm tình, những ngƣời 

hợp gu, thuộc nhóm chúng ta…, mà chẳng đoái hoài, dửng dƣng đối với những ai 

mà ta không ƣa, không thích. Có thể chúng ta không ghét hay không thích họ, 

nhƣng chúng ta chẳng mảy may quan tâm đến họ; và nhƣ vậy „chúng ta cũng 

không khác gì những ngƣời ngoại, hay ngƣời thu thuế‟ (x. Mt 5, 46-47). Qua đây, 

Lời Chúa mời gọi chúng ta hƣớng lòng về mục đích sống của chúng ta, đó là „trở 

nên trọn lành nhƣ Cha trên trời là Đấng trọn lành‟ (x. Mt 5, 48); và đây chính là 

ân sủng cũng là nguồn động lực cho chúng ta sống những điều không thể thành 
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điều có thể, thực hiện những gì không tƣởng thành cụ thể nhƣ „yêu thƣơng thù 

địch các con, làm lành với những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ 

bắt bớ, vu khống các con‟ (x. Mt 5, 44). Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đã từng 

giải thích „ngƣời thân cận‟ là ai, nhƣng ở đoạn này, Ngài không giải thích „thù 

địch, hay kẻ thù của con‟ là ai! Vì vậy, chúng ta cần làm sáng tỏ điều này, kẻ 

thù/địch thù của tôi là ai? Có phải chỉ là những thù địch trong thời chiến tranh? 

Những kẻ chống đối, mƣu mô ám hại tôi, gây đau thƣơng mất mát cho tôi? Thật 

vậy, theo nghĩa hẹp thì từ „địch thù/kẻ thù‟ cũng mang ý nghĩa trên; tuy nhiên, 

theo nghĩa rộng thì bao gồm cả những ai mình không ƣa, không thích, không có 

cảm tình, không thể nói chuyện, không thể bàn luận…Và từ đây, chúng ta nhận ra 

điều cần phải làm để trở nên trọn lành nhƣ Cha trên trời là Đấng trọn lành, đó là: 

biết đón nhận những con ngƣời này và yêu thƣơng họ nhƣ chính bản thân mình.  

Ngoài Chúa Giê-su, gƣơng sống yêu thƣơng kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt 

bớ, ghen ghét, thậm chí huỷ hoại mạng sống mình, có rất nhiều ngƣời, trƣớc khi 

họ đƣợc tuyên phong thánh nhân. Họ cũng chỉ là những ngƣời tin nhận-bƣớc theo 

Chúa Giê-su, nhƣ: Thánh Stê-pha-nô, Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Mẹ 

Thánh Tê-rê-sa miền Cal-cút-ta, và gần gũi nhất với chúng ta đó là Bậc Đáng 

Kính Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận…Các ngài đã chú tâm 

lắng nghe, ghi tạc vào tâm khảm lời kêu mời „hãy trở nên trọn lành nhƣ Cha trên 

trời là Đấng trọn lành‟, và nhất là sống can đảm mỗi ngày với ân sủng cũng nhƣ 

nỗ lực đào luyện nhƣ một động lực hƣớng tới cùng đích của đời mình „trở nên 

thánh‟ „trở nên trọn hảo‟. Cũng vậy, tuy chúng ta khác nhau về bậc sống, về lĩnh 

vực làm việc  - hoạt động, nhƣng đều có chung một cùng đích, một ơn gọi, chính 

là „trở nên trọn lành nhƣ Cha trên trời là Đấng trọn lành‟. Và để nên trọn lành, 

chúng ta cần sống tinh thần Phúc Âm „yêu thƣơng địch thù, cầu nguyện cho 

những kẻ bắt bớ, vu khống, ghen ghét, thậm chí những ai giết hại chúng ta về mặt 

thể xác, nhƣng không thể nào giết chết linh hồn chúng ta, không thể nào giết chết 

sự sống đời đời, mà đây chính là phần thƣởng của những ai trung tín lắng nghe - 

thực hành Lời Chúa‟. 

Đứng trƣớc mọi thách thức, con ngƣời chúng ta cần nỗ lực vƣợt bậc. Cũng 

thế, trƣớc thách đố mà Chúa Giê-su mời gọi mỗi chúng ta hãy sống trọn vẹn điều 

răn yêu thƣơng, đó là thƣơng yêu kể cả kẻ thù, những ai mình không ƣa, không 

thích…Và chỉ nhƣ vậy, chúng ta mới nên trọn lành nhƣ Cha trên trời là Đấng trọn 

lành. Tin tƣởng vào ân sủng của Chúa, đồng thời nỗ lực bản thân, noi theo gƣơng 

các Thánh nhân, can đảm sống và làm chứng cho Chúa qua việc bác ái hằng ngày. 
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Lạy Chúa nguồn mạch yêu thương 

Thành tâm con đến náu nương một đời. 

Nguyện xin cho con sống Lời 

Yêu thương trọn vẹn, gọi mời chia san. 

Như Cha trên trời cao quang 

Trọn lành, tha thứ, chứa chan ân tình. 

Con đây dâng hiến đời mình 

Mở tay đón lấy „muôn hình' tha nhân. Amen! 

Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

 

1. “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện‟‟. 

Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần xuống canh tân Hội Thánh Chúa mỗi 

ngày nên hoàn thiện hơn. Giữa muôn trùng khó khăn, thử thách, xin cho 

Hội Thánh luôn đứng vững trong Đức Tin. Chúng con cầu xin Chúa  

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Chúng ta cùng hiệp ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết 

tôn trọng sự thật, sử dụng quyền bính của Chúa ban cách thích đáng, để 

cống hiến cho đất nƣớc ngày càng thịnh vƣợng hơn. Xin cho họ luôn biết 

chăm lo, quan tâm đến đời sống của ngƣời dân. Chúng con cầu xin Chúa 

3. Chúa yêu thƣơng hết thảy mọi ngƣời, không loại trừ ai, không phân 

biệt kẻ tốt ngƣời xấu. Chúng ta cầu con cho mỗi ngƣời Ki-tô Hữu biết noi 

gƣơng nhƣ Chúa đã làm, mở rộng tấm lòng yêu thƣơng, nâng đỡ những ai 

đang đau khổ. Chúng con cầu xin Chúa 

4. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho nhũng kẻ ngược đãi anh em‟‟. Xin 

cho mỗi ngƣời trong cộng đoàn chúng ta luôn làm chứng về Chúa bằng đời 

sống bác ái, yêu thƣơng; sẵn sàng đem tha thứ và bình an đến cho cả những 

ngƣời đã làm tổn thƣơng mình. Chúng con cầu xin Chúa 

  

 



24  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 428 Thaùng 02 Naêm 2020 

 

   

 

 

Anh chị em rất thân mến, 

Trong những ngày qua, thế giới sống trong những lo lắng, bất an: từ những 

cuộc biểu tình đẩm máu ở Hồng Kông, cho đến những vụ cháy rừng không ngƣng 

nghỉ ở Úc, đến trận động đất ở Porto Ricco, lũ lụt ở Phi Luật Tân, chiến tranh leo 

thang ơ Iran, Irak cho đến vụ chiếc máy bay Ukraine bị bắn rơi ở Iran. Và trong 

những ngày này, bệnh dịch Virus Corona dang bùng nổ, ở Trung Quốc đã co hơn 

440 vụ lây nhiễm, và đã có 9 ngƣời chết. Ở Việt Nam, ngƣời dân đón tết trong lo 

sợ khi chứng kiến cảnh đàn áp dã man ở Đồng Tâm, làm cho cụ Kình thiệt mạng 

và biết bao nhiêu ngƣời bị thƣơng, mất tích. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy 

hình nhƣ xã hội chúng ta đang sống ngày càng bạo động, bất an, thiên tai xảy ra 

khắp nơi, và nhất là con ngƣời ngày càng trở nên kẻ thù của nhau, kẻ thù của 

chính mình, nhất là ở Việt Nam chúng ta, đảng cộng sản, với những ngƣời nắm 

quyền, đã xem ngƣởi dân nhƣ những công cụ để làm tiền và không nghĩ đến 

những hậu quả vô cùng khủng khiếp, mang lại bao đau đớ cho chính nạn nhân và 

gia đình của họ, nhƣ vụ 39 ngƣời chết một cách khủng khiếp trong container trên 

đƣờng tìm cách trốn vào Anh quốc, Hằng ngày, qua facebook, chung ta chúng 

kiến tận mắt cảnh hành hung ngƣời dân vô tội của những ngƣời công an cộng sản, 

những ngƣời mà lẽ ra phải là những ngƣời phục vụ, giúp đỡ dân, đã trở thành 

những kẻ hà hiếp, bóc lột, hành hung ngƣời dân vô tội, chỉ với một mục đích duy 

nhất: làm tiền! 

Tết nguyên đán là cơ hội để tƣởng nhớ đến quê hƣơng, tổ quốc, biết ơn tổ 

tiên, ông bà, cha mẹ, những bậc công thần có công dựng nƣớc, giữ nƣớc, các bậc 

sinh thành đã có công sinh, dạy chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa đã thƣơng ban cho 

chúng ta ông bà, cha mẹ, những ngƣởi đã hy sinh cho chúng ta từ khi chúng ta 

còn bé cho đến hôm nay. Chúng ta biết ơn các vị vua hùng, tƣớng giỏi đã lập nƣớc 

và gìn giữ đất nƣớc, càng biết ơn các bậc trung thần, chúng ta càng ghét bỏ, khinh 
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miệt đảng cộng sản, chỉ biết bán dân, bán nƣớc, bán lãnh thổ, lãnh hải để làm giàu 

cho bản thân, cho gia đình. Hôm nay, chúng ta xót xa nhìn đất nƣớc giàu đẹp Việt 

Nam tràn ngập những cảnh bất công, những ngƣời nghèo đói, những kẻ hống 

hách, ác với dân, hèn với giặc sống nhỡn nhơ trong sự hà hiếp dân lành. Chúng ta 

không có khả năng để tiie6u diệt những sự xấu trên quê hƣơng đất nƣớc chúng ta, 

chúng ta chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa thƣơng đến quê hƣơng, đến ngƣời dân 

lành Việt Nam, suốt đời bán lƣng cho trời, bán mặt cho đất, nhƣng vẫn không 

đƣợc hƣởng một cuộc sống bình an, hạnh phúc dƣới sự cai trị độc ác của đảng 

cộng sản Việt Nam. Xin cho đảng cộng sản sớm bị tiêu diệt ở Việt Nam, để dân 

Việt đƣợc sống trong hạnh phúc, bình an đích thực. 

Vào ngày 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, và cũng là ngày Giáo Hội trên 

toàn thế giới cử hành ngày Quốc Tế Bện Nhân. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II giải thích về tƣơng quan của hai ngày lễ này nhƣ sau: Ngày Quốc Tế Bệnh 

Nhân là một cố gắng để tái khám phá “quan hệ sâu sắc” giữa Đức Mẹ và những 

người đau yếu. “Điều đáng nói là có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức 

và thế giới những người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên bên cạnh 

hang đá Massabielle, những bệnh nhân luôn là những người được ưu tiên và theo 

giòng thời gian, Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống và hy vọng. 

Nguồn suối phun lên từ lòng đất, mà Đức Mẹ đã mời Bernadette uống, mang đến 

sức mạnh của Thần Khí Chúa Kitô, là điều chữa lành con người hoàn toàn và 

mang đến cho con người sự sống muôn đời”. 

