
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 429 
Tháng 03 Năm 2020 

Muøa chay 

Caàu nguyeän cho caùc Giaùo Hoäi ñang bò baùch haïi 

GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT 

在日ヴィエトナム人・カトリック共同体 
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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN 
 
01/03 :                            ễ tại nhà thờ                           
                           ễ  ạ        ờ        , Toyama-Ken          

             13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Phong SVD) 
1                          ễ tại nhà thờ                                     
14g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ                                 ầ   
14g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ                  -                    
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hi n) 
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ                 -                 
15g00 :        ễ  ạ        ờ      , Ishikawa-Ken          
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (C     ) 
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)  

08/03 :                            ễ  ạ        ờ               -             
      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (                     ) 
      14g00 : Thánh Lễ tại       ờ            -Ken (Cha Hy SVD) 
                                       ễ tại nhà thờ                    -            nh)  
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha    ) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh) 
      15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha    )   
                     ễ  ạ        ờ                         )   
                       ễ           đờ                                          Osaka 
14/03 : 20g00 :             Thánh Lễ tại nhà thờ                            SJ) 
15/03 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                             ầ )  
      10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha     ) 
                           ễ  ạ        ờ         Ishikawa-             
      11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha          ) 
      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Hiroshima (Cha Thân) 
      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ            -                   check 
      12g30 : Thánh Lễ tạ        ờ             -Ken (Cha Phong SVD) 
      13g00 : Thánh Lễ             tại nhà thờ Kawagoe (                      ) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami-Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh) 
                           ễ  ạ        ờ           Ishikawa-             
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ               -            ) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                               ) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino,      -               
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignati                    SJ) 
      16g00 : Thánh Lễ tạ        ờ              -Ken (Cha Hy SVD) 
                                             
22/03 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                    ) 
      12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ          -               
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                              m)  
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ               -                
                                       ễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Hy,             
                     ễ  ạ        ờ             -              
      14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto (Cha Trinh) 
      15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ                             
      1              ễ  ạ                                                    
  -                                          -               
                       ễ           đờ                                         Tokyo 
                       ễ  ạ        ờ                             
27/03 : 19g00 :        ễ  ạ        ờ                                
                       ễ  ạ        ờ Rumoi                             
29/03 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamata, Tokyo (Cha        )  
     10g0           ễ  ạ        ờ Soka, Saitama-Ken (Cha     SJ) 
                          ễ  ạ        ờ                        ) 
     13g00 :        ễ  ạ        ờ                               
     14g0                  ánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)  
     14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Shiga-Ken (Cha Trinh) 
                          ễ  ạ        ờ              -                 
     15g0           ễ  ạ        ờ        a, Gunma (Cha    ) 
     15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                     -                       
                          ễ  ạ        ờ                         



Lòch  Phuïng  Vu ï  Thaùng 03 naêm 2020 

 

  



Thánh Đa Minh NGUYỄN VĂN CẨM 

(1810-1859) Linh Mục 

Tử đạo ngày 11 tháng 3 (x.Tr 54) 

Khi nh   đ  c tin xử trảm      đ    ô        đ  c 

ni m hạnh phúc, vì s   đ  c dâng hi n chính mạng 

s ng mình. 

                 ẩ                   ại làng Cẩm 

Giàng, xứ Kẻ Roi, t nh B c Ninh. Với trí thông minh 

s c sả        đ  c nh n vào ch ng việ     đ  c thụ 

phong Linh Mục. 

  Cha tình nguyện phục vụ Giáo Ph n Trung, vì s  tín hữu tạ  đ   đô        

cu c bách hại trở nên gay g t, vì ích l i c a giáo dân, Cha phải di chuyển h t chỗ 

    đ n chỗ khác. Khi sứ vụ đ    ỏi, Cha sẵ           đ    t cứ     đ     ù  ó 

gặ             b t. 

  Ngày 21/1/1859, Cha b  b   đ        l    ục vụ ở giáo h  Hà Lan và b  giải 

v               ớc tòa, Cha ch p nh n m i hình khổ      đ      ứ không ch p 

nh       đạp Thánh Giá. 

  Nh   đ  c tin b  xử trảm, Cha không che gi   đ  c ni m hạnh phúc, vì s p 

đ  c hi n dâng chính mạng s ng mình. Ngày 11/3/1859, tạ          ờng Ba Tòa, 

Cha lãnh nh n án xử trảm, thời vua Tự  ức. 
 

 

 
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 04:  Mùa Phụ   inh  C    in  n hối   i 

Tháng 05:  Tháng Hoa Kính Đức Mẹ. C u nguyện cho các bậc làm cha mẹ 

      đ       ở            ỏ           ỗ                           ờ  đ   đ    
                        đó  

      đ                 ả                                              đ        
                                   

      đ                                                           đ             
                         

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 Việt Nam Tại Nh t 

mailto:nrd31878@nifty.com
http://vietcatholicjp.net/
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Từ ngày 26 tháng 2 vừa qua, Giáo Hội đã 

bước vào Mùa Chay. Mùa chay là mùa sám hối trở 

về với Chúa Cha đầy lòng thương xót, mùa của ăn 

năn hối cải, nhưng cũng là mùa của hy vọng, của niềm vui đoàn tụ với Thiên Chúa, 

mà vì yếu đuối, chúng ta đã chối từ, xa lánh. 40 ngày Mùa Chay mời gọi chúng ta biết 

hối cải, biết sửa đổi lỗi lầm và qua việc ăn chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta biết chia 

sẻ với người nghèo những gì chúng ta có. 

Tháng 3 cũng là tháng Giáo Hội đặc biệt tôn kính Thánh Cả Giuse. Giáo Hội 

mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời của Thánh Giuse để noi gương bắt chước, 

hầu biết sống hoàn toàn tín thác vào chương trình của Thiên Chúa, biết âm thầm hy 

sinh lo lắng cho gia đình và nhẫn nhục hướng dẫn con cái trong đức tin. Xin Thánh 

Giuse, Đấng Bảo Trợ Hội Thánh, bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam, nâng đỡ và cầu 

bầu cho tất cả chúng ta, cho các gia đình trong Giáo Đoàn, để chúng ta biết biến đổi 

gia đình của chúng ta trở nên thiên đàng, trở nên đền thờ của ba Ngôi Thiên Chúa. 

Giáo Đoàn chúng ta đặc biệt dành trọn cả tháng 3 này để cầu nguyện cho xin 

Chúa cho cơn dịch corona virus sớm được kết thúc, đặc biệt cầu nguyện cho những 

anh chị em đang bị lây nhiễm và đang sống trong sự cách ly cũng như những lo lắng 

tinh thần, xin Chúa ban cho họ được sớm bình phục, và nhất là ban cho họ sự bình an 

tâm hồn, để qua những đau đớn thể xác, lo lắng tinh thần, họ luôn hiệp thông với Đức 

Kitô trong mầu nhiệm tử nạn, hầu cũng được phục sinh với Ngài trong cuộc sống mới, 

vĩnh cửu.  

Xin kính chúc tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân và tất cả mọi 

người trong Giáo Đoàn một Mùa Chay sốt sắng. Xin cho mỗi người chúng ta, qua sự 

chay tịnh, cũng biết cảm thông với những đau khổ thể xác, tinh thần của những anh 

chị em đang sống trong chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, tù tội, bị khinh chê, bạc đãi.  

 

 

                       PVLC 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

01-03-2020 

 

 

BÀI ĐỌC I: St 2, 7-9; 3, 1-7 

Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ. Ông bà phạm tội. 

Lời Chúa trong sách Sáng Thế. 

Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất, nặn ra con người, thổi sinh 

khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên 

Chúa, trồng một vườn cây ở Êđen, về phía đông, và đặt vào đó con người 

do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ 

mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và 

cây cho biết điều thiện điều ác. 

Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức 

Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên 

Chúa bảo: “các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?” 

Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được 

ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không 

được ăn, không được động tới, kẻo phải chết”. Rắn nói với người đàn bà: 

“Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái 

cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết 

điều thiện điều ác”. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp 

mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà 

ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn Bấy giờ mắt hai 

người mở ra, và họ thấy mình trần truồng; họ mới kết lá vả làm khố che 

thân. 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: Tv 50 

Đáp: Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài. 

Xướng: Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, 

xin Ngài thanh tẩy. 

Xướng: Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày 

đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt 

Ngài. 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho 

gần nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Ngài. 

Xướng: Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh 

thần quảng đại đỡ nâng con. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con 

cất tiếng ngợi khen Ngài. 