Theo ý hƣớng đó, ngày Chúa Nhật 11 tháng 2 tới đây, Giáo Hội trên toàn thế 

giới sẽ cử hàng Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Trong sứ điệp nhân ngày này, đƣợc 

công bố vào hôm 3 tháng Giêng, 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Sự yếu 

đau của anh chị em khiến cho anh chị em trở thành những ai “vất vả mang gánh 

nặng nề”, trong một cách thế thật đặc biệt, và do đó thu hút ánh mắt và trái tim 

của Chúa Giêsu. Nơi Ngài, anh chị em sẽ tìm thấy ánh sáng để chiếu soi những 

khoảnh khắc đen tối nhất của anh chị em và làm sáng tỏ niềm hy vọng có thể làm 

dịu nỗi khổ đau của anh chị em. Ngài thúc giục anh chị em: “Hãy đến với Ta”. 
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Nơi Ngài, anh chị em sẽ tìm thấy sức mạnh để đối diện với tất cả những lo lắng và 

những vấn nạn đang tấn công anh chị em trong thời khắc “đen tối” này của cơ thể 

và tâm hồn. Chúa Kitô đã không cho chúng ta những toa thuốc, nhƣng nhờ cuộc 

thƣơng khó, cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi 

sự kìm kẹp của cái ác”. Và Ngài viết tiếp: “Vào Ngày Quốc Tế Bệnh nhân thứ 

XXVIII này, tôi nghĩ đến nhiều anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới không 

đƣợc tiếp cận chăm sóc y tế vì sống trong nghèo đói. Vì lý do này, tôi kêu gọi các 

tổ chức chăm sóc sức khỏe và các nhà lãnh đạo chính phủ trên toàn thế giới đừng 

lơ là với công bằng xã hội vì một thiên kiến đối với các mối quan tâm tài chính. 

Tôi hy vọng rằng, bằng cách liên kết các nguyên tắc liên đới và trợ giúp, các nỗ 

lực sẽ đƣợc thực hiện một cách phối hợp nhằm bảo đảm mọi ngƣời đều có quyền 

truy cập vào các phƣơng pháp điều trị thích hợp cho việc chăm sóc và phục hồi 

sức khỏe. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ngƣời tình nguyện phục 

vụ những ngƣời bệnh, thƣờng là để bù đắp những thiếu sót về cơ chế, đồng thời 

phản ánh hình ảnh của Chúa Kitô, Đấng là ngƣời Samaritanô nhân hậu, qua 

những hành động yêu thƣơng và gần gũi của họ.Tôi giao phó tất cả những ngƣời 

đang chịu gánh nặng bệnh tật, cùng với các gia đình và tất cả nhân viên chăm sóc 

sức khỏe cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng là Sức khỏe của Bệnh Nhân. Tôi bảo 

đảm nhớ đến anh chị em trong những lời cầu nguyện của tôi, và tôi ƣu ái ban 

Phép Lành Tòa Thánh cho anh chị em” 

Vào ngày 26 tháng 2 này, chúng ta sẽ bát đầu Mùa Chay Thánh. Đây là cơ 

hội để hòa giải với Chúa qua việc lãnh nhận bí tích hòa giải, sống tâm tình hối cải 

và hòa giải với anh chị em bằng sự tha thứ và phục vụ, chia sẻ. 

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em một năm mới Canh 

Tý bình an, tràn đầy hạnh phúc và Mùa Chay Thánh sốt sắng trong tâm tình hối cải, 

hòa giải với Chúa và mọi ngƣời. Tôi luôn cầu nguyện và phó thác anh chị em trong 

năm mới này cho Mẹ La Vang. Câu nguyện cho nhau.   

Linh Mục của anh chị em 

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

Trong tháng 01/2020, Nhóm đã nhận đƣợc học bổng giúp cho các trẻ em 

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

- Hoài Hiếu (Takatori, Kobe) giúp mƣời em: 100.000 yen 

- Anh chị Nguyễn Trọng Linh (Takatori, Kobe) giúp một em: 10.000 yen 

- Nguyễn thị Lan 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 quý 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 quý vị. 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ: 

Từ nay, xin anh chị em vui lòng liên lac với cha Giuse Trần Thanh Lam, Dòng 

Phanxicô theo địa chỉ sau đây: 

Rev. Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM  

Franciscan Province of Japan, Roppongi  

Minato-Ku, Tokyo 106-0032 

Email: thanhlamofm@yahoo.com;  Tel: 03- 3403.8080 

 

TIN C NG ĐO N CÔNG GIÁO KAWAGUCHI 

Thông báo của Cộng Đoàn Kawaguchi. 

1. Buổi nói chuyện chuyên đề về phòng ngừa các bệnh của bác sĩ  Sawada 

Takashi, viện trƣởng bệnh viện Mianto Machi- Yokohama. 

mailto:thanhlamofm@yahoo.com
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2. Hội tƣ vấn về y tế và luật pháp miễn phí 

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

về visa, những nhân viên của các Công Đoàn Lao Động đến giúp Cộng Đồng 

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

đề khác. 

*  Tƣ vấn về y tế 

-Thời gian: Chúa nhật 16/2/2020. 

12:00~ 13:00:   

Bác sĩ Sawada nói chuyện chuyên đề về sức khỏe, phòng ngừa bệnh HIV và các 

bệnh hay lây lan trong Cộng Đồng. 

13:00 ~14:00:  Cơm trƣa 

14:00~ 17:00:  khám bệnh và tƣ vấn y tế miễn phí:  Bác sĩ Yamamura Jumpei. 

Thông dịch: Cô Ánh Tuyết 

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

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

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

miễn phí về khoản tiền giới thiệu này). 

*Tƣ vấn về luật pháp , bảo hiểm, visa và các loại giấy tờ .. . 

-Thời gian: Chúa Nhật 16/2/2020 

Từ 13:00~17:00 h 

Ngƣời tƣ vấn: Luật sƣ Hikawa Masaichi 

Thông dịch:  Cô Takayama Yuki 

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

Vì số lƣợng các bạn tƣ vấn rất đông nên chúng tôi ƣu tiên cho các bạn có các vấn 

đề nan giải và các bạn đăng ký sớm. 

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

Tin nhắn của Facebook:  Maikhoi Kawaguchi 

Tel: 090-9343-4550 

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

của chúng tôi. 

Thay mặt ban tổ chức : Sơ Maria Lê Thị Lang. 
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TIN CĐ/CG TAKATORI, KOBE 

 

CHƢƠNG TRÌNH TẾT CANH TÝ 2020 

 Chúa Nhật ngày 02 tháng 2 năm 20020, vào lúc 9g00 sáng, thánh lễ tạ 

ơn và cầu bình an cho Năm Mới, sẽ đƣợc Đức Giám Mục Phụ Tá giáo phận 

Osaka, cha Lập và qúy cha đồng tế. Sau thánh lễ, Hội Xuân sẽ đƣợc khai mạc với 

các tiết mục sau đây: 

- Khai mạc hội xuân: nghi thức kính nhớ tổ tien 

- Múa Lân 

- Đức Cha và qúy cha ban huấn từ 

- Ca Đoàn hợp ca 

- Thiêu nhi múa, hát 

- Đức Giám Mục lì xì cho các em 

- Ca Đoàn hợp ca 

- Giới trẻ và tất cả các hoa hậu, mẫu hậu của giáo xứ Takatori trình diễn áo dài 

và y phục cổ truyền. 

- Hội Maria hợp ca 

- Hát cho nhau nghe (karaoke) 

- Lô tô 

- 15g30 : hợp ca bế mạc 

Năm nay, giáo xứ chúng con đón xuân hơi trễ, cộng đoàn chúng con trân trọng 

kính mời quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và qúy cộng đoàn gân xa đến 

tham dự và thƣởng thức phở, bánh mì, chả chiên, gà lộn, chè trôi nƣớc, trà sữa và 

những món ăn thuần túy đƣợm tình quê hƣơng. 

 Nhân dịp xuân về, giáo xứ Takatori chúng con xin kính chúc quý Đức Cha, 

quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi ngƣời một năm mới dồi dào sức khỏe, 

tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, một năm mới khang an thịnh vƣợng trong tâm tình 

đón Chúa Xuân. 

Giáo Xứ Takatori, Kobe 
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TRANG GIÁO LÝ  – MUỐI CHO ĐỜI – 

昨年 11月 23日～26日に日本を訪れた教皇フランシスコは私たち

にどんなメッセージを残して下さったことでしょう。若者たちの声

を聞きましょう。 

 

１－まず、教皇フランシスコの訪

日のテーマ・ソングを聞きなおしま

しょう。「PROTECT ALL LIFE 〜時の

しるし〜」 

https://popeinjapan2019.jp/song/ 

準君：すべての命を守りましょう。自分の命を初め、人の命を大

切にしましょうと。また、地球・宇宙の命を守りましょう。わたし

たちは宇宙・自然の一部ですから。 

 

２－「核兵器の使用は倫理に反する」と教皇フランシスコは強調し

ました。 

ギアさん：平和について話し合うのに、武器を持ってきて威嚇す

るなら、解決策が見えてこないと思います。教皇フランシスコは「こ

れはカトリック教会のカテキズムにも加えられるべきこと」だと言

いましたね。やはり、私たちは傲慢な人になっていけませんね。「相

手のよりも強いと見せたいし、相手よりも優れていると思う時には、

自分のうちに平和がなくなります」と教皇フランシスコがメッセー

ジを残してくださいましたね。 

 

３－「ゾンビのように心の鼓動が止まってしまった人がいます。」 

東京カテドラル聖マリア大聖堂で青年の集いに（ 2019 年 11 月

25日）教皇フランシスコはこんな話をしました。 

「…内的生活は貧しく委縮し、熱意も活力も失っていることがよ

くあります。中身のない、お人形さんのようになるのです。すべて

に退屈しています。夢を見ない若者がいます。夢を見ない若者は悲

https://popeinjapan2019.jp/song/
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惨です。夢を見るための時間も、神

が入る余地もなく、ワクワクする余

裕もない人は、そうして豊かな人生

が味わえなくなるのです。笑うこと、

楽しむことを忘れた人たちがいます。

すごいと思ったり、驚いたりする感

性を失った人たちがいます。ゾンビ

のように心の鼓動が止まってしまった人がいます。なぜでしょうか。

他者との人生を喜べないからです。聞いてください。あなたたちは、

幸せになります。ほかの人といのちを祝う力を保ち続けるならば、

あなたたちは豊かになります。世界には、物質的には豊かでありな

がらも、孤独に支配されて生きている人のなんと多いことでしょう。」 

 

4-貧しい人への連帯と奉仕 

Sr.ジュエン：わたしにとって心に響くのは貧しい人への連帯と

奉仕です。教皇フランシスコは語りました。「私は、日本のカトリッ

ク信者の信仰をさらに揺るぎないものとするために来ました。貧し

い人に対する愛のわざを、また国民であることに誇りをもつ国に尽

くす姿を確認しました。国家として日本は、不遇にある人や障害を

もつ人の苦悩に対しとりわけ敏感です。今回の訪問のテーマは「す

べてのいのちを守るため」です。これは、すべての命がもつ不可侵

の尊厳と、あらゆる苦難の中にいる兄弟姉妹に連帯と支援を示すこ

との大切さを認識するということです。」（2019年 11 月 25日、首相

官邸大ホール） 

 

５－教皇の日本司牧訪問での講話を読みたい方は以下の website

をご覧になってください。 

https://www.cbcj.catholic.jp/category/document/docpope/popeinjapa

n2019/ 

PVLC 

 

https://www.cbcj.catholic.jp/category/document/docpope/popeinjapan2019/
https://www.cbcj.catholic.jp/category/document/docpope/popeinjapan2019/
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SỨ ĐIỆP NG Y QUỐC TẾ BỆNH NHÂN 

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

 

Anh chị em thân mến, 

Những lời của Chúa Giêsu, “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dƣỡng.” (Mt 11:28) chỉ ra con đƣờng 

mầu nhiệm của ân sủng đƣợc mạc khải cho những ngƣời đơn sơ và mang lại sức 

mạnh mới cho những ai chán chƣờng và mệt mỏi. Những lời này của Chúa Kitô 

thể hiện sự liên đới của Con Ngƣời với tất cả những ai bị tổn thƣơng và đau khổ. 

Biết bao nhiêu ngƣời đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn! Chúa Giêsu kêu gọi mọi 

ngƣời đến gần với Ngài - “ Hãy đến với Ta!” - và Ngài hứa ban cho họ sự thoải 

mái và nghỉ ngơi. “Khi Chúa Giêsu nói điều này, trƣớc mặt Ngài là những ngƣời 

Ngài gặp gỡ hàng ngày trên đƣờng phố Galilê: rất nhiều những ngƣời đơn sơ, 

ngƣời nghèo, ngƣời bệnh, những ngƣời tội lỗi, những ngƣời bị gạt ra ngoài lề bởi 

gánh nặng của luật pháp và hệ thống xã hội áp bức... Những ngƣời này luôn theo 

Ngài để nghe lời Ngài, là những lời mang lại hy vọng! Lời của Chúa Giêsu luôn 

mang lại hy vọng! “ (Buổi đọc kinh Truyền Tin trƣa Chúa Nhật, ngày 06 tháng 7, 

2014). 

Vào Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân XXVIII này, Chúa Giêsu nhắc lại những lời 

này cho những ngƣời đau yếu, những ngƣời bị áp bức và ngƣời nghèo. Vì họ nhận 

ra rằng họ phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa và, dƣới gánh nặng của những thử thách, 

họ cần đƣợc chữa lành. Chúa Giêsu không đƣa ra những đòi buộc đối với những 

ngƣời đang phải gánh chịu các tình huống đau yếu, khổ đau và yếu đuối, nhƣng 

trao ban cho họ lòng thƣơng xót và sự hiện diện an ủi của Ngài. Ngài nhìn vào 

một nhân loại bị thƣơng tổn với đôi mắt nhìn thấu con tim mỗi ngƣời. Cái nhìn đó 

không phải là một cái nhìn thờ ơ; nhƣng thay vào đó, nó đón nhận mọi ngƣời 

trong tổng thể của họ, mỗi ngƣời trong tình trạng sức khỏe của ngƣời ấy, không 

loại bỏ ai, nhƣng mời gọi mọi ngƣời chia sẻ trong cuộc sống của Ngƣời và trải 

nghiệm tình yêu dịu dàng của Ngƣời. 

Tại sao Chúa Giêsu có những cảm xúc này? Bởi vì chính Ngài đã trở nên yếu 

đuối, chịu đựng những đau khổ nhân sinh và nhận đƣợc sự an ủi từ Chúa Cha. 

Thật vậy, chỉ những ngƣời trải nghiệm đau khổ một cách cá vị mới có thể an ủi 
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ngƣời khác. Có rất nhiều loại đau khổ nghiêm trọng: bệnh nan y và mãn tính, các 

bệnh tâm lý, các tình huống cần phục hồi chức năng hoặc chăm sóc giảm đau, cơ 

man các dạng thức khuyết tật, những loại bệnh nhi khoa và lão khoa. Đôi khi sự 

ấm áp tình nhân loại thiếu vắng trong cách thức tiếp cận của chúng ta đối với 

những bệnh tật này. Điều cần thiết là một cách tiếp cận phù hợp với từng cá nhân 

các bệnh nhân, không chỉ chữa bệnh mà còn chăm sóc, theo quan điểm một sự 

chữa lành nhân bản tích hợp. Khi trải qua bệnh tật, các cá nhân không chỉ cảm 

thấy tính toàn vẹn về thể chất của họ bị đe dọa, mà cả các chiều kích quan hệ, trí 

tuệ, tình cảm và tinh thần của cuộc sống của họ cũng bị nguy hiểm. Vì thế, ngoài 

trị liệu và hỗ trợ, họ mong đợi sự chăm sóc và chú ý. Tắt một lời là tình yêu. Ở 

bên cạnh mỗi ngƣời bệnh, cũng có một gia đình, bản thân họ cũng phải chịu đựng 

và cần đƣợc hỗ trợ và an ủi. 

Anh chị em, những ai đang yếu đau, thân mến, 

Sự yếu đau của anh chị em khiến cho anh chị em trở thành những ai “vất vả 

mang gánh nặng nề”, trong một cách thế thật đặc biệt, và do đó thu hút ánh mắt và 

trái tim của Chúa Giêsu. Nơi Ngài, anh chị em sẽ tìm thấy ánh sáng để chiếu soi 

những khoảnh khắc đen tối nhất của anh chị em và làm sáng tỏ niềm hy vọng có 

thể làm dịu nỗi khổ đau của anh chị em. Ngài thúc giục anh chị em: “Hãy đến với 

Ta”. Nơi Ngài, anh chị em sẽ tìm thấy sức mạnh để đối diện với tất cả những lo 

lắng và những vấn nạn đang tấn công anh chị em trong thời khắc “đen tối” này 

của cơ thể và tâm hồn. Chúa Kitô đã không cho chúng ta những toa thuốc, nhƣng 

nhờ cuộc thƣơng khó, cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa đã giải thoát chúng 

ta khỏi sự kìm kẹp của cái ác. 

Khi phải chịu đựng bệnh tật, anh chị em chắc chắn cần một nơi để tìm thấy 

sự nghỉ ngơi. Giáo Hội mong muốn càng ngày càng nên giống nhƣ các “quán trọ” 

của ngƣời Samaritanô nhân hậu, là Chúa Kitô (x Lc 10:34), nghĩa là, Giáo Hội 

muốn trở thành một ngôi nhà mà anh chị em có thể gặp gỡ ân sủng của Ngƣời, 

đƣợc thể hiện qua sự gần gũi, chấp nhận và giúp giảm nhẹ. Trong ngôi nhà này, 

anh chị em có thể gặp đƣợc những ngƣời, đã đƣợc chữa lành sự yếu đuối của họ 

bằng lòng thƣơng xót của Chúa, sẽ giúp anh chị em chịu đựng thập giá của mình 

và làm cho sự đau khổ của anh chị em có thể mang đến cho anh chị em một viễn 

cảnh mới. Anh chị em sẽ có thể nhìn xa hơn căn bệnh của mình, hƣớng đến một 
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chân trời lớn hơn trong ánh sáng mới và sức mạnh mới cho cuộc sống của anh chị 

em. 

Một vai trò quan trọng trong nỗ lực cung cấp sự nghỉ ngơi và đổi mới cho 

anh chị em yếu đau của chúng ta đƣợc phụ trách bởi các nhân viên y tế: các bác sĩ, 

y tá, chuyên gia y tế và hành chính, các trợ lý và tình nguyện viên. Nhờ chuyên 

môn của họ, họ có thể khiến bệnh nhân cảm thấy sự hiện diện của Chúa Kitô, 

Đấng an ủi và chăm sóc ngƣời bệnh, và chữa lành mọi thƣơng tổn. Tuy nhiên, họ 

cũng là những ngƣời nam nữ với những yếu đuối và thậm chí là cả bệnh tật nữa. 

Họ chứng tỏ cho thấy đúng là “một khi chúng ta nhận đƣợc sự yên ủi của Chúa 

Kitô, chúng ta đƣợc mời gọi đến lƣợt mình trở thành niềm ủi an cho anh chị em 

của chúng ta, với một thái độ ngoan ngoãn và khiêm tốn khi bắt chƣớc Thầy mình” 

(Buổi đọc kinh Truyền Tin trƣa Chúa Nhật, ngày 06 tháng 7, 2014 ). 

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thân mến, 

Chúng ta hãy luôn nhớ rằng các phƣơng pháp điều trị chẩn đoán, phòng ngừa 

và điều trị, nghiên cứu, chăm sóc và phục hồi chức năng luôn nhằm để phục vụ 

cho ngƣời bệnh; thực sự là danh từ “ngƣời” phải đƣợc ƣu tiên hơn so với tính từ 

“bệnh”. Trong công việc của anh chị em, cầu xin cho anh chị em luôn cố gắng đề 

cao phẩm giá và cuộc sống của mỗi ngƣời, và từ chối bất kỳ sự thỏa hiệp nào theo 

hƣớng an tử, hỗ trợ tự tử hoặc bóp nghẹt cuộc sống, ngay cả trong trƣờng hợp 

bệnh nan y. 

Khi phải đối mặt với những hạn chế và thậm chí thất bại của y khoa trƣớc 

các trƣờng hợp lâm sàng ngày càng có vấn đề và những chẩn đoán ảm đạm, anh 

chị em đƣợc kêu gọi mở lòng ra với chiều kích siêu việt của nghề nghiệp là điều 

cho thấy ý nghĩa tối thƣợng của nó. Chúng ta hãy nhớ rằng mạng sống là thánh 

thiêng và thuộc về Thiên Chúa; do đó, mạng sống là bất khả xâm phạm và không 

ai có thể giành quyền tự do định đoạt theo ý mình (x. Donum Vitae – Tông huấn 

Hồng Ân Sự Sống, 5; Evangelium Vitae – Thông điệp Tin Mừng Sự Sống, 29-53). 

Cuộc sống phải đƣợc chào đón, bảo vệ, tôn trọng và phục vụ từ đầu đến cuối: cả 

lý trí nhân loại thƣờng tình và niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng là tác giả của sự 

sống, đều đòi hỏi điều này. Trong một số trƣờng hợp, việc phản đối trên cơ sở 

lƣơng tâm trở thành một quyết định cần thiết nếu anh chị em nhất quán với tiếng 

“vâng” của anh chị em với sự sống và với con ngƣời nhân bản. Khả năng chuyên 
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nghiệp của anh chị em, đƣợc nâng đỡ bởi đức ái Kitô giáo, sẽ là sự phục vụ tốt 

nhất anh chị em có thể trao ra để bảo vệ quyền con ngƣời chân thật nhất, là quyền 

đƣợc sống. Khi anh chị em không còn có thể chữa trị, anh chị em vẫn có thể chăm 

sóc và chữa lành, thông qua các cử chỉ và các thủ thuật mang lại sự thoải mái và 

nhẹ nhõm cho ngƣời bệnh. 

Đáng buồn là trong một số bối cảnh chiến tranh và xung đột bạo lực, cả các 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe lẫn các cơ sở tiếp nhận và hỗ trợ ngƣời bệnh cũng 

bị tấn công. Ở một số khu vực cũng xảy ra trƣờng hợp các nhà lãnh đạo chính trị 

cố gắng thao túng việc chăm sóc y tế vì lợi ích riêng của mình, do đó, hạn chế 

quyền tự chủ hợp pháp của ngành y. Tuy nhiên, việc tấn công những ngƣời cống 

hiến hết mình cho sự phục vụ những thành viên đau khổ trong xã hội nhƣ thế 

không phục vụ thiện ích của ai cả. 

Vào Ngày Quốc Tế Bệnh nhân thứ XXVIII này, tôi nghĩ đến nhiều anh chị 

em của chúng ta trên khắp thế giới không đƣợc tiếp cận chăm sóc y tế vì sống 

trong nghèo đói. Vì lý do này, tôi kêu gọi các tổ chức chăm sóc sức khỏe và các 

nhà lãnh đạo chính phủ trên toàn thế giới đừng lơ là với công bằng xã hội vì một 

thiên kiến đối với các mối quan tâm tài chính. Tôi hy vọng rằng, bằng cách liên 

kết các nguyên tắc liên đới và trợ giúp, các nỗ lực sẽ đƣợc thực hiện một cách 

phối hợp nhằm bảo đảm mọi ngƣời đều có quyền truy cập vào các phƣơng pháp 

điều trị thích hợp cho việc chăm sóc và phục hồi sức khỏe. Tôi gửi lời cảm ơn 

chân thành đến tất cả những ngƣời tình nguyện phục vụ những ngƣời bệnh, 

thƣờng là để bù đắp những thiếu sót về cơ chế, đồng thời phản ánh hình ảnh của 

Chúa Kitô, Đấng là ngƣời Samaritanô nhân hậu, qua những hành động yêu 

thƣơng và gần gũi của họ. 