 

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 12-19 

Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó càng chứa chan ân sủng. 

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

Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, 

và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì 

mọi người đã phạm tội. Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. 

Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Ađam 

đến thời Môisen, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội 

bất tuân lệnh Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là hình ảnh Đấng sẽ 

tới. 

Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của 

Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn 

người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất 

là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên 
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Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả 

thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang 

án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên 

công chính. Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã mà sự chết 

đã thống trị, thỉ điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu 

Kitô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban 

ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được 

thống trị. 

Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị 

Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, 

mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được 

sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên 

Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng 

lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng 

Thiên Chúa phán ra.  

 

TIN MỪNG: Mt 4, 1-11 

Đức Giêsu đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.  

Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, 

để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, 

Người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là 

Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” Nhưng 

Người đáp: “Đã có lời chép rằng: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 

nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. 
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Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền 

thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống 

đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, 

và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Đức Giêsu 

đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là 

Thiên Chúa ngươi”. 

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất 

cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: 

“Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. Đức 

Giêsu liền nói: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: ngươi phải bái lạy 

Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người 

mà thôi”. 

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người. 

Đó là Lời Chúa   

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

01-03-2020 

 

VỮNG TIN NƠI CHÚA 

Mùa Chay bắt đầu với Thứ Tƣ Lễ Tro và kéo dài sáu tuần, gợi nhắc chúng ta 

nhớ lại 40 ngày chay tịnh và chịu sự cám dỗ của Chúa Giê-su nơi hoang địa. Đây 

là thời gian hƣớng về ngày Đại Lễ Phục Sinh, đồng thời là một thời gian hoán cải 

thiêng liêng dành cho hối nhân, cũng nhƣ cho mọi Ki-tô hữu. Mùa Chay cũng là 

thời gian chuẩn bị cho các dự tòng chịu phép rửa để đƣợc gia nhập cộng đoàn 

Kitô giáo vào đêm Vọng Phục Sinh. Khi chuẩn bị cho mọi ngƣời gặp gỡ Thiên 

Chúa, đối với các tín hữu, Mùa Chay trở thành một hành trình tiến về Thiên Chúa, 

một con đƣờng băng qua sa mạc, một cuộc chiến đấu với những cám dỗ trong đời 

sống, bằng cầu nguyện – ăn chay – bố thí. Vững tin nơi Chúa, trông cậy ở Ngài sẽ 

giúp chúng ta mở rộng lòng thƣơng xót hơn đối với nhân loại đang khổ đau vì 

những “cơn dịch”. 
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Phụng Vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật I Mùa Chay gợi nhắc chúng ta về thân 

phận tội lỗi của con ngƣời. Với lòng kiêu ngạo và chủ tâm phớt lờ Lời của Thiên 

Chúa, nguyên tổ đã sa chƣớc cám dỗ của Satan. Nhƣ thế, tội lỗi đã xâm nhập trần 

gian (x. Rm 5, 19), gây bao đau thƣơng và chết chóc. Mọi cám dỗ đều kéo chúng 

ta quy về cái tôi ích kỷ, thỏa mãn tính xác thịt, chiều theo những bản năng, tôn 

vinh chính bản thân, nghi ngờ và thử thách Thiên Chúa, thờ lạy các “thần” khác 

ngoài Thiên Chúa. Theo tƣờng thuật của thánh Mat-thêu trong Tin Mừng hôm nay, 

chúng ta dễ dàng nhận ra rằng Chúa Giê-su chiến thắng các cám dỗ bằng chính 

sức mạnh của Lời Chúa, với một lòng vững tin vào quyền năng và tình thƣơng 

của Thiên Chúa mà thôi. Nhờ lắng nghe Lời và luôn vâng phục Thiên Chúa, mà 

Chúa Giê-su đã mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao, và trở thành tấm 

gƣơng cho mọi Ki-tô hữu luôn biết nhìn lên Chúa trong mọi cơn gian nan thử 

thách.  

Những ngày qua, khởi đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc, cơn đại dịch vi-rút 

corona đang lan rộng và hoành hành nhiều nơi trên thế giới, cƣớp đi rất nhiều sinh 

mạng. Báo chí, truyền hình, thông tin mạng, đâu đâu cũng nói tới tính nguy hiểm 

của nạn dịch viêm phổi cấp này, kêu gọi mọi ngƣời phòng ngừa, cách ly,… Từ 

nạn dịch này, nó làm lộ ra nhiều nạn dịch nghiêm trọng khác của sự vô tâm, vô 

cảm, vô tín và của sự thiếu vắng lòng thƣơng xót. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi 

cuộc đời, gạt bỏ Lời Chúa ra khỏi chƣơng trình sống mỗi ngày, đã khiến con 

ngƣời càng đau khổ quay quắt hơn khi đối diện với những thiên tai, dịch bệnh. 

Hơn bao giờ hết, nhân loại hôm nay cần vững tin vào Chúa hơn vì Chúa là Tình 

Yêu. Chúa vẫn đang dang rộng đôi tay trên thập giá vì tội kiêu ngạo của con 

ngƣời, và vì yêu nhân loại còn khổ đau. Chúa mời gọi chúng ta yêu thƣơng nhau 

hơn, xây dựng lòng nhân, lòng thƣơng xót mỗi ngày một mạnh mẽ, để cùng hi 

sinh cho nhau, cộng tác với nhau và tìm cách vƣợt qua những cơn hoạn nạn. Với 

Lời Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng ta 

cầu nguyện cho các nạn nhân, cho thế giới trong cơn đại dịch, và cầu mong cho 

nhau biết quay về với nền tảng lòng nhân trong đức tin, để xây dựng một văn 

minh tình thƣơng giữa thế giới hôm nay. 

Mở đầu Mùa Chay Thánh năm nay, chúng ta cần tha thiết xin Chúa cho mỗi 

ngƣời chúng ta sống trọn vẹn tinh thần của Mùa Chay bằng cầu nguyện, ăn chay 

và thực thi lòng bác ái đối với những anh chị em đang trong cơn quẫn bách. Chúa 

mời gọi chúng ta trở về với lòng thƣơng xót để “tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy 
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vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cor 13,7). Vững tin nơi Chúa vì Ngƣời không bỏ 

rơi chúng ta bao giờ. Chúa đã ban cho chúng ta một Giê-su, một chỗ dựa vững 

chắc trên mọi nẻo đƣờng trần gian. Ngƣời đã, đang và sẽ đồng hành với chúng ta, 

giúp chúng ta chiến thắng mọi cám dỗ, vƣợt qua mọi khổ đau để tiến tới vinh 

quang Phục Sinh. 

Phan Đức Định SJ 

 

 

 

 

1. Hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ trong tâm tình bƣớc vào Mùa chay 

thánh, xin Chúa ban cho các thành phần dân Chúa trong Giáo hội, biết 

sống đức vâng lời, noi gƣơng Đức Ki-tô đã vâng phục cho đến chết và chết 

trên thập giá. Chúng con cầu xin Chúa   

2. Thế giới hôm nay đang chạy theo guồng máy công nghệ thông tin, 

duy vật chất và chủ nghĩa cá nhân. Xin Chúa mở lòng mọi ngƣời trong thời 

đại chúng ta, biết khao khát những sự trên trời đang khi tìm kiếm của ăn 

trần thế. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON    

3. Trong khi chúng ta đang sống bình an, tiện nghi và tự do, thì cũng có 

nhiều anh chị em và đồng bạn đang chịu nhiều đau đớn về thể xác cũng 

nhƣ tinh thần.  Xin Chúa ban sức mạnh và bình an cho những ngƣời đang 

gặp thử thách về niềm tin và đang gặp những khó khăn, đau khổ trong cuộc 

sống hiện tại. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Xin Chúa ban cho mỗi ngƣời trong chúng ta biết yêu mến Lời Chúa, 

chuyên cần cầu nguyện và cố gắng thanh luyện bản thân, để đời sống Đức 

tin nơi chúng ta đƣợc thăng tiến và sinh hoa trái. Chúng con cầu xin Chúa   
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

08-03-2020 

 

 

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a 

Thiên Chúa gọi ông Abraham, tổ phụ dân Người 

Lời Chúa trong sách Sáng Thế. 

Khi ấy, Đức Chúa phán với Abram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà 

cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành 

một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy 

lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai 

chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, 

mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc”. Ông Abram ra đi, như Đức 

Chúa đã phán với ông.  

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 32 

Đáp: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con 

hằng trông cậy nơi Ngài.  