Tôi giao phó tất cả những ngƣời đang chịu gánh nặng bệnh tật, cùng với các 

gia đình và tất cả nhân viên chăm sóc sức khỏe cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng là 

Sức khỏe của Bệnh Nhân. Tôi bảo đảm nhớ đến anh chị em trong những lời cầu 

nguyện của tôi, và tôi ƣu ái ban Phép Lành Tòa Thánh cho anh chị em. 

Từ Vatican, ngày 3 tháng Giêng năm 2020, 

Lễ nhớ Danh Cực Thánh Chúa Giêsu 

+ Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
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NỤ CƢỜI TƢƠI 

Chúa ơi, xin cho con một nụ cƣời! 

Vì nụ cƣời làm con tim rạng rỡ  

Nhờ nụ cƣời mọi ngƣời đến với nhau, 

Bao hận thù biến tan theo gió mây. 

 

Chúa ơi, xin cho con một nụ cƣời! 

Vì nụ cƣời làm tâm hồn mềm mại  

Nhƣ nƣớc chảy, đá cứng cũng phải mòn, 

Sắt rắn chắc, có ngày cũng thành kim. 

 

Chúa ơi, xin cho con một nụ cƣời!  

Vì nụ cƣời dấu chỉ của tình yêu  

Dẫu lạnh lùng, lòng ngƣời vẫn rung động, 

Biết cảm thông với ai từng ngã xa. 

 

Chúa ơi, xin cho con một nụ cƣời!  

Để con cƣời với mọi ngƣời cạnh bên  

Cho cuộc sống vơi hết những buồn tênh. 

Mặc dòng đời cứ mãi trôi lênh đênh. 

 

Chúa ơi, xin cho con một nụ cƣời! 

Để mang đến niềm yên vui tất cả 

Dẫu bao ngƣời đang ngụp lặn đau thƣơng, 

Xoá bao nỗi âu sầu và vấn vƣơng. 

 

Chúa ơi, xin cho con một nụ cƣời! 

Đến khắp nơi chia san từng khúc hát 

Giai điệu buồn bỗng hoá thành niềm vui 

Hồng ân Chúa chan chứa trong tâm hồn. 

Lm. Xuân Hy Vọng 

Ishigaki, 20.01.2020 
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ÁO DÒNG TÔ ĐIỂM 

   

Tôi đọc trang báo tin về chuyện 

Chuyện kể người nữ ở phương xa 

Tháng này mưa nắng đưa vào chuyện 

Chuyện người thiếu nữ khấn đầu tiên. 

Đường vào tu viện mở thênh thang 

Mà dấu chân ai vội bước vào 

Tương lai tỏa sáng khấn trọn đời 

Hạnh phúc tràn ra ngập xác hồn. 

  Đời người sương gió phủ trên vai 

Tuổi xuân hy vọng Chúa gọi mời 

Áo dòng tô điểm người thánh thiện 

Lung linh ngọn nến trước cộng đoàn , 

Mùa hè vừa đến điểm lá xanh 

Bình minh thắp sáng chiếu rạng ngời 

Hiệp ý tạ ơn, lòng cảm mến 

Hoa nở trong tim hiến một đời. 

  Viết một vần thơ để nguyện cầu 

Chập chùng gian khổ vẫn trung kiên 

Đường đi theo Chúa, đường ánh sáng 

Trọn đời tín thác với xin vâng. 

    Bảo Quyên 
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NĂM MỚI TẬP VÈ 
Năm mới xuân sang 

Mai đào khoe sắc 

Lộc biếc ngát hƣơng 

Lòng ai vấn vƣơng. 

 Đông qua, xuân đến 

 Khắp nơi trìu mến 

 Ngƣời ngƣời hân hoan. 

 Lòng tôi tự nhủ: 

  Năm nay cố gắng 

  Bớt đi cái tôi 

  Thêm vào Giê-su. 

  Bớt niềm kiêu hãnh 

  Thêm lòng khiêm cung. 

  Bớt tính giận hờn 

  Thêm vào yêu thƣơng. 

  Bớt màn đóng kịch 

  Thêm điều chân thật. 

  Bớt ngồi luyên thuyên 

  Thêm niềm tâm sự. 

  Bớt lời đay nghiến 

  Thêm lòng cảm thông 

  Bớt phiền than trách 

  Thêm hiểu biết ngƣời 

  Bớt đi ích kỷ 

  Thêm niềm sẻ chia… 

 Đầu xuân kính chúc: 

 1 năm an bình 

 12 tháng hân hoan 

 48 tuần chứa chan nụ cƣời 

 366 ngày ngƣời ngƣời vui tƣơi 

 8.784 giờ tràn đầy hạnh phúc 

 527.040 phút tận tình chia san 

 31.622.400 giây thân thƣơng toả lan. 

  Canh Tý chứa chan 

  Rộng tay chào đón 

  Mọi ngƣời và tôi!  

              Lm. Xuân Hy Vọng 
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NGƢỜI CON HIẾU THẢO 

   “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Con” (Mt 3,17). 

  Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, lên khỏi nƣớc, thì Thần Khí Chúa lấy hình 

chim bồ câu và ngự xuống trên Ngài và có tiếng từ trời phán: “Đây là con yêu dấu 

của Ta, Ta hài lòng về Con”. 

  Mỗi ngƣời chúng ta cũng đã chịu phép rửa tội và phép thêm sức, thế nhƣng chúng 

ta có là con yếu dấu của Chúa và Chúa có hài lòng về chúng ta không? Chúng ta hãy 

xem Đức Giê-su là Con yếu dấu của Chúa thế nào, qua hai điểm mấu chốt là lúc 

trƣớc sinh và trƣớc lúc chết. 

   Khi Đức Giê-su Giáng Sinh làm ngƣời. 

  Nhƣ chúng ta biết, Đức Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa 

Cha, thế mà vì vâng lời Chúa Cha, Đức Giê-su đã xuống thế làm ngƣời : “Này con 

xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7). Chƣa sinh ra mà đã bị lùng bắt, phải chốn 

nhui chốn nhủi sang tận Ai-cập, rồi chẳng có chỗ để sinh ra đàng hoàng, lại sinh ra 

nơi máng cỏ bò lừa, giữa đêm đông giá lạnh. 

   Một Thiên Chúa giàu có vinh quang đến thế mà lại sinh ở một nơi nghèo hèn, khổ 

sở đến vậy. Thì khi nghèo khó, chúng ta còn dám than thân trách phận; có còn 

dám than trời trách Chúa nữa không? 

    Trƣớc khi chịu khổ nạn, trƣớc khi chết, Đức Giê-su đã cầu nguyện với Chúa 

Cha trong vƣờn Ghết-xê-ma-ni : “Lạy Cha, nếu có thể đƣợc thì xin cất chén đắng 

này khỏi Con, nhƣng đừng theo ý Con một theo ý Cha” (Mt 26,39). Chén đắng 

của Đức Giê-su là cuộc khổ nạn, bị đánh đập te tua phù mỏ và chết treo toòng teng, 

trần trụi trên thập giá. 

   Còn chúng ta thì sao, vẫn mặc áo đẹp, vẫn mắt xanh mỏ đỏ, vẫn còn đẹp chán. 

Chén đắng của chúng ta là gì? Đó là những khó khăn, những đau khổ và những 

bệnh tật. Thế nhƣng ai trong chúng ta mà không có khó khăn, đau khổ hay bệnh tật 

đâu. Không đau bụng cũng đau lƣng; không đau ruột cũng đau gan; không đau cột 

sống cũng đau thần kinh tọa; không đau chân cũng đau tay,.... Mà già trẻ, lớn bé đau 

cái gì cũng đau, cũng khổ, cũng khó chịu hết. 

   Nhƣ con, thấy vậy chứ cũng đâu có sung sƣớng gì. Có lần thấy con bị lở miệng, 

tại vì đau nên nói không rõ, nên ngƣời ta hỏi  con nói là con bị lở miệng. Mỗi tháng 

một lần; mỗi lần 10 ngày; không có thuốc chữa. Nó lở ở môi hay miệng còn đỡ, chứ 
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nó mà lở ở trên hay dƣới lƣỡi thì cực kỳ đau và khó chịu. Nuốt nƣớc miếng nó cũng 

đau; uống nƣớc nó cũng đau; nói nó cũng đau và nhất là ăn thì khỏi nói, cực kỳ đau.  

  Khi nghe con nói vậy, một bà sơ nói: Chúng con cử tƣởng chị em phụ nữ chúng 

con phải khổ, phải cực một tháng một lần, ai dè cha cũng bị. Việc đó là việc gì thì chị 

em phụ nữ biết rõ rồi. Nhƣ thế, đèn đỏ chũng chết, mà đèn xanh cũng chết; đàn 

ông cũng vậy mà phụ nữ cũng thế; bà sơ cũng thế mà ông cha cũng vậy. 

   Nhiều khi chúng ta gặp khó khăn, đau khổ hay bệnh tật, chúng ta cứ tƣởng chỉ có 

mình mình bị, còn ngƣời khác thì không, nên chúng ta cứ buồn rầu, rồi than trách 

Chúa : Tại sao Chúa lại để con thế này !!!!!!!  

  Có khi nào ra chợ, chúng ta thấy ngƣời không tay, không chân, phải nằm trên một 

tấm ván, có bánh xe, đi ăn xin chƣa. Chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, lƣng thì đen sạm, 

đúng là “bán lƣng cho trời, bán mặt cho đất”. Thế mà anh ta vẫn sống. Còn chúng ta 

thì sao, chúng ta chƣa đến mức đó mà; chúng ta vẫn còn hai chân, hai tay; quần áo 

đầy đủ và đủ thứ kiểu nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, là chúng ta cũng đã tạ ơn Chúa 

và hạnh phúc lắm rồi. 

   Kính thƣa quí ông bà và anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên 

Chúa không thiên vị ai và công bằng vô cùng, nên chúng ta đừng buồn rầu hay 

than trách Chúa làm chi. 

    Tốt hơn, chúng hãy cầu nguyện với Chúa. Chúng ta cứ cầu xin những gì mình 

muốn. Có ai muốn khó khăn, đau khổ hay bệnh tật bao giờ, mà Chúa cũng chẳng 

muốn nữa. Chúng ta muốn mạnh khỏe, mọi sự đều tốt đẹp, nhƣng chúng ta đừng quên 

thêm câu này : “Nhƣng đừng theo ý con, một theo ý Chúa”.  

  Một câu hỏi to tƣớng : Tại sao phải theo ý Chúa mà không theo ý của ta? Câu 

trả cũng to tƣớng là vì “Chúa khôn hơn chúng ta”. Chúng ta chỉ biết gần mà không 

biết xa. Cứ muốn khỏe mạnh và lắm tiền nhiều của là OK. Thế nhƣng điều đó có làm 

cho chúng ta hạnh phúc và nên thánh không? Có lắm tiền nhiều chúng ta lại “rửng 

mỡ”, kiêu căng ngạo mạn. Có khỏe mạnh ta lại làm bậy làm bạ hơn là làm điều tốt 

điều hay.  

   Chúng ta không khôn hơn Thiên Chúa đâu. Chúa thì muốn chúng ta sống 

bình an và hạnh phúc ở đời này cũng nhƣ đời sau nữa cơ. Chẳng lẽ Chúa lại muốn 

chúng ta đau khổ, khó khăn và bệnh tật chăng? Không. Ngàn lần không. Đó là do 

thân phận hèn mọn và tội lỗi của chúng ta và do chúng ta mà ra thôi.  

   Trong thực tế, một cảnh thƣờng xuyên xảy ra mà ai trong chúng ta cũng biết. Có 

những đứa con phụng dƣỡng cha mẹ già, đau yếu, chỉ vì cha mẹ có nhiều tiền nhiều 
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của, mục đích là để chia gia tài. Cái này gọi là “chẳng trọn”, nhƣ “ăn năn cách chẳng 

trọn” vậy. “Ăn năn cách chẳng trọn” là sợ Chúa phạt hay đƣợc Chúa ban cho ơn này 

ơn kia. Nó “không trọn” vì thiếu cái lòng; thiếu lòng hiếu thảo. 

  Còn có những đứa con phụng dƣỡng cha mẹ già yếu vì lòng hiếu thảo. Cái này gọi 

là “Cách trọn”. Phụng dƣỡng cha mẹ không vì cái gì hết ngoài lòng hiếu thảo của 

một ngƣời con. “Ăn năn cách trọn” là vì lòng yêu mến Chúa, nó trọn vẹn và đáng 

quí.  

   Chúng ta sẽ yêu thích đứa con nào hơn ? Chắc chắn là đứa con hiếu thảo rồi. 

Thiên Chúa cũng vậy. Và chúng ta muốn trở thành đứa con nào đây? Chắc chúng 

cũng muốn trở thành những đứa con hiếu thảo của Chúa cũng nhƣ của cha mẹ 

mình. Do đó, chúng ta đƣợc cha mẹ cho cái gì thì cám ơn cái đó, không đòi hỏi 

cũng không bắt phải cho. Chúng ta đƣợc Chúa ban cho đƣợc sống ngày nào thì 

chúng ta tạ ơn Chúa ngày đó. Có gặp những khó khăn, đau khổ hay bệnh tật thì 

chúng ta cũng không than trời trách Chúa. Lý do đơn giản là vì Chúa không ban 

những thứ đó cho ta. 

   Đƣợc những ơn lành mà tạ ơn Chúa, điều này ai làm cũng đƣợc; có khi ngƣời 

ngoại làm làm giỏi hơn chúng ta nữa. Nhƣng nếu khi gặp những khó khăn, đau khổ 

hay bệnh tật mà vẫn tin tƣởng, phó thác và vui lòng chấp nhận tất cả, thì chỉ có 

những ngƣời con hiếu thảo, những ngƣời con yêu dấu mới làm đƣợc thôi. 

   Nhƣng ngƣời con này, Chúa sẽ nhìn và nói: ngƣơi giống Con Ta, lên (thiên 

đàng), hãy vào mà hƣởng niềm vui của Chúa ngƣơi.  Còn những ngƣời khác, 

Chúa nhìn và nói : ngƣơi không giống Con Ta chút nào, đen thui, lại mọc sừng 

nữa, trông giống ma quỉ quá, xuống (hỏa ngục), nơi đó tha hồ mà khóc lóc và 

nghiến răng; tha hồ mà than với trách. 

   Vậy mừng ngày Chúa chịu phép rửa hôm nay, mỗi ngƣời chúng ta hãy noi gƣơng 

Đức Giê-su, ngƣời con yêu dấu của Thiên Chúa, những khi nghèo khó, những khi khó 

khăn, những khi đau yếu, bệnh tật, chúng ta hãy vui lòng chấp nhận tất cả, với lòng 

hiếu thảo của một ngƣời con, để khi Chúa nhìn vào mỗi ngƣời chúng ta bây giờ 

cũng nhƣ khi ta về với Chúa mà nói : Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con. 

Con hãy sống trong bình an và hạnh phúc. Thật là không có hạnh phúc nào bằng, 

phải không bạn !!!!!!!!! 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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CHA ĐÃ QUÊN 

Con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào 

phòng con một mình khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con 

đặt dƣới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ƣớt. 

Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong thƣ viện và đọc bài viết của mình, nỗi 

hối hận chợt dâng ngập hồn cha. Và cha đã chạy ngay đến phòng con để xin lỗi.  

Con ơi, cha đã tức giận, quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong 

lúc thay quần áo đi học, lúc con để đôi giầy dơ bẩn hay thấy con vứt vật dụng lung 

tung trong nhà. 

Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con. Buổi sáng, cha thấy 

con không ngăn nắp khi ngủ dậy, lại còn ăn uống vội vàng và lấy một lúc quá nhiều 

thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài 

chơi, cha chỉ chau mày và trả lời cộc lốc không chút thiện cảm: "Hừm! Liệu mà về 

sớm đấy!". 

Buổi chiều, cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ của 

con bị rách, cha đã làm con phải mất mặt trƣớc bạn bè khi lôi con về nhà. Con thật 

sự đã làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ 

mà cha đã phải vất vả làm việc và dành dụm mua cho con. 

Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bƣớc tới ngƣớc nhìn cha với ánh mắt ngây thơ 

trong sáng, cha lại quát lên: "Mày muốn cái gì?". Và trái tim cha đã xúc động biết 

dƣờng nào khi con chỉ im lặng chạy đến, vòng đôi tay bé bỏng ôm cổ cha thật chặt 

với tất cả yêu thƣơng trìu mến rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài. 

Con thƣơng yêu! 

Con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ hãi 

lẫn đau xót nghẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến 

mình thành một ngƣời cha suốt ngày chỉ săm soi tội lỗi của con mình. Một ngƣời 

cha chỉ toàn tìm kiếm những cái xấu của con để chê trách - và đây lại là phần 

thƣởng mà cha dành cho con nhƣ là một đứa trẻ ƣ? Cha chỉ muốn coi phải thế này 

thế nọ, cha chỉ muốn con phải cƣ xử nhƣ ngƣời lớn. Cha đã đo con bằng cây thƣớc 

dành cho một ngƣời trƣởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải 

nghiệm già dặn của cha. 

Con yêu của cha! 

Trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cỗi và muộn phiền, đầy thành kiến, 

soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều hay và chân thành, hồn 

nhiên trong tƣ chất của con. Trái tim nhỏ bé của con nồng ấm và to lớn nhƣ ánh rạng 

đông đang tặng bao tia nắng ấm cho những ngọn đồi bao la. Con đã hồn nhiên lao 
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vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề vƣớng bận việc cha đã la mắng con cả 

ngày và hằn học với con vì những lý do không chính đáng. 

Con thƣơng yêu! 

Cha không thể đợi thêm đƣợc nữa. Cha phải nhanh chóng bƣớc đến bên con, 

quỳ xuống cạnh chiếc giƣờng nhỏ bé và nhìn khuôn mặt thơ ngây của con trong 

giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng. 

Có thể, con còn quá bé bỏng để hiểu những cảm xúc đang tràn ngập lòng cha. 

Cha hứa với con, ngay từ giây phút này, cha sẽ trở lại là ngƣời cha đích thực và luôn 

biết trân trọng tình yêu con ngay cả trong những giây phút nóng giận bừng bừng. 

Cha sẽ là ngƣời bạn trung thành của con, sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ cƣời 

vui khi con gặp may mắn, sung sƣớng. Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những 

lời gắt gỏng mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha. Cha sẽ tự bảo mình 

rằng con vẫn còn bé bỏng. 

Ôi, hình nhƣ cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha nhƣ nhìn một con ngƣời 

trƣởng thành thật sự. Giờ đây, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên 

trên chiếc giƣờng bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. 

Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay trìu mến của mẹ. Mái tóc tơ mềm mại 

của con còn vƣớng víu trên bờ vai mẹ, cần đƣợc che chở trong cảm giác đƣợc yêu 

thƣơng. Vậy mà cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều... 

W. Livingston Larned 

Tôi đã đọc câu chuyện này nhiều lần mà lúc nào cũng nguyên vẹn cảm xúc nhƣ 

lần đầu tiên. Rồi tôi tự hỏi đã bao nhiều lần trong đời, tôi cũng giận dữ vô cớ với 

những ngƣời xung quanh. Hãy thông cảm, thấu hiểu mọi ngƣời thay vì oán trách họ. 

Hãy đặt mình vào vị trí của họ để biết rằng tại sao họ lại có những hành xử nhƣ vậy. 

"Biết mọi thứ cũng có nghĩa là tha thứ mọi thứ".  

Những ngƣời bạn gặp trên đƣờng đời sẽ ảnh hƣởng đến cuộc sống của bạn. Dù 

tốt hay xấu, họ cũng tặng cho bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính 

vì vậy, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm 

tổn thƣơng bạn, phản bội bạn, hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ 

cho họ bởi vì có thể chính nhờ họ mà bạn học đƣợc cách khoan dung. 

Chỉ trích một ngƣời là việc không khó, vƣợt lên trên sự phán xét đó để cƣ xử 

rộng lƣợng, vị tha mới là điều đáng tự hào. 

Đó là nguyên tắc đầu tiên trong nghệ thuật “Đắc Nhân Tâm” của Dale 

Cargegie do học giả Nguyễn Hiến Lê dịch: “Không chỉ trích, oán trách hay than 

phiền”. 

Nói một cách khác, muốn lấy mật thì chúng ta đừng phá tổ ong. 

 

Nguồn:http://chinhhoiuc.blogspot.com/2020/01/muon-lay-mat-thi-ung-pha-to-ong.html 
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OAN HỒN THAI NHI  

TRONG CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG 
 

Hiện nay bên tro ng đất nƣớc Vệt Nam đang trở nên rầm rộ về tình trạng nạo, 

phá thai không chính thức, còn đƣợc ngƣời dân gọi với danh từ “chui”, bởi thầy y 

thực hiện nơi các phòng khám tƣ và hậu quả đau thƣơng nhƣ thế nào chắc hẳn 

chúng ta đã cảm nhận. Có những bào thai đã mãi mãi không có cơ hội đƣợc cất 

tiếng khóc chào đời.  

Về một câu chuyện nghĩa tình của những con ngƣời luôn đồng hành làm các 

việc cao cả. Họ bôn ba khắp nơi để tiếp nhận các thai nhi bị chối bỏ đem về chôn 

cất tử tế, với mong muốn xác trẻ thơ đƣợc mai táng theo đúng nghĩa là một con 

ngƣời. 

Theo quốc lộ 1A từ miền Đông Nam bộ đi về hƣớng trung tâm thành phố 

Biên Hòa, xa xa ngƣời ta nhìn thấy một ngôi thánh đƣờng uy nghi mà ngƣời công 

giáo di cƣ gọi là Giáo Xứ Tây Hải, nằm trong vùng Hố Nai, thuộc Giáo Phận 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khi bƣớc vào nghĩa trang oan hồn của thai nhi xấu số, 

ngƣời ta gặp gỡ linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, hiện nay là trƣởng ban bảo vệ 

sự sống của Giáo Phận Xuân Lộc, một vị chủ chăn hiền hậu và chất phát. Ngoài 

việc rao giảng Tin Mừng cho giáo dân, ngài còn rộng tay làm những việc bác ái 

xã hội đạo đời. Cha Tịch đón nhận các thai nhi bị cha mẹ loại bỏ, kể cả các bà mẹ 

bị sẩy thai, hƣ thai tại các phòng khám tƣ và bệnh viện công thuộc các vùng lân 

cận, đƣợ cha đƣa về, mặc áo cho bé thơ, sau đó hiệp dâng thánh lễ và mai táng 

các em trong công viên nghĩa trang của xứ đạo. Cho đến hôm nay, đã có hơn 

20.000 thai nhi đƣợc ngài đem về chôn cất chu đáo trong suốt 8 năm làm việc 

nghĩa tình. Từ thủa ban đầu, ngài thật cô đơn, nhƣng cho đến bây giờ, có rất nhiều 

ngƣời lƣơng, giáo thiện tâm đến đây chia sẻ với cha trong công việc bác ái này. 