Xướng: Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực. Tình thương Chúa 

chan hòa mặt đất. 

Xướng: Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Xướng: Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con 

hằng trông cậy nơi Ngài. 
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BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 8b-10 

Thiên Chúa kêu gọi và soi sáng chúng ta 

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

Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao 

cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng 

ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã 

làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã 

ban cho chúng ta từ muôn thưở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới 

được biểu lộ, vì Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. 

Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng 

tỏ phúc trường sinh bất tử. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con Yêu 

Dấu, làm vui thỏa lòng Ta, hãy vâng nghe Lời Người. 

 

TIN MỪNG: Mt 17, 1-9 

Dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Hôm ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông 

Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một 

ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan 

Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh 

sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môisen và ông Êlia hiện ra đàm đạo với 

Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con 

ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho 

Ngài, một cho ông Môisen, và một cho ông Êlia”. Ông còn đang nói, chợt 

có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán 

rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người!” Nghe vậy, các 
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môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, 

chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, 

không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. 

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông 

rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết 

trỗi dậy”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

08-03-2020 

 
Phúc Âm Chúa nhật I mùa chay tuần trƣớc (Mt 4,1-11) đƣa chúng ta theo chân 

Chúa Giêsu vào hoang địa, nơi dƣờng nhƣ là lãnh địa của quỷ, vì Phúc âm ghi "để chịu 

quỷ cám dỗ." Chúa nhật hôm nay, ta lại đƣợc đƣa tới một địa thế khác là "lên một ngọn 

núi cao" nơi mà quan niệm ngàn xƣa vẫn coi là gần trời hơn và do đó là chỗ thần thánh 

hay Thiên chúa ngự trị. Thời Xuất hành của Cựu ƣớc, ông Môsê đã một mình lên núi để 

gặp Chúa và nhận hai tấm bia ghi Mƣời điều răn mang xuống cho dân; và chính Phúc 

âm Matthêu đã để Chúa Giêsu khai mở Sứ vụ công khai của Ngƣời bằng Bài giảng trên 

Núi!  

Trong câu chuyện hôm nay, Chúa Giêsu đem ba tông đồ thân tín nhất của Ngƣời 

lên núi - ở đó 'dung mạo cùa Ngƣời biến đổi, trở nên chói lọi nhƣ mặt trời và cả y phục 

Ngƣời cũng nên trắng tinh nhƣ ánh sáng'; và hai ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với 

Chúa. Môsê biểu trƣng cho Lề luật Do thái, còn Êlia tiêu biểu cho các Ngôn sứ qua mọi 

thời đại - cả hai cùng với nhau đại diện cho Truyền thống Do thái giáo, một truyền 

thống mà cả Chúa và các môn đệ lúc ấy vẫn thuộc về! 

Khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa từ tay Gioan Tấy giả (Matthêô chuơng 3) đã có 

Lời phán từ trời, "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Ngƣời" - câu này đƣợc lập 

lại ở đây, nhƣng có thêm một lời nữa là "Các ngƣơi hãy vâng nghe lời Ngƣời!" 

Đƣợc chứng kiến Chúa Hiển Dung hôm nay là một kinh nghiệm đặc tuyển đƣợc 

dành riêng cho ba Tông đồ hầu chuẩn bị các ông cho một kinh nghiệm khác sẽ đến là 

chứng kiến Cuộc khổ nạn của Thầy mình.  

Trong Mùa Chay, hình ảnh "đi vào hoang địa" thƣờng đƣợc các nhà linh đạo dùng 

để chỉ việc chuẩn bị tâm hồn cho ngƣời tín hữu đi vào Mầu nhiệm Khổ nạn và Phục sinh 
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của Chúa. Hình ảnh "lên núi" ít đƣợc dùng hơn, mà nếu có thì cũng nhắm đến khía cạnh 

'ra khỏi đời sống thừong nhật' chứ không phải điểm 'thấy dung nhan sáng láng của 

Chúa' - trong khi thực tế thì chúng ta cần cả hai. Trong đời sống của mình, có thể cũng 

có những lúc chúng ta cảm thấy nhƣ đƣợc gần gũi với Chúa, đƣợc bao bọc trong ánh 

sáng của Ngƣời, đƣợc nhƣ thấy Chúa ở trƣớc mặt và muốn kêu lên nhƣ Phêrô, 'Con 

đƣợc ở đây thì tốt quá!' 

Nhƣng cũng giống nhƣ kinh nghiệm của các tông đồ, giây phút diệu cảm ấy sẽ qua 

đi và ta lại phải quay về với thực tại còn đòi hỏi nhiều cam go phấn đấu! Kinh nghiệm 

'thấy Chúa' sẽ giúp ta đối diện và vƣợt qua thập giá cuộc đời - nhƣng tiên vàn ta phải 

luôn nhớ Lời từ Trời phán, "Hãy vâng nghe lời Ngƣời". Và lời đầu tiên của Ngƣời sau 

đó, chính là "Chỗi dậy đi. Đừng sợ!" 

Gioan X Lộ 

 

 

 

1. Lạy Chúa, giữa biển đời giông tố, các vị chủ chăn đang miệt mài chèo lái con 

thuyền Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa thƣơng soi sáng, tuôn đổ phúc lành xuống 

trên Đức Thánh Cha, các Giám Mục và Linh Mục để các Ngài đủ sức chu toàn sứ 

vụ Chúa trao phó. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Trên chặng đƣờng lữ khách trần gian, lắm lúc đời sống đức tin của chúng ta 

gặp phải những thách đố nặng nề. Chúng ta cầu xin Chúa cho các anh chị em 

đang gặp đau khổ, đƣợc nâng đỡ bởi ân sủng Chúa ban, ngõ hầu họ có thể đứng 

vững hơn trong niềm tin tƣởng và phó thác vào Chúa. Chúng con cầu xin Chúa 

3. “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người‟‟. Xin cho 

mỗi ngƣời chúng ta luôn ý thức về ơn gọi và bổn phận của ngƣời Ki-tô Hữu. Để 

trong đời sống thƣờng ngày, chúng ta luôn biết cƣơng quyết tránh xa với tội lỗi, 

làm mới lại tinh thần sống Đức Tin của mình hầu xứng đáng là con cái Chúa hơn. 

Chúng con cầu xin Chúa 

4. Mùa chay là mùa sám hối và đổi mới tâm hồn. Chúng ta cầu xin Chúa cho 

các tội nhân, nhận ra lòng Chúa luôn thƣơng xót. Xin cho họ biết đặt niềm cậy 

trông, phó thác nơi Chúa để đƣợc ơn hoán cải, đến với bí tích hoà giải, trở về với 

Chúa trong mùa Chay Thánh này. Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

15-03-2020 

 

 

BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7 

Cho chúng tôi nước uống đi. 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành. 

Thời đó, trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Môisen 

rằng: “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho 

chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay 

không?” Ông Môisen kêu lên cùn Đức Chúa: “Con phải làm gì cho dân này 

bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con!” Đức Chúa phán với ông 

Môisen: “Người hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, 

cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nil, và đi đi. Còn Ta, Ta 

sẽ đứng ở đằng kia, trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Hôrép. Ngươi sẽ 

đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống”. Ông Môisen 

đã làm như vậy trước mặt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là 

Massa và Moriva, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự 

và thử thách Đức Chúa mà rằng: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay 

không?” 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 94 

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

“Các ngươi chớ cứng lòng”. 

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

độ trì ta, vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát 

cung đàn. 
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Xướng: Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, qùy trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên Ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân 

Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 

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

“Các ngươi chớ cứng lòng như tại Moriva, như ngày ở Massa trong sa 

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

thấy những việc Ta làm. 

 

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-2. 5-8 

Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng ta, nhờ Thánh Thần 

Người ban cho ta. 

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

Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta 

được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì 

chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng 

của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự 

hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trông cậy 

như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu 

của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng 

ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người 

vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không 

ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương 

thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là 

những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Cứu Độ trần gian, xin ban cho con nước 

hằng sống, để con không bao giờ khát nữa. 



14  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 429 Thaùng 03 Naêm 2020 

 

TIN MỪNG: Ga 4, 5-42 

Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari, tên là Sikha, gần thửa 

đất ông Giacóp đã cho con ông là Giuse. Ở đấy, có giếng của ông Giacóp. 

Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào 

khoảng mười hai giờ trưa. 

Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người 

ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Lúc đó, các môn đệ của Người đã 

vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: “Ông là người Do 

Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?” Quả thế, 

người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: 

“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho 

tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước 

hằng sống. Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. 

Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng 

tôi là Giacóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống 

nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy”. Đức 

Giêsu trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ 

không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một 

mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”. 

Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước 

ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”. Người bảo chị ấy: “Chị 

hãy gọi chồng chị, rồi hãy trở lại đây”. Người phụ nữ đáp: “Tôi không có 

chồng”. Đức Giêsu bảo: “Chị nói: “Tôi không có chồng” là phải, vì chị đã 

năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng 

chị. Chị đã nói đúng”. Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông 

thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi 

này, còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên 
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Chúa”. Đức Giêsu phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ 

phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người 

thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì 

ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc 

này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa 

Cha trong Thần Khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ 

phượng Người như thế. Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng 

Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật”. Người phụ nữ thưa: 

Tôi biết Đấng Messia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ 

loan báo cho chúng tôi mọi sự”. Đức Giêsu nói: “Đấng ấy chính là Tôi, 

người đang nói với chị đây”. Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc 

nhiên vì thấy Người đang nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai 

dám hỏi: “Thầy cần gì vậy?” Hoặc: “Thầy nói gì với chị ấy?” Người phụ nữ 

để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: “Đến mà xem: có một người 

đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô 

sao?” Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 

Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng:”Rabbi, xin mời Thầy 

dùng bữa”. Người nói với các ông: “Thầy phải dùng một thứ lương thực 

mà anh em không biết”. Các môn đệ mới hỏi nhau: “Đã có người mang 

thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?” Đức Giêsu nói với các ông: “Lương thực 

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

của Người. Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? 

Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín 

vàng đang chớ ngày gặt hái! Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để 

được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui 

mừng. Thật vậy, câu tục ngữ “kẻ này gieo, người kia gặt” quả là đúng! 

Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không vất vả làm ra. 

Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em, anh em được vào hưởng kết 

quả công lao của họ”. 
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Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời 

người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi 

đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó 

hai ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo 

người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, 

chính chúng tôi đã nghe và biết rằng: Người thật là Đấng Cứu Độ trần gian 

Đó là Lời Chúa   

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

15-03-2020 

 

Nƣớc Hằng Sống 

Bài tin mừng hôm nay, thánh Gioan kể cho chúng ta nghe chuyện một lần 

trong hành trình rao giảng của mình Đức Giêsu đã mệt mỏi. Thánh Gioan kể sự 

việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trƣa. Có lẽ cái đói, khát và nắng nóng đã làm thấm 

mệt Đấng Con Thiên Chúa làm ngƣời. Ngài ngồi xuống bên cạnh bờ giếng trong 

khi các môn đệ vào thành tìm mua thức ăn. Tại nơi giếng nƣớc này đã xảy ra một 

cuộc gặp gỡ thú vị giữa Chúa Giêsu và ngƣời phụ nữ Samaria. 

Ngƣời phụ nữ Samaria ra giếng lấy nƣớc vào lúc trời chính ngọ. Hành vi của 

cô ấy có vẻ bất thƣờng. Thói thƣờng, các bà các cô thƣờng ra giếng lấy nƣớc vào 

sáng sớm hay lúc chiều tà lúc trời mát dịu để chuẩn bị cho một ngày mới hay bữa 

cơm cuối ngày. Ngƣời phụ nữ này ra giếng lấy nƣớc vào buổi trƣa không biết vì 

lý do gì? Không ai hiểu lý do nhƣng có thể nhà cô bất ngờ hết nƣớc hay vì cô 

không muốn ra cùng giờ sợ chạm mặt mọi ngƣời? Tuy nhiên, điều mà cô không 

ngờ là kể từ sau lần lấy nƣớc vào buổi trƣa hôm đó, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay 

đổi vì cô đã gặp đƣợc Đấng Mesia. 

 Chúa Giêsu lên tiếng xin ngƣời phụ nữ cho mình một chút nƣớc uống. Đây 

là điều bất thƣờng. Ngƣời Do Thái thời bấy giờ vốn khinh dễ những ngƣời 

Samaria vì cho rằng họ là dân tạp chủng, dân ngoại…Hơn thế xã hội Do Thái 

không khuyến khích chuyện hai ngƣời nam và nữ không quen biết bắt chuyện với 
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nhau. Chúa Giêsu đã vƣợt qua ranh giới của thành kiến khi hạ mình xin một ngụm 

nƣớc từ ngƣời phụ nữ Samaria xa lạ này. 

 Câu chuyện đối đáp giữa Chúa Giêsu và ngƣời phụ nữ giúp cho chúng ta 

hiểu hơn và hành vi của chị ấy. Khởi đi từ sự ngạc nhiên của ngƣời phụ nữ 

Samaria về việc một ngƣời đàn ông ngƣời Do Thái là Chúa Giêsu xin mình cho 

nƣớc uống, Chúa Giêsu đã giới thiệu cho chị một loại nƣớc uống không bao giờ 

còn khác đó là nƣớc Hằng Sống. Ngƣời phụ nữ lúc này cũng chỉ để ý đến thứ 

nƣớc vật chất. Chị muốn có thứ nƣớc uống rồi không khát nữa để đỡ phải ra giếng 

gánh nƣớc. Tuy nhiên, thứ nƣớc mà Chúa Giêsu muốn nói đến đó chính là nƣớc 

tinh thần, là cuộc gặp gỡ với Đấng Mesia.  Chính Đấng Mesia sẽ giải toả cơn 

khát ơn cứu độ của nhân loại. Đến khi Chúa Giêsu nói về thân thế của chị: “Chị 

đã năm đời chồng rồi và ngƣời đang sống với chị không phải là chồng chị” thì chị 

đã phần nào nhận ra ngƣời đang nói chuyện với mình không đơn giản là một 

khách bộ hành lỡ bƣớc. Chi tiết ngƣời phụ nữ có đến năm đời chồng cho thấy sự 

khao khát hạnh phúc nơi chị. Nỗi khao khát hạnh phúc không bao giờ đƣợc lấp 

đầy. Chi tiết này cũng giúp chúng ta trả lời câu hỏi bên trên vì sao chị ra lấy nƣớc 

giữa ban trƣa. Chính đời sống của chị đã đẩy chị ra khỏi sinh hoạt bình thƣờng 

của xóm làng. Chúng ta có thể nói chị ra lấy nƣớc vào giờ đó để tránh cái nhìn 

khinh bỉ của ngƣời khác dành cho ngƣời phụ nữ nhƣ chị. 

Đức Giêsu ngang qua cuộc đối thoại với ngƣời phụ nữ này đã dần mặc khải 

cho chị biết Ngài chính là Đấng Mesia – Đấng phải đến để dạy cho con ngƣời biết 

phải thờ phƣợng Thiên Chúa không phải ở những đền thờ tráng lệ mà phải thờ 

phƣợng Chúa Cha trong thần khí. Ngƣời phụ nữ đã vội vã chạy về làng để báo 

cho mọi ngƣời biết về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Hình ảnh chị bỏ lại vò nƣớc ở 

giếng là biểu trƣng cho sự trỗi vƣợt của nƣớc Hằng Sống so với nƣớc vật chất. 

Khi thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, đƣợc Ngài ban cho nƣớc trƣờng sinh rồi thì ngƣời 

ta không cần đến thứ nƣớc chóng qua của đời này. 

 Câu chuyện này của thánh Gioan đƣợc kết thúc bởi chi tiết có nhiều ngƣời 

Samaria trong thành đã đến, gặp và tin vào Đức Giêsu. Ngƣời phụ nữ bị gạt ra 

bên ngoài xã hội trở thành ngƣời loan báo về sự hiện diện của Đấng Mesia. Chị 

trở nên nhịp cầu để Thiên Chúa đến với dân Ngài. Đây chính là khuôn mẫu của 

ngƣời môn đệ. Ngƣời môn đệ là ngƣời gặp Đức Kitô, đƣợc Ngài đụng chạm đến 

và trở nên ngƣời giới thiệu Đức Kitô cho ngƣời khác.  
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Thế giới mà chúng ta đã sống còn vô số ngƣời chƣa nhận biết Đức Kitô. 

Ngày hôm nay Đức Kitô vẫn còn cần những ngƣời môn đệ nhƣ ngƣời phụ nữ 

Samaria này để sứ điệp của Ngài đƣợc giới thiệu cho mọi ngƣời. Ƣớc chi chúng ta 

đƣợc Đấng Mesia đụng chạm đến và can đảm lên đƣờng giới thiệu Ngài cho 

những ngƣời đang sống quanh ta. Amen. 

Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ  

 

 

 

 

1. "Các người sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Trí và sự thật".  Xin cho 

Hàng Giáo sĩ và tu sĩ trong Giáo hội luôn thao thức với sứ mạng phục vụ và xây 

dựng Giáo hội hiệp thông, hầu Hội Thánh luôn xứng đáng là ánh sáng Tin Mừng 

cho muôn dân. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. "Ai uống nước Ta ban, sẽ không bao giờ khát nữa". Xin cho những ai đang 

sống không niềm tin và những ngƣời đang sống dƣới ách thống trị của vật chất, 

tiện nghi đang khao khát sự công chính và niềm an bình đích thực, đƣợc ơn trở về 

với Chúa, hầu nhờ qua các Bí Tích, họ đƣợc bình an và vui sống trong ơn cứu độ. 

Chúng con cầu xin Chúa 

3. "Nếu chị nhận ra ơn huệ Chúa ban, và tin Người, thì Người ban cho chị nước 

hằng sống". Xin cho mỗi thành phần Kitô hữu trong Hội thánh nhận ra mọi ân 

huệ Chúa ban, biết sám hối, để hƣởng ơn tha thứ của Chúa, đồng thời biết chia sẻ 

Nƣớc trƣờng sinh cho anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin Chúa 

4. "Chị ơi, cho tôi xin chút nước uống".  Xin Chúa ban sức mạnh củng cố và làm 

tăng triển niềm tin cho từng thành viên trong cộng đoàn phụng vụ để luôn sống kết hiệp, 

quảng đại và biết tìm những hy sinh hầu có thể thực hành quyết tâm đã đƣa ra theo tinh 

thần mùa Chay Thánh. Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

22-03-2020 

 

 

BÀI ĐỌC I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a 

Ông Đavít được xức dầu tấn phong làm vua Israel 

Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất. 

Thời đó, Đức Chúa phán với ông Samuel: “Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy 

sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giêssê, người Bêlem, vì Ta đã 

thấy trong các con trai nó, một người Ta muốn đặt làm vua”. Khi họ đến, 

ông thấy Êliáp, ông nghĩ: “Đúng rồi! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong 

đang ở trước mặt Đức Chúa đây!” Nhưng Đức Chúa phán với ông 

Samuel: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã 

gạt bỏ nó, Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ 

thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng”. 

Ông Giêssê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Samuel, 

nhưng ông Samuel nói với ông Giêssê: “Đức Chúa không chọn những 

người này”. Rồi ông lại hỏi ông Giêssê: “Các con ông có mặt đầy đủ chưa?” 

Ông Giêssê trả lời: “Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên”. Ông Samuel 

liền nói với ông Giêssê: “Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ 

không nhập tiệc trước khi nó tới đây”. Ông Giêssê cho người đi đón cậu về. 

Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán 

với ông Samuel: “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó!” Ông 

Samuel cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần 

Khí Đức Chúa nhập vào Đavít từ ngày đó trở đi. 

Đó là Lời Chúa   
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ĐÁP CA: Tv 22 

Đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Xướng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước 

trong lành và bổ sức cho tôi. 

Xướng: Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở 

cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Xướng: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Xướng: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi cuốt cả cuộc đời, 

và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. 

 

 

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 8-14 

Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi! 

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

Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, 

anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà 

ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. 

Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô 

ích của con cái  bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Vì 

những việc chúng làm lén lút, thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả 

những gì bị vạch trần, đều do ánh sáng làm lộ ra; mà bất cứ điều gì lộ ra, 

thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy, có lời chép rằng: “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn 

đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi!” 

Đó là Lời Chúa 
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TUNG HÔ TIN MỪNG 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo Tôi, sẽ nhận được ánh 

sáng đem lại sự sống” 

 

TIN MỪNG: Ga 9, 1-41 

Anh mù đến rửa ở hồ Silôê và khi về thì được thấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn 

đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, 

anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đức Giêsu trả lời: “Không phải anh ta, cũng 

chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ 

thấy  công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực 

hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai 

có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian. Thầy là ánh sáng thế 

gian”. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và 

xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa” 

(Silôê có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi 

về thì nhìn thấy được. 

Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin, 

mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?” Có người nói: 

“Chính hắn đó!”, kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào 

giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây!” Người ta liền 

hỏi anh: “Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?” Anh ta trả lời: 

“Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: “Anh 

hãy đến hồ Silôê mà rửa”. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy” Họ lại hỏi anh: 

“Ông ấy ở đâu?” Anh ta đáp: “Tôi không biết”. 

Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisiêu. Nhưng 

ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh anh ta mở ra lại là ngày 

sabbat. Vậy, các người Pharisiêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn 
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thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn 

thấy”. Trong nhóm Pharisiêu, người thì nói: “Ông ta không thể là người của 

Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabbat”. Kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi 

sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ 

lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?” 

Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!” 

Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy 

được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi: “ Anh này có phải là con ông 

bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại 

nhìn thấy được?” Cha mẹ anh đáp: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó 

bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không 

biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông 

cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được”. Cha mẹ anh nói thế 

vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi 

hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vì thế, cha mẹ 

anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”. 

Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh hãy tôn 

vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi”. Anh 

ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ 

biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!” Họ mới nói 

với anh: “Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?” 

Anh trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. 

Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng  

muốn làm môn đệ ông ấy chăng?” Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là 

môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Môisen. 

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môisen; nhưng chúng ta 

không biết ông Giêsu ấy bởi đâu mà đến”. Anh đáp: “Kể cũng lạ thật! Các 

ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở 

mắt tôi! Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 429 Thaùng 03 Naêm 2020 23 

 

kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 

Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 

Nếu không phải là Người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm 

được gì!” Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm 

thầy chúng ta ư?” Rồi họ trục xuất anh. 

Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: 

“Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để 

tôi tin?” Đức Giêsu trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với 

anh đây”. Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin”. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt 

Người.  Đức Giêsu nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho 

người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!”  

Những người Pharisiêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy, liền lên 

tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?” Đức Giêsu bảo họ: “Nếu 

các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây Các ông nói 

rằng: chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn!” 

Đó là Lời Chúa  

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

22-03-2020 

 

ĐÔI MẮT - CÁCH NHÌN - LỐI NGHĨ SUY 

Kính thƣa quý cộng đoàn Phụng Vụ! Không ít trong chúng ta đƣợc khen có 

đôi mắt đẹp, đôi mắt sáng, đôi mắt tinh tuyền, đôi mắt sành đời…Nhƣng không 

mấy ai khen tặng những lời tốt đẹp cho ngƣời mù thể lý cũng nhƣ ngƣời mù về 

mặt thiêng liêng lại có đôi mắt sáng! Các bài đọc trong Phụng Vụ hôm nay ít 

nhiều đều nói tới đôi mắt và cách nhìn của Chúa, cũng nhƣ ánh mắt, lối nhìn - 

nghĩ suy của con ngƣời nói chung.  
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Khi Thiên Chúa mời gọi và chọn ai trong dân Is-ra-el thay mặt Ngài lãnh 

đạo, thì Ngài luôn nhắc nhở các tiên tri, đặc biệt tiên tri Sa-mu-el nơi bài đọc I 

“đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo 

kiểu của con người, vì chưng con người chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa 

thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 1, 7). Quả thật „đôi mắt là cửa sổ tâm hồn‟ nhƣ chúng 

ta đã từng nghe, nhƣng khi xem xét, nhìn nhận sự việc hay tha nhân, thì đôi mắt 

của chúng ta thƣờng chỉ dừng lại bên ngoài cánh cửa ấy, và dƣờng nhƣ bị hấp 

dẫn, bị tác động bởi dáng vẻ bên ngoài, quên đi việc bƣớc vào tâm hồn ấy! Chính 

vì lối nhìn ấy nên ảnh hƣởng đến cách nghĩ suy của chúng ta, và trông rất giống 

nhƣ các luật sỹ, biệt phái “mày sinh ra trong tội mà mà dám dạy chúng ta ư?” (x. 

Ga 9, 34). Họ gán ghép và mặc định những ai bị khuyết tật, bị bệnh hoạn, bị tai 

nạn là do tội của họ hoặc tội của cha mẹ họ. Và đây cũng chính là vấn đề các môn 

đệ hỏi Chúa Giê-su ở đoạn đầu Phúc Âm hôm nay. Một cách khẳng khái, Ngài đã 

phá vỡ cách nhìn mặc định, chụp mũ của họ mà trả lời rõ ràng rằng: “không phải 

anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là 

để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (x. Ga 9, 3). Câu trả lời của 

Chúa Giê-su khiến chúng ta thật sự xem lại cách nhìn, lối suy nghĩ về những gì 

không may mắn, rủi ro, thậm chí những tai nạn xảy đến với chúng ta, với ngƣời 

thân trong cuộc đời này. Chẳng phải vì chúng ta bị phạm tội, hay ông bà tổ tiên 

cha mẹ chúng ta phạm tội sinh ra hậu quả chúng ta bị khuyết tật bẩm sinh, bị tai 

nạn…Một phần nào đó, nói theo khoa học, những gì bố mẹ làm (nhƣ lúc thời trai 

trẻ, họ dùng quá nhiều thức uống có cồn, dùng thuốc tránh thai, có lối sống không 

lành mạnh…) có thể ảnh hƣởng đến hình hài con cái sau này, nhƣng đó không 

phải là lí do để mặc định, quy chụp cho ai bị tật nguyền, thiểu năng bẩm sinh!  

“…Nhƣng chuyện đó xảy ra là để việc của Thiên Chúa đƣợc tỏ hiện” cụ thể 

qua việc Chúa Giê-su khẳng định “chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu 

những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên 

mù” (x. Ga 9, 39). Dƣờng nhƣ có một điều nghịch lý ở đây! Chẳng phải cộng 

trạng, hay vẻ bề ngoài „nam thanh nữ tú‟ của anh ngƣời mù bẩm sinh này mà mắt 

anh đƣợc mở ra và trông thấy tƣờng tận mọi vật, mà nhờ vào lòng thƣơng xót của 

Chúa Giê-su và đôi mắt đức tin của anh khi đƣợc diện đối diện với Đấng chữa 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 429 Thaùng 03 Naêm 2020 25 

 

lành anh, nên anh đƣợc trông thấy thật sự. Ngƣợc lại, các ngƣời luật sỹ, biệt phái 

hằng ngày đƣợc chứng kiến, xem thấy tận mắt Chúa Giê-su là Đấng giàu lòng xót 

thƣơng, chữa lành bệnh tật, giảng dạy cho dân chúng, mà giờ đây họ lại trở nên 

„mù‟ (không xem thấy, không nhận biết) khi đƣợc nghe lời chứng thật của anh mù 

bẩm sinh. Họ không chỉ mù về thể lý cho dù mắt họ to tròn, sáng tỏ, nhìn rõ mọi 

vật, mà còn mù về mặt tâm linh vì đôi mắt tâm hồn họ khép kín, đức tin họ đóng 

băng. Do đó, họ không tin nhận kể cả khi đƣợc đối diện với Chúa Giê-su, khi 

đƣợc chứng kiến tận mắt phép lạ mà Ngài chữa lành cho anh mù thời bình sinh. 

Vì thế, lời Chúa Giê-su đáp lại cho họ: “nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã 

không mắc tội; nhưng các ngươi nói “chúng tôi xem thấy”, nên tội các ngươi vẫn 

còn” (Ga 9, 41). 

Thật vậy, nếu chúng ta có đƣợc đôi mắt sáng về mặt thể lý thì xin cho cách 

nhìn, lối suy nghĩ của chúng ta cũng đƣợc sáng suốt qua những việc tốt lành, công 

chính và chân thật nhƣ Thánh Phao-lô nhắn gửi giáo đoàn Ê-phê-sô “anh em hãy 

ăn ở nhƣ con cái của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở lại tất cả những gì là 

tốt lành, là công chính và chân thật” (Ep 5, 8 - 9). Hơn nữa, nếu chúng ta đƣợc 

phúc có đôi mắt sáng về mặt thể lý, thì xin cho con mắt đức tin của chúng ta ngày 

càng sáng tỏ hầu nhận ra thánh ý, nhận biết Chúa qua các biến cố cuộc sống, nhìn 

thấy Chúa nơi anh chị em không chút thiên vị hay phân biệt hoặc định kiến, “anh 

em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc 

con cái tối tăm không sinh lợi ích gì…” (x. Ep 5, 10 - 11). Và sau cùng, nếu đôi 

mắt thể lý hay con mắt đức tin chúng ta đang trong tình trạng „mù‟ hay „ngủ mê‟ 

hay „khép kín‟, ảnh hƣởng đến tầm nhìn, cách nhìn, lối nghĩ suy thì nhƣ lời răn 

bảo của Thánh Phao-lô, xin cho chúng ta can đảm trỗi dậy “tỉnh giấc đi hỡi ngƣời 

con đang ngủ, từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào, Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngƣơi!” 

(Ep 5, 14). 

Kính thƣa cộng đoàn Phụng Vụ, giờ đây chúng ta cùng thành tâm dâng lên 

Chúa lời cầu nguyện: 

Cảm tạ Chúa ban cho con đôi mắt 

Để nhìn đời không một chút bợn nhơ 

Để nhận biết Thánh ý qua thời đại 
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Hầu sẻ chia vui buồn trong cuộc đời. 

Xin gìn giữ ánh mắt con trong sáng 

Và lối nhìn, cách nghĩ suy của con 

Được tinh tuyền, chẳng vướng bận tăm tối 

Tỉnh cơn mê chìm trong ngày tháng qua. Amen! 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

        

  Lm. Xuân Hy Vọng  

 

 

1. “Chúa đã thương mở mắt cho người mù nhìn thấy được‟‟. Hôm nay Chúa 

vẫn ban ánh sáng Đức Tin soi dẫn những ai đang trong bóng tối của tội lỗi, xin 

Chúa tuôn đổ ơn lành trên các anh chị em dự tòng, để họ ngày càng nhận biết và 

yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. “Trong Chúa, anh em là ánh sáng, hãy ăn ở như con cái ánh sáng‟‟. Xin 

cho mỗi ngƣời Ki- tô hữu biết noi gƣơng Thầy Giê-su, luôn sống làm chứng cho 

sự thật, dám lên tiếng trƣớc những bất công trong xã hội. Chúng con cầu xin 

Chúa 

3. Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh và ân sủng cho những ai đang đau yếu, 

bệnh tật về thể xác lẫn tinh thần. Xin cho họ đƣợc hiệp thông với đau khổ của 

Chúa trong cuộc Khổ Nạn Thập Giá. Để nhờ ơn Chúa, họ đứng vững trƣớc những 

nỗi đau đang gặp phải. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Cứu cánh của lòng tin là sự gặp gỡ Chúa Giê-su Kitô. Xin Chúa đến mở 

mắt cho mỗi ngƣời chúng ta. Để nhờ ánh sáng đức tin soi dẫn, chúng ta gặp thấy 

Chúa nơi ngƣời anh chị em xung quanh. Chúng con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY  

29-03-2020 

 

 

 

BÀI ĐỌC I: Ez 37, 12-14 

Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. 

Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở 

huyệt cho các ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các 

ngươi về đất Israel. Các ngươi sẻ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta 

mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta 

sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. 

Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ 

nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của 

Đức Chúa. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 129 

Đáp: Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 

Xướng: Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin 

Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết 

nguyện cầu. 

Xướng: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính 

sợ Ngài. 

Xướng: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. 

Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. 
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Xướng: Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel 

hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 

Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 

 

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 8-11 

Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, ngự trong 

anh em. 

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

Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng 

Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần 

Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không 

có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức 

Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, 

Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, ví anh em đã được trở nên 

công chính. Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng 

đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng thần khí của 

Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự 

sống mới. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy sẽ 

không phải chết bao giờ. 

 

 

TIN MỪNG: Ga 11, 1-45 

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.  

Hồi đó, có một người bị đau nặng, tên là Lazarô, quê ở Bêtania, làng 

của hai chị em cô Matta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu 
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thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh Lazarô, người bị đau nặng, 

là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, người 

Thây thương mến đang bị đau nặng”. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: “Bệnh 

này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên 

Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”. 

Đức Giêsu quý mến cô Matta cùng hai người em là cô Maria và anh 

Lazarô. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazarô lâm bệnh, Người còn lưu 

lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: 

“Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!” Các môn đệ nói: “Thưa Thầy, mới 

đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?” 

Đức Giêsu trả lời: Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày 

thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm, thì vấp 

ngã vì không có ánh sáng nơi mình!”  Nói những lời này xong, Người bảo 

họ: “Lazarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc, tuy vậy, Thầy đi đánh thức 

anh ấy đây”. Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh yên giấc 

được, anh ấy sẽ khỏe lại”. Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazarô, còn 

họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. Bấy giờ Người mới nói rõ: 

“Lazarô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, 

để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy”. Ông Tôma, gọi là 

Điđimô, nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để 

cùng chết với Thầy!” 

Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazarô đã chôn trong mồ được bốn 

ngày rồi. Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số. Nhiều người Do 

Thái đến chia buồn với hai cô Matta và Maria, vì em các cô mới qua đời. 

Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Matta liền ra đón Người. Còn Maria thì 

ngồi ở nhà. Cô Matta nói với Đức Giêsu: “ Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, 

em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin 

cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. Đức Giêsu nói: “Em chị 

sẽ sống lại!” Cô Matta thưa: “Con biết, em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống 

lại trong ngày sau hết!” Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và 

là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và 
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tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Matta 

đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng 

phải đến thế gian”. 

Nói xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: “Thầy đến rồi, Thầy gọi em 

đấy!” Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Chúa Giêsu. Lúc đó 

Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Matta đã ra đón Người. 

Những người Do Thái vẫn đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, 

thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. 

Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới 

chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”. Thấy 

cô khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn 

thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở 

đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem”. Đức Giêsu liền khóc. 

Người Do Thái mới nói: “Kìa xem, ông thương anh Lazarô biết mấy!” Có 

mấy người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại  

không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. 

Người đi tới mộ, Ngôi mộ đó là một cái hang, có phiến đá đậy lại. Đức 

Giêsu nói: “Đem phiến đá nầy đi!” Cô Matta là chị người chết liền nói: Thưa 

Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày”. Đức Giêsu 

bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng: nếu chị tin, chị sẽ được thấy 

vinh quang của Thiên Chúa sao?” Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức 

Giêsu ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm 

lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng 

đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con”. Nói xong, 

Người kêu lớn tiếng: “Anh Lazarô, hãy ra khỏi mồ!” Người chết liền ra, 

chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: “Cởi khăn và 

vải cho anh ấy, rồi để anh áy đi”. 

Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng 

kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.  

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

29-03-2020 

 

 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ 

phải chết.” 

Bình an và Thiện hảo của Chúa luôn ở cùng anh chị em. 

Anh chị em rất thân mến. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của 

Mùa Chay thánh 2020. Tuần sau với Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta bƣớc vào Tuần 

Thánh và đỉnh điểm là Tam Nhật Thánh Phục Sinh, là tột đỉnh của Tình Yêu và là 

Hy Vọng của mỗi chúng ta. 

Hôm nay, Chúa Nhật 5 Mùa Chay tất cả các bài đọc Phụng vụ đều nói về sự 

phục sinh, chƣa phải về sự phục sinh của Chúa Giê-su, điều sẽ xảy ra nhƣ một sự 

tất yếu, nhƣng về sự phục sinh của chúng ta, sự phục sinh mà chúng ta trông 

mong và chính Chúa Ki-tô sẽ trao ban cho chúng ta: sự trỗi dậy từ cõi chết. Sự 

phục sinh cho những ai hết lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tin 

tƣởng vào Chúa Giê-su Ki-tô và sống trong Thần Khí của Ngƣời. 

Trong Bài đọc 1(Ed 37,12-14), khi dân Do Thái bị lƣu đày xa đất nƣớc của 

mình, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã loan báo rằng Ðức Chúa sẽ mở huyệt cho những kẻ 

bị lƣu đày và sẽ đƣa họ về đất của họ để đƣợc an nghỉ trong bình an. Thiên Chúa 

sẽ đặt thần khí vào trong họ và tất cả đƣợc hồi sinh. Lịch sử của dân Do Thái là 

lịch sử của những tai họa, lƣu đày, nô lệ và thất bại. Thế nhƣng họ vẫn có một 

niềm tin không gì lay chuyển, họ là một dân tộc thuộc riêng về Chúa. Thế gian 

này đã không thể hiện đƣợc, và sẽ chẳng bao giờ thể hiện đƣợc điều đó. Cho nên 

điều không thể tránh đƣợc là họ kêu gọi đến thế giới mới, để bù đắp cho sự thiếu 

sót của thế giới cũ. Họ tiến tới chỗ nhận thức rằng nếu muốn qui hoạch của Chúa 

đƣợc thực hiện hoàn toàn, sự công chính của Chúa đƣợc thành tựu, tình thƣơng 

của Ngài đƣợc thỏa mãn, cần phải có một thế giới khác, một cuộc đời khác. Chính 

cảm thức đó đã đƣa ngƣời Do Thái đến niềm tin phải có đời sau.  

Ý niệm sự phục sinh dần xuất hiện rõ hơn vào cuối sách Cựu Ƣớc và vào 

thời Chúa Giê-su, dù không phải tất cả mọi ngƣời Do Thái đều chấp nhận ý niệm 
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đó. Ðối với nhiều ngƣời, ngay cả các Ki-tô hữu ngày nay, niềm tin về sự phục 

sinh và đời sống vĩnh cửu vẫn còn gây ra nhiều nghi ngờ, khó hiểu bởi sự phục 

sinh đề cập đến một thực tại vƣợt quá những giới hạn của lý trí chúng ta và đòi 

hỏi một niềm tin. Bài Tin Mừng thuật lại việc anh Lazzaro đƣợc phục sinh, chúng 

ta đƣợc nghe tiếng nói đức tin của cô Mác-ta, chị của anh Lazzaro. Chúa Giê-su 

nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Mác-ta thƣa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ 

chết sống lại trong ngày sau hết”. Nhƣng Chúa Giê-su nói: “Chính Thầy là sự 

sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ đƣợc sống.” Ðây 

chính là điều mới mẻ xảy đến và vƣợt qua mọi rào cản. Chúa Ki-tô đánh đổ bức 

tƣờng sự chết, nơi Ngài chứa đựng sự viên mãn của Thiên Chúa, Ðấng là sự sống, 

sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-su không chỉ đến để loan báo sự phục sinh, nhƣng 

chính ngài là Phục Sinh là sự sống. Vì thế, sự chết không còn quyền năng gì trên 

Ngƣời và sự phục sinh của anh Lazzaro là dấu chỉ về sự thống trị hoàn toàn của 

Ngài trƣớc cái chết thể lý, điều đối với Thiên Chúa chỉ nhƣ một giấc ngủ. 

“Ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” Để đƣợc sống và sống đời đời, 

Chúa chỉ mời ta một điều kiện duy nhất đó là: tin vào Ngài. Tuy vậy, nhìn lại cuộc 

sống, có lẽ không ít ngƣời và ngay chính bản thân mỗi ngƣời chúng ta đã không ít 

lần chỉ vì sợ chết mà chọn cách sống xa Chúa, cố tìm kiếm và chạy theo những gì 

là chóng qua của trần gian, chọn cách sống của kẻ chết. Sự hiện diện của Chúa 

Giê-su không chỉ làm cho Lazzaro sống lại, nhƣng chính nhờ sự đối thoại với 

Ngài mà đức tin của Mác-ta đƣợc sống lại và kiện toàn hơn.  

Chứng kiến cái chết của Lazzaro, “Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao 

xuyến.” Đức trƣớc mộ đóng kín của ngƣời bạn, Chúa Giê-su kêu lớn tiếng: “Này 

Lazzaro, hãy ra khỏi mồ!” Tiếng kêu mời này giờ đây vẫn vang vọng đến mỗi một 

ngƣời chúng ta, là lời mời gọi của Đấng là Tình Yêu khi chứng kiến con cái mình 

đang bị đóng kín trong tội lỗi, Ngài muốn chúng ta bƣớc ra, để tất cả đƣợc sống 

và sống dồi dào. Chúa Kitô không cam chịu những ngôi mộ mà chúng ta kiến tạo 

bằng những chọn lựa sự ác và chết chóc mà chúng ta đƣa ra. Chúa mời gọi chúng 

ta, hầu nhƣ ngài truyền cho chúng ta hãy ra khỏi mộ mà tội lỗi dìm sâu chúng ta 

trong đó. Chúa quyết liệt gọi chúng ta hãy ra khỏi tăm tối của nhà tù giam hãm 

chúng ta, ra khỏi sự hài lòng về một cuộc sống giả tạo, ích kỷ, tầm thƣờng. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria là ngƣời đã tham dự vào mầu nhiệm đau 

khổ và Phục sinh của Đức Ki-tô, cầu mong chúng ta luôn biết lắng nghe và can 

đảm đón nhận lời mời gọi của Chúa, “là chấp nhận Chúa Giê-su vô điều kiện và 
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quyết tâm sống chết với Ngài.” Ƣớc gì cuộc đời chúng ta luôn là “tôi sống nhƣng 

không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Nếu vậy, “Thần 

Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Ðấng đã làm cho Ðức Giê-su sống lại từ cõi 

chết, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí 

của Ngƣời đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em đƣợc sự sống 

mới” (Bài đọc 2). Amen. 