Từ lối mòn bên cạnh giáo đƣờng, đi sâu vào tận cùng bên trong giáo xứ, 

ngƣời ta nhìn thấy một công viên nhỏ với cây cối hoa lá xanh tƣơi, đƣợc chăm sóc 

bởi một thanh niên đạo hạnh, ngày ngày đến đây phục vụ không công. Cha Giuse 

Nguyễn văn Tịch đã dành một khu đất rộng vừa đủ, để xây cất những nấm mồ rất 

lớn. Khi gặp gỡ, đƣợc ngài chia sẻ nhƣ sau: “trong các bệnh viện thuộc nhà nƣớc 

quản lý và đƣợc nhân viên y tế tỏ lộ: trƣớc đây, khi gặp xác thai nhi quá nhỏ, đem 

phế bỏ vào nhà vệ sinh và xả nƣớc cho trôi xuống hầm. Riêng trẻ thơ lớn hơn, 

đƣợc xem nhƣ rác thải và sau đó cho vào nơi chứa rác trong bệnh viện. Thỉnh 

thoảng có vài thiếu nữ với độ tuổi từ 15 đến 17, khi biết tin, họ trực tiếp đến đây, 
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trao tận tay cho cha xác thai nhi và tỏ bày đó là con của họ, sau lần phá thai ở một 

phòng y tế tƣ nhân. 

Ngoài ra cha Tịch cũng đã quyên góp và mua sắm đƣợc 2 tủ đông lạnh rất 

lớn, để ƣớp xác bé thơ trong các hũ sành và lƣu giữ vào hai nơi này, khi tủ đông 

lạnh không còn chỗ chứa, sau thánh lễ buổi chiều ngày Chúa Nhật, ngài tổ chức 

một cuộc rƣớc trang trọng, có nhiều ngƣời ở các nơi đến tham dự và trên tay mỗi 

ngƣời cầm một ngọn nến đƣợc thắp sáng lung linh, để đƣa tiễn các em ra công 

viên nghĩa trang công giáo. 

Cha Tịch còn cho biết: Khi các em bị chối bỏ quyền làm ngƣời, chúng ta 

luôn nghĩ rằng: đâu là cái tâ của ngƣời cha, ngƣời mẹ, để rồi ngƣời ta đối xử với 

con cái mình nhƣ thế? Có những bàn tay đã không giữ nổi sự sống này, thay lời 

muốn nói, các em cần có sự sống và cần đƣợc bảo vệ. Xin cha mẹ đừng nhẫn tâm 

loại bỏ các em, nếu nhƣ trong cuộc sống, phải có sự chọn lựa mà nó quá khắc 

nghiệt, không vƣợt qua nổi sự ích kỷ, danh dự, hoàn cảnh, mà đành lòng chối bỏ 

đứa con của mình. Nhƣng đừng quê rằng các em cần phải đƣợc chôn cất và đối xử 

tử tế nhƣ một con ngƣời mà Thiên Chúa đã tác tạo.  

Chị Thu Hà, một ngƣời công giáo ngoan đạo, tâm sự trong tiếng khóc nức 

nở: tôi cảm nhận ngƣời ta, khi loại bỏ một thai nhi, cũng có nghĩa giết đi một con 

ngƣời thân thƣơng của mình. Khi tiếp nhận thai nhi về nhà xứ, chúng tôi trân 

trọng để trong bình sành, đôi lúc hình hài còn nguyên vẹn. Thỉnh thoảng phải nhìn 

các hài nhi với thân xác bị hƣ nát biến dạng, tôi rất đau lòng. 

Một cụ cao niên trong giáo xứ vừa rơm rớm nƣớc mắt vừa nói: chỉ còn mấy 

tháng uổi nữa sẽ trở thành một em bé, sinh hoạt bình thƣờng nhƣ một con ngƣời, 

nhƣng không hiểu vì lý do nào mà bị ngƣời cha ngƣời mẹ chối bỏ và chối bỏ một 

cách thƣơng tâm nhƣ vậy. 

Một phụ nữ trung niên cƣ ngụ trong một căn nhà nhỏ bên cạnh nghĩa 

trang,tâm sự trong làn nƣớc mắt: buổi ban đầu tôi rất sợ sệt, khi nâng em bé trên 

tay mà run sợ, ngở ngàng khi các em không còn nguyên vẹn hình hài, thân xác nát 

rời, đầu và tứ chi bị phân tán, vẫn còn nhau thai dính với con ngƣời, tôi xúc động 

vô cùng. 

Chị Ngọc, một ngƣời luôn đồng hành với cha Tịch, cũng tỏ bày: bản than tôi 

cũng là ngƣời mẹ, tôi chỉ mong muốn các bà mẹ, dù có khó khăn thế nào đi nữa, 

cũng nên cố gắng giữ lại giọt máu của mình, rồi mình sẽ vƣợt qua mọi giông tố. 

Một mai con mình lớn lên, nó biết cƣời, biết nói, biết làm ngoan và sống gắn bó 

với mình, một điều hạnh phúc tuyệt với. 
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Cuối cùng, cha Tịch nói tiếp: trong cuộc sống này có nhiều bàn tay không 

giữ đƣợc đứa con của mình, thậm chí bóp nghẹt con tim, bóp chết hơi thở của trẻ 

thơ vô tội. Tuy nhiên, lại có rất nhiều bàn tay nhân ái đƣa ra, mở rộng tấm lòng 

cao qúy để yêu thƣơng, đón nhận và đền bù nhân phẩm cho các em không đƣợc ra 

chào đời. Vấn nạn xã hội bây giờ thật là cay đắng khôn nguôi, xin đừng ngại 

ngùng đƣa xác con của mình đến một nơi nào đó, để chôn cất chúng một cách tử 

tế và trân trọng, nhƣ lòng Chúa mong muốn. 

Theo tín ngƣởng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, những oan hồn bị bức tử 

một cách oan khiên và nhất là oan hồn của các thai nhi vô tội, thƣờng có quyền 

phép linh thiêng, phù trì cho con ngƣời chúng ta còn đang hiện diện nơi trần thế 

này, các linh hồn thai nhi nằm trong công viên nghĩa trang của cha Tịch đã ra 

thiên cổ, giờ đây đang hiện diện trên thien đàng hay trong cõi niết bàn, vẫn đang 

độ trì và tha thứ mọi lỗi lầm cho các bậc làm cha mẹ. Họ là những ngƣời đã 

không có công cƣu mang các em, lại còn từ chối quyền đƣợc nuôi dƣỡng các em, 

chỉ vì một hoàn cảnh, hoặc ly do đặc biệt nào đó không ai biết đƣợc, nhƣng chỉ có 

một mình Thiên Chúa mới biết đƣợc sự thật mà thôi. 

Bảo Quyên 

 

Tiếng Việt kỳ diệu. 
Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNG, 

Trong chữ VỮNG vẫn có dấu NGÃ, 

Trong chữ HIỂU vẫn có dấu HỎI, 

Chữ NGẮN dài hơn chữ DÀI. 

*** 

SUNG SƢỚNG có 9 chữ thì GIAN TRUÂN cũng thế, 

HẠNH PHÚC có 8 chữ thì BI THƢƠNG cũng thế, 

TÌNH YÊU có 7 chữ thì PHẢN BỘI cũng thế, 

SỰ THẬT có 6 chữ thì GIẢ DỐI cũng thế. 

BẠN BÈ có 5 chữ thì KẺ THÙ cũng thế. 

CƢỜI có 4 chữ thì KHÓC cũng thế. 

YÊU có 3 chữ thì HẬN cũng thế. 

TA có 2 chữ thì NÓ cũng thế. 

Sưu Tầm 
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BIẾT L  ĐAU LÒNG NHƢNG NHẤT ĐỊNH PHẢI N I. 

MONG MỌI NGƢỜI CHUNG TAY CHIA SẺ,  

ĐỂ KHÔNG CÒN NGƯỜI PHÁ THAI, BỎ CON NHƯ VẬY NỮA. 

MÙA PHÁ THAI CUỐI NĂM! PHÁ THAI ĐỂ VỀ QUÊ ĂN TẾT . 

 

Lại một mùa giáng sinh và năm mới sắp tới, đây là những giai đoạn THAI 

NHI bị phá nhiều nhất trong năm . Sẽ có hàng ngàn THAI NHI vô tội nữa bị giết 

nếu chúng ta không ngăn chặn từ bây giờ. Mỗi lƣợt chia sẽ là mỗi cơ hội để chúng 

ta góp một phần nhỏ cứu một Thai Nhi.  

Tôi đã từng nghe những câu quen thuộc từ những phòng khám đa khoa, bệnh 

viện phụ sản, hay những phòng phá thai công khai trên những tuyến phố quen 

thuộc trong những thành phố lớn ở nƣớc ta, tôi nghe quen đến nỗi nhƣ thuộc một 

bài hát yêu thích, hay nhƣ những câu văn thơ quen thuộc, những câu nhƣ: 

– Ok rồi mày ạ, tao đã giải quyết ổn cái thai rồi, từ nay khỏi phải suy nghĩ tới 

thằng đó nữa mày ạ, loại đàn ông gì mà hèn nhát ( đoạn này đau vãi cho cánh đàn 

ông các bác ạ) 

– Alo - anh đến đón em nhé, em vừa giải quyết theo nguyện vọng của anh rồi đấy, 

từ nay không phải lo nữa nhá, đón em về đi ăn nhé anh. 

– Tao vừa giải quyết xong mày ạ, sợ lắm nhƣng tết này không phải lo ông bà già 

nữa, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì nó.. 

– Tết này ổn rồi mày ạ, tao chỉ sợ không phá đƣợc thì tết này cả họ méo mặt với 

tao quá.. 

– Mày biết không, tao vừa uống cái viên thuốc đó chừng 15 phút thôi, là tự nhiên 

nó tuột phát ra luôn, nó còn rẫy rẫy nhìn kinh vãi luôn, nhƣng bây giờ thì tốt rồi, 

viêc học và lấy chồng của tao không phải lo lắng nữa. 

– Vân vân và mây mây các câu nói….. 

Những câu nói nhƣ xé vào lòng tôi vậy, chỉ vì một thứ suy nghĩ ích kỷ của 

bản thân thôi mà bạn đã giết đi chính đứa con của bạn nhƣ vậy đấy… Rồi còn các 

soái ca, những anh chàng ga lăng, những ngƣời hùng của cuộc đời em đâu ạ, vâng 

khi chƣa có sản phẩm thì các soái ca ấy luôn cặp kè, nhớ nhung các kiểu con đà 

điểu, nhớ đến độ “ đêm không ăn, ngày không ngủ” nhớ đến độ ngồi trên bàn 

nhậu còn nhớ với câu thơ gì nhỉ “ Có những lúc gục đầu bên chai rƣợu, Anh vô 
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tình lấy đũa khắc tên em” và kính thƣa các loại nhớ, rồi hứa hẹn các kiểu con tiểu 

yêu, nào là tƣơng lai sáng nhƣ bóng đèn cao áp, đƣờng đời rộng rãi nhƣ biển thái 

bình dƣơng, yêu nhiều nhƣ lá trên rừng, sao trên trời, rồi cái lúc đè con ngƣời ta 

ra thì sao ạ “ uhm thì anh sẽ vì em làm cha thằng bé” rồi câu sau là gì ạ? ( lát nói 

câu sau nhé), rồi đến lúc em nhẹ nhàng nhắn lại một tin “anh ơi goai phai hai vạch 

rồi, anh tính thế nào đi, ta cƣới nhau nhé” rồi câu trả lời là sao ạ “ sao nhanh vậy, 

anh chƣa sẵn sàng cho hôn nhân - cái gì có thai á, em điên à - không đƣợc đâu anh 

còn tƣơng la. - Chắc gì đã phải của tôi, cô tự lo đi”. Vâng đó là những gì ngƣời 

phụ nữ nhận đƣợc sau câu nói “anh sẽ vì em làm cha thằng bé” để rồi câu sau là 

“ANH ĐÃ CHƠI XONG TÉ MẸ CHO RỒI” lúc đó những lời ong bƣớm, mỹ 

miều đâu rồi ạ, những lời đó nó có cánh lắm nên nó bay mất rồi phải không? 

Đúng nhƣ vậy, nên cái câu mà tôi nghe đƣợc là “ĐÀN ÔNG NHIỀU THẰNG 

HÈN BỎ MẸ” có lẽ KHÁ ĐÚNG VỚI NHIỀU NGƢỜI (câu này thƣờng nghe 

phụ nữ nói nhƣ vậy) ĐÀN ÔNG NHỮNG ANH CHÀNG MỆNH DANH LÀ 

SOÁI CA NÊN XEM LẠI, CHƠI ĐƢỢC CHỊU ĐƢỢC, HÃY CÙNG PHỤ NỮ 

CHUNG TAY NUÔI DƢỜNG MẦM TÌNH YÊU… 

Còn gia đình thì sao ạ? Khía cạnh gia đình thì nó trìu tƣợng hơn, vì liên quan 

đến nhiều vấn đề của các bậc tiền bối, danh dự, sĩ diện các kiểu… 

Gửi các bậc phụ huynh! 

Kính thƣa các bậc Cha Mẹ, ai trong đời sinh con ra, cũng mong muốn con 

mình thành công trên đƣờng đời, để gia đình đƣợc nở mày nở mặt với bà con 

trong xóm, đƣợc sĩ diện với những ngƣời xung quanh, ai cũng mong muốn con 

mình đi ra ngoài làm rạng danh cho gia đình, nhất là những gia đình có con gái, 

họ luôn mong muốn con mình sẽ ngoan hiền khi, không đua đòi, không hƣ hỏng, 

nhƣng dòng đời mà, các em đi ra ngoài đi học hay đi làm ăn xa nhà, ai cũng mong 

muốn làm cách nào đó để bố mẹ không phải lo lắng cho mình, làm thế nào đó để 

bố mẹ không phải hổ thẹn với mình, nhƣng các em ấy cũng là một con ngƣời có 

tình cảm, biết yêu thƣơng, biết giận hờn, rồi sống cảnh xa nhà, thiếu thốn tình 

cảm gia đình, khi đƣợc một ngƣời khác giới quan tâm, dĩ nhiên các em sẽ động 

lòng, rồi chia sẻ tình cảm, yêu nhau, hứa hẹn một cái đám cƣới nho nhỏ, túp lều 

tranh hai quả tim vàng, khi yêu thì chuyện gì đến sẽ đến đúng không ạ, nhƣng mọi 

thứ đến nhƣ một quy luật mà sự đáp trả lại không nhƣ mong muốn, các em ấy 

cũng buồn tủi, lo lắng, sợ hãi khi mà mang cái thai về gặp gia đình, họ sợ rằng bố 
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mẹ chịu không nổi về cái sĩ diện, chịu không nổi về miệng đời với câu nói “ cái 

loại vô học hoặc cái loại chửa hoang” nhƣng các Cha Mẹ ạ, xã hội mà, con mình 

tốt họ khen nhƣng họ có cho đƣợc các Cha Mẹ 5.000 hay 10.000 để nuôi không 

ạ? Rồi cái sĩ diện đƣợc tôn vinh ấy, xin cho con hỏi: cái sĩ diện đó có mang ra chợ 

bán đổi thành hạt gạo, tấm áo đƣợc không ạ? Còn với miệng đời thì con mạo phép 

hỏi một chút ạ: em ấy chửa hoang có đến nhà miệng đời xin ăn không ạ? Em ấy 

không chồng mà chửa miệng đời có nuôi em ấy đƣợc bữa cơm nào không ạ? Em 

ấy vô học nên mang bầu, vậy miệng đời có phải gánh cái bầu đó không ạ? Con 

xin trả lời luôn cho miệng đời ạ, là dù em ấy có thế nào đi nữa, thì tất cả chỉ có 

mình em ấy phải gánh chịu (chơi đƣợc chịu đƣợc), em ấy không ăn hết của miệng 

đời cái gì đâu ạ, nên miệng đời à, hãy vun vén cho các em ấy có thêm động lực để 

sinh ra một thiên thần, vì đó là con ngƣời đấy ạ. 

Cha Mẹ cũng vậy, hãy động viên con cái mình, sai một lần có thể sửa, nhƣng 

giết đi con cái của mình thì lấy gì để rửa tội ạ? Cha Mẹ à, con mình đi ra xã hội, là 

thân con gái đã bị lừa, chịu bao tủi hờn đau đớn, vậy khi về nhà, Cha Mẹ hãy yêu 

thƣơng lấy con mình, đừng để nó phạm vào cái tội giết ngƣời, mà lại là giết chính 

đứa cháu của mình, nỗi đau và sự ám ảnh đó chỉ có một mình con gánh chịu, 

nhƣng cái nghiệp đó là cả gia đình phải gánh chịu đấy a. Thân gửi Cha Mẹ, những 

câu nói trên là con đã hội tụ từ những ý kiến của các bậc phụ huynh đã hơn một 

lần ép con mình phá thai… Xin lƣu ý phần này không có ý dạy đời, nếu các Cha 

mẹ thấy hợp lý thì có thể áp dụng cho bản than. 

Về phần các bạn nữ nhé! 

Tôi cần các bạn mạnh mẽ để bảo vệ con của các bạn, không ai gánh thay nỗi 

đau của các bạn đâu, các bạn phá thai rồi vô sinh mất quyền làm mẹ, ai chịu cho 

các bạn, các bạn đừng suy nghĩ ích kỷ cho bản thân lúc hiện tại, hãy nghĩ cho 

tƣơng lai của các bạn, hãy nghĩ cho con của các bạn, các bạn nuôi con chó con 

mèo nó ốm các bạn còn xót xa, huống chi đây là con của các bạn, là khúc ruột của 

các bạn, con đau mẹ cũng đau, các con đâu phải là ác nhân đâu, các con đâu có 

làm gì nguy hại đến mẹ đâu, hãy bảo vệ con mình bằng mọi cách các bạn nhé, 

đừng vì một chút ích kỷ, sĩ diện mà đánh mất đi cuộc đời của bạn…  

 

Lượm lặt trên facebook 
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KINH DÂNG NƢỚC 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 kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của 

Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo 

phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn 

thể giáo dân 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 vì 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 

bình, 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 tội, chúng con thành khẩn kêu đến 

Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi 

khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng, Amen. 
 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐO N 

 

QUỸ GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vƣờn rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Chƣơng Trình 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 114.000 yen 

 

QUỸ GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

Vƣờn Rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

Quốc Nam (Isesaki-Gunma) 10.000 yen 

AC Khánh-Nhiểu (Yamato) 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 10.000 yen 

CĐ/CG Kariya, Aichi-Ken 42.000 yen 

CĐ/CG Hiroshima  21.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 4.000 yen 

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Kaizuka-Kawasaki 5.000 yen 
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Một vị ân nhân ở Takatori, Kobe 5.000 yen 

Giáo Xứ Mitsuke, Niigata-Ken 5.000 yen 

Giáo Xứ Kushiro, Hokkaido 4.500 yen 

Giáo Xứ Fujigaoka, Yokohama 3.000 yen 

Dì Mỹ Lệ (Saitama) 5.000 yen 

AC Liên-Thấm (Kiryu, Gunma-Ken) 10.000 yen 

 

 

 

 

Gioankim LÊ VY  

Sinh Ngày: 06/03/1991 

Con Ông: Tađêô Lê Sinh 

Và Bà: Mađalêna Nguyễn thị Tiến Ánh 

Hiện trú tại Koto-Ku, Tokyo  

Muốn Kết Hôn với:  

Maria HỒ THỊ XUÂN THANH 

Sinh Ngày: 16/08/1995 

Con Ông: Hồ Văn Thành 

Và Bà: Nguyễn thị Xuân Trang 

Hiện trú tại Koto-Ku, Tokyo 

 

Phêrô PHẠM VĂN HUY  

Sinh Ngày: 22/11/1994 

Con Ông: Phêrô Phạm Văn Sáu 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Hậu 

Hiện trú tại Hashimoto, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với: 

Maria NGUYỄN THỊ THU HIỀN 

Sinh ngày: 18/08/1992 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Dự (chết) 

Và Bà: Maria Ngô thị Lụa 

Hiện trú tại Giáo Xứ Liễu Đề, Giáo 

Phận Bùi Chu, Việt Nam  

 

Maria NGUYỄN KHÁNH LY  

Sinh Ngày: 06/07/1996 

Con Ông: Phanxicô Nguyễn Văn Thành 

Và Bà: Maria Bùi thị Y 

Hiện trú tại: Suginami-Ku, Tokyo, Nhật 

Bản 

Muốn Kết Hôn với: 

V  MINH HẢI 

Sinh Ngày: 01/10/1998 

Con Ông: Vũ Minh Hiền 

Và Bà: Bùi thị Nhu 

Hiện trú tại: Suginami-Ku, Tokyo, Nhật 

Bản 

 

 

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
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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VƢƠNG HẢI LONG  

Sinh ngày: 22/09/1997 

Con Ông: Vƣơng Trƣờng Vy 

Và Bà: Cần thị Định 

Hiện trú tại Nakano-Ku, Tokyo, Nhật 

Bản 

 Muốn Kết Hôn với: 

Maria NGUYỄN THỊ THÙY VÂN 

Sinh Ngày: 30/07/1997 

Con ông: Giuse Nguyễn Văn Chung  

Và Bà: Têrêsa Đoàn Kim Miền 

Hiện trú tại Giáo Xứ Phú Nghĩa, Giáo 

Phận Hƣng Hóa, Việt Nam  

 

Giuse TRẦN VĂN TÙNG 

Sinh Ngày: 05/07/1990 

Con Ông: Giuse Trần Văn Hậu 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Khuyên 

Hiện trú tại Ushiku-Shi, Ibaragi-Ken, 

Nhật Bản  

 Muốn Kết Hôn với: 

Maria NGUYỄN THỊ THƠM 

Sinh Ngày: 13/06/1995 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Cốn 

Và Bà: Maria Trần thị Đƣợm 

Hiện trú tại Ushiku-Shi, Ibaragi-Ken, 

Nhật Bản 

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải trình 

cho Giáo Quyền 

 

 

PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Bà Maria H  THỊ KHI 

Thân mẫu của anh Hà Văn Minh (CĐ Isesaki, Gunma), chị Thanh 

Nga (CĐ Takatori) và anh Hà Văn Vàng, cựu Trƣởng Ban Đại Diện 

CĐ/CG Takatori, đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào ngày 15 tháng 01 năm 

2020 tại Giáo Xứ Bến Tre, Việt Nam, hƣởng thọ  90 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với qúy anh chị Minh-Hƣơng, Thanh Nga và 

Vàng-Lan 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  

 iên CĐ Miền Tây 

Giáo Xứ Takatori 

Hội Cầu Nguyện 

Nhóm Gia Trưởng 

Hội Vô Nhiễm 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhật Bản 

Nhóm Chia Sẻ  ời Chúa Tokyo 
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PHÂN ƢU 

Đƣợc tin buồn: anh HU NH TUẤN HỒNG 

Em của anh Huỳnh Tuấn Vũ,  Trƣởng Nhóm Việt Nam tại 

Atsugi, Kanagawa-Ken, đã qua đời tại Quy Nhơn, Bình Định, 

Việt Nam ngày 15 tháng 12 năm 2019, hƣởng dƣơng 26 tuổi.  

Xin thành kính phân ƣu với anh Vũ, cùng toàn thể tang quyến. Nguyện 

cho hƣơng hồn của ngƣời quá cố sớm đƣợc an nghĩ nơi miền Cực Lạc.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  iên  

 iên CĐ Đức Mẹ  a Vang 

Nhóm Việt Nam tại Atsugi 

 

PHÂN ƢU 

Đƣợc tin buồn: Nữ Tu Catherine Hu nh, thuộc Dòng L Eau Vive 

Chị của anh Lê Huy Khang  và của anh Lê Ngọc Long (CĐ/CG 

Himeji) đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài ngày 08 tháng 01 năm 

2020 tại Banneux, Vƣơng Quốc Bỉ, hƣởng thọ 64 tuổi. Xin thành kính 

phân ƣu với quý anh Khang và Long, cùng toàn thể tang quyến.  

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh hồn 

Sơ Catherine về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  iên  

 iên CĐ Miền Tây 

CĐ/CG Himeji 

Ca Đoàn Himeji 

 

 

PHÂN ƢU 
Đƣợc tin buồn: Bà VŨ THỊ TUYẾN 

Thân mẫu của chị Hoàng và nhạc mẫu của anh Công (CĐ/CG 

Fujisawa), đã qua đời tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 18 tháng 01 

năm 2020, hƣởng thọ  82 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với qúy anh chị Hoàng-Công cùng toàn thể tang 

quyến. Nguyện cho hƣơng hồn của ngƣời quá cố sớm đƣợc an nghĩ nơi 

miền Cực Lạc.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

 iên CĐ Đức Mẹ  a Vang 

Cộng Đoàn Công Giáo  ujisawa 

Nhóm Chia Sẻ  ời Chúa Tokyo 
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Giáo phận Saitama: 

Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định 
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 
Catholic Takasaki Church:          〒370-0829 
16 Takamatsu-Cho, Takasaki-Shi, Gunma-Ken  
Tel: 0273-22.6243; Email : Toan1216@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận 
Catholic Kamifukuoka Church 
1-11-23 Kamifukuoka, Kamifukuoka-Shi, 
Saitama-Ken 〒356-0004 
Tel : 049-261.3629; Email: asukathuan@yahoo,co.jp 

Giáo phận Tokyo: 

Lm Giuse Ngô Quang Định  
Catholic Narashino Church 

1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi, 
Chiba-Ken 〒262-0044 

Tel. 043-216.0035; Email: nqdinh@vesta.dti.ne.jp 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến  
Catholic Meguro Church;            〒141-0021 

4-6-22Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo 
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527;  

Cell.090-1656-2693; Email: nrd31878@nifty.com 

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB 
Salesio Seminary:                 〒182-0033 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo  
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645;  
Cell.090-1216.1959;Email: mi nobito@yahoo.co.jp  

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ 
Sophia University Jesuit House 
7-1 Kioi-Cho; Chiyoda-Ku, Tokyo 102-8571 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com  

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Kichijoji Church:          〒180-0005 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-Shi, Tokyo  
Tel. 0422-44-0181; Email: tudangphuc@yahoo.com 

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC 
Catholic Goi Church 
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken    〒290-0081 
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818; 
Email: tienssc@hotmail.com 

Giáo phận Yokohama: 

Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB 
Catholic Hamamatsu Church 

2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku,Hamamatsu-Shi, 
Shizuoka-Ken 〒432-8002 

Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405; 
Email: misericodiae2016@gmail.com 

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn 
Catholic Atsugi Church:             〒243-0014 

2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken 
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com 

 

 

 
 

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm 
Catholic Ninomiya Church 

88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi, 
Kanagawa-Ken 〒259-0123 

Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939 
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú 
Catholic Nakahara Church 

17-3 Imaiminami-Cho, Nakahara-, Kawasaki-Ku, 
Kanagawa-Ken 〒211-0064 

Tel. 044-722.6060  

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 

4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 
Mobile: 080-4338.1977;  

Email: caotri77@yahoo.com 

Giáo phận Nagoya: 

Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD 
Catholic Nanzan Church;     〒466-0835 
1 Minamiyama-Cho,Showa-Ku, Nagoya-Shi 
Tel.052-831.9131; mobile: 080-6658.4866 

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ 
Toyama Catholic Church 
5-10 Sanno Machi, Toyama-shi 〒930-0064 
Email: damxlo@yahoo.com; Mobile: 080-3357-1059 

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD 
Catholic Gotanjou Church 
27 Futase-Cho, Nakamura-Ku 

Nagoya-Shi, Aichi-Ken 〒453-0837 
Tel. 052-412.3456; Cell. 090-6573-1666; 

Email: manhoang@nifty.com 

Linh Mục Trần Nam Phong SVD 
70 Yakumo-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi  
Email: phongtransvd@gmail.com 
 

Giáo phận Kyoto: 

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB 
Yokkaichi Salesio Shigan In;       〒510-0882 
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken  
Tel. 059-345-5609; Cell: 090-9171-1193; 
Email: takeibuisdb@gmail.com 

Giáo phận Osaka: 

Lm Đaminh 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 
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mailto:Toan1216@yahoo.co.jp
mailto:asukathuan@yahoo,co.jp
mailto:nqdinh@vesta.dti.ne.jp
mailto:nrd31878@nifty.com
mailto:nobito@yahoo.co.jp
mailto:josephnhasj@gmail.com
mailto:tienssc@hotmail.com
mailto:phamdson@gmail.com
mailto:caotri77@yahoo.com
mailto:damxlo@yahoo.com
mailto:manhoang@nifty.com
mailto:phongtransvd@gmail.com


56  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 428 Thaùng 02 Naêm 2020 

 

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 Sắc 
Catholic Shukugawa Church:        〒662-0052 
5-40 Kasumicho, Nishinomiya-Shi; Hyogo-Ken  
Tel. 0798-22.1649; Cell: 090-7108.5632; 
Email: sinhsac2003@yahoo.com 

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần 
Catholic Fuse Church 
1-10-10 Eiwa Higashi-Osaka; Osaka  〒577-0809 
Tel.080-2459.5381. Email: domthuan@gmail.com 

Giáo phận Hiroshima: 

Lm GB Phan Đức Định SJ 
Catholic Hosoe Church;            〒750-0016 
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi, Yamaguchi Ken 
Phone: 0832222294; Mobile: (+81) 07032875715;  
Email: jbdinhsj@gmail.com 

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi 
Catholic Mizushima Church:         〒712-8032 
2-17-36 Kitase, Kurashiki-Shi, Okayama-Ken  
Tel. 086-455-5718; Cell: 090-9969-2478 
Email: prhdloi2002@gmail.com 

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ 
Gion Catholich Church 
3-6-1 Gion, Asaminami-ku, Hiroshima-shi.  
〒731-0138. 
 Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505 
  E-mail: takasinsgjp@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuần 
Catholic Higashi Hiroshima Church 
5-5-1 Takamigaoka, Takaya; Higashi Hiroshima-Shi, 
Hiroshima-Ken 〒739-2115 
Tel. 082-439-0520; Cell. 090-4109-9005; 
Email: kojunjohn@yahoo.com.au 
 

Giáo phận Takamatsu: 

Lm Giuse Ngô Văn Thành,  〒794-0028 
Catholic Imabari Church 
1-2-13 Kitahorai-Cho,Imabari-Shi,Ehime-Ken Tel. 
0898-32.2348; mobile: 090-9693.9592 
Email. Josephthanh.ngo@gmail.com 
 

Giáo phận Nagasaki: 

Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD 
Catholic Nishimachi Church 
9-34 Otonashimachi, Nagasaki-Shi   〒852-8044 
Tel. 0958-44-5755; Cell: 080-4849-5408 
Email: ducdiem2001@yahoo.com 
 

Giáo phận Oita: 

Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh 
Catholic Nichinan Church:         〒887-0013 
2-4-1 Kiyama, Nichinan-Shi, Miyazaki-Ken  
Tel & Fx: 0987-22-3006. Cell: 090-6594-9899; 
Email: maranathapeter@yahoo.com 
 

Giáo phận Kagoshima: 

Lm Phaolô Phạm Minh Anh 
Catholic Aira Church:              〒899-5421 
2668 Hagashimochida, Aira-Shi, Kagoshima-Ken 
Tel. 099-566.3256; Cell.090-9560.1705 
Email: paul_scs@yahoo.com 

Lm Gabriel Dƣơng Văn Quốc Tiến 
Catholic Naze Church               〒894-0025 
18-1Naze, Saiwai-Cho, Amami-Shi, Kagoshima-Ken 
Tel 0997-52.0339, cell. 090-6864.8421; 
Email: gabrielquoctien@yahoo.com 

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm 
Catholic Daikuma Church 
21-1 Daikuma Machi, Naze Amami-Shi, 
Kagoshima-Ken 〒894-0009 
Tel. 0997-54-3216; Cell. 090-5923.9339; 
Email: nguyentam776@yahoo.com 

Giáo phận Naha: 

Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế 
Catholic Koza Church 
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 
Tel. 098-937.7064; 
Email: peterchanelche70@yahoo.com 

Lm Giuse Bùi Đức Dũng 
Catholic Awase Church 
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164 
Tel. 098-937-3598,Cell. 08039951909; 
Email: josbddung@gmail.com 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 
Giáo xứ Maeihara,          〒904005 
3-16-1 Maehara, Ghinowan-shi,Okinawa 
Tel. 098-897.7484; cell. 080-3966.4430 
Email: joachimhoai@yahoo.com 

Lm Bosco 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 Đức Tiến 
Catholic Asato Church 
3-7-2 Asato, Naha-Shi,Okinawa-Ken  〒902-0067 
Tel. 098-863.2021; Mobile: 090-9652.1309;  
Email: ductien76@yahoo.com 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 
Catholic Ishigaki Catholic Church; 〒 907-0022 
67 Azaoukawa, Ishigaki-Shi, Okinawa-Ken  
Tel: 0980-82-2322, Mobile: 080-3963.1979; 
Email: glory200679@gmail.com 

Công tác 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 Phạm Hữu Quang pss 
Japan Catholic Seminary;            〒814-0131 
1-1-1 Matsuyama, Jonan-Ku, Fukuoka-Ken  
Email: phamquang9@yahoo.com 

Lm AntônVũ Khánh Tƣờng SVD 
5401 South Cornel Ave; R 620 Chicago; Illinois 
60615. USA 
 Email: vktuongsvd@yahoo.com 

mailto:vannang2612@gmail.com
mailto:domthuan@gmail.com
mailto:prhdloi2002@gmail.com
mailto:takasinsgjp@yahoo.co.jp
mailto:kojunjohn@yahoo.com.au
mailto:Josephthanh.ngo@gmail.com
mailto:ducdiem2001@yahoo.com
mailto:maranathapeter@yahoo.com
mailto:paul_scs@yahoo.com
mailto:gabrielquoctien@yahoo.com
mailto:peterchanelche70@yahoo.com
mailto:josbddung@gmail.com
mailto:joachimhoai@yahoo.com
mailto:bosco.tudohanhphuc@yahoo.com
mailto:ductien76@yahoo.com
mailto:glory200679@gmail.com
mailto:fxhoai@yahoo.com
mailto:phamquang9@yahoo.com
mailto:vktuongsvd@yahoo.com

	BIA 02-2020-OK.pdf (p.1-4)
	ALL 02-2020.pdf (p.5-60)