Fx. Trần Văn Hoài, OFMConv 

 

 

 

1.  Xin cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục và Linh Mục đƣợc Chúa Thánh Thần 

hƣớng dẫn và tác động mãnh liệt, để các ngài sống thánh thiện và thân tình với 

Chúa hơn. Bằng đời sống cầu nguyện và đƣợm tình bác ái Chúa Ki-tô, các ngài có 

thể lôi kéo nhiều ngƣời tội lỗi trở về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2.  Xin cho mọi Kitô hữu ý thức rằng tội lỗi là căn nguyên làm cho linh hồn phải 

chết, để họ biết giúp nhau cởi bỏ những ràng buộc của satan, tránh xa các dịp tội, 

mềm dẻo trƣớc sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu luôn đƣợc thuộc về 

Chúa và sống trong ân sủng của Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa  

3.  “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Xin cho con ngƣời biết nhận ra Thiên Chúa 

là Đấng duy nhất có thể ban sự sống, và làm cho con ngƣời từ cõi chết sống lại, 

hầu con ngƣời biết tìm kiếm Ngài và đặt niềm tin, phó thác vào Ngài cách xác tín. 

Chúng con cầu xin Chúa 

4.  Xin cho cộng đoàn tham dự phụng vụ biết bỏ đi tảng đá kiêu căng, tự ái, ích 

kỷ và sự khép kín tâm hồn, là những thứ ngăn cản ơn Chúa, để tâm hồn chúng ta 

trở thành mái ấm Bêthania, sống trọn niềm tin yêu và phụng sự Chúa, hầu đạt 

đƣợc niềm an vui bất diệt. Chúng con cầu xin Chúa 
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Anh chị em rất thân mến 

Trong những ngày này, cả thế giới hoang mang và lo lắng trƣớc cơn dịch 

Corona virus đã làm thiệt mạng hơn 2.000 ngƣời và lây nhiễm cho rất nhiều 

ngƣời thuộc nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ làm thiệt hại mạng sống mà 

thôi, cơn dịch bệnh này còn tạo ra một tâm lý lo sợ  lây nhiễm, đến độ dẫn đến 

tình trạng kỳ thị những ngƣời Trung Quốc và cà những ai mà ngƣời ta nghĩ là 

Trung Hoa, ngƣời Việt Nam ở một số quốc gia nhƣ ở Hoa Kỳ, Âu châu cũng 

không tránh đƣợc cách đối xử bất công này. Cho tới bây giờ ngƣời ta vẫn chƣa 

tìm đƣợc nguyên nhân, cũng nhƣ thuốc chữa trị, nhƣng nếu chúng ta nhìn theo 

khía cạnh đức tin, chúng ta phải nghĩ rằng: Chúa muốn, qua cơn dịch bệnh này, 

gởi đến cho chúng ta một sứ điệp nào đó, nhƣ Ngài đã từng nói với dân chúng 

thời đại của Ngài: “các ngƣời nói: ráng vàng thì nắng… ráng trắng thi mƣa. Cảnh 

sắc bầu trời thì các ngƣơi biết cắt nghĩa, còn thời điềm thì các ngƣơi lại không cắt 

nghĩa nổi” (Mt, 16. 3). Chúng ta thƣờng lo sợ những dịch bệnh có thể giết chết 

thân xác của chúng ta, nhƣng chúng ta lại không bận tâm lo lắng, đề phòng những 

vi khuẩn có thể giết chết linh hồn của chúng ta một cách vĩnh viễn, đó là tội lỗi, 

những tham vọng, những đam mê. Hôm nay, khi chúng ta đang phải bận tâm đối 

phó với corona virus, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta càng phải quan tâm đến đời 

sống thiêng liêng, đạo đức của tâm hồn, để dù có bị thiệt mạng vì virus corona, 

chúng ta cũng đƣợc sống với Chúa trên thiên đàng. 

Mùa Chay là một phƣơng thuốc Chúa ban cho chúng ta đểtiêu diệt những vi 

khuẩn có thể làm tê liệt, giết chết linh hồn của chúng ta, đó là tội lỗi. Qua những 

việc hãm mình, chay tịnh, thống hối và những công việc bác ái, chia sẻ, chúng ta 

giết chết những vi khuẫn nguy hiểm đó, để bảo vệ sự thánh thiện của linh hồn, và 

củng cố tƣơng quan tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em. 40 

ngày Mùa Chay đƣợc xem nhƣ là thời gian cách ly, để hủy diệt những vi khuẩn 

xấu xâm nhập tâm hồn và để ngăn chận không làm lây nhiễm cho anh chị em của 

chúng ta. 
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Xin Chúa cho chúng ta biết tận dụng thời gian 40 ngày Mùa Chay này, bằng 

việc hãm mình trong chay tịnh, qua việc chia sẻ, giúp đỡ những anh chị em 

nghèo, bệnh tật, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần và qua những việc làm đạo đức 

nhƣ kinh nguyện, thánh lễ và bí tích hòa giải, chúng ta đƣợc thanh luyện để trở 

nên hoàn thiện theo gƣơng Chúa Cha là Đấng Hoàn Thiện, nhờ đó chúng ta đƣợc 

hƣởng những ơn lành và bình an mà Đức Kitô Phục Sinh mang lại qua mầu nhiệm 

tử nạn phục sinh của Ngài. 

Tháng ba cũng là tháng Giáo Hội đặc biệt kính nhớ Thánh Cả Giuse, gƣơng 

mẫu cho các bậc làm chồng, làm cha và lao động. Thánh Cả Giuse đã sống một 

cuộc sống thánh thiện trong sự âm thầm yêu mến, tin tƣởng phó thác và phục vụ 

Thiên Chúa, qua bổn phận của một ngƣời cha, một gia trƣởng trong công việc 

khiêm tốn hàng ngày. Ngài đã gìn giữ gia đình Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong sự 

phó thác, khiêm tốn, và đã trở nên thầy dạy cho Hài Nhi Giêsu qua việc cầu 

nguyện, phó thác và khiêm tốn lao động. Xin cho chúng ta cũng biết noi gƣơng 

Ngài, hy sinh nuôi dƣỡng con cái trong sự khiêm tốn, chuyên cần làm việc và là 

gƣơng mẫu đạo đức cho con cái bằng việc cầu nguyện và siêng năng tham dự 

thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Là cha mẹ, chúng ta thƣờng bận tâm lo lắng cho 

con cái trong việc ăn mặc, học hành, mà nhiều khi chúng ta lại thờ ơ trong việc 

giáo dục đức tin cho con cái. Chúng ta sẽ phải trả lẽ trƣớc mặt Chúa về sự thiếu 

bổn phận này. Xin anh chị em cố gắng, dù hoàn cảnh công việc và đời sống của 

chúng ta ở Nhật quá vất vả, nên nhiều khi chúng ta quá mệt mỏi và không còn 

nghị lực để quan tâm đến việc hƣớng dẫn và giáo dục đức tin cho con cái. Xin 

Thánh Giuse cầu nguyện và là gƣơng mẫu cho cuốc sống gia đình của chúng ta. 

Trong tháng ba này, tôi cũng xin mọi ngƣời hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện 

cho sơ Maria Têrêsa Nguyễn thị Hoa, Dòng Giuse Truyền Giáo, sẽ đƣợc khấn 

trọn đời tại Osaka ngày 10/03, và cho sơ Hêlêna Nguyễn Nhƣ Ngọc, Dòng Chúa 

Quan Phòng, sẽ đƣợc tuyên khấn trọn đời vào ngày 25/3 tại nhà nguyện của Dòng 

ở Tokyo. Cũng vào ngày này, tại nhà nguyện của Dòng Đức Mẹ Dâng Mình ở 

Nibuno, Hyogo-Ken, hai em Maria Phan thị Hảo và Anna Trần thị Huệ, sẽ đƣợc 

tuyên khấn lần đầu. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những ơn lành và niềm vui này. 

Sống trong một đất nƣớc giàu có vật chất nhƣng thiếu thốn về đức tin, hơn bao 

giờ hết, chúng ta cảm thấy thấm thía lời Chúa dạy phải cầu nguyện, vì: “lúa chín 

thì nhiều, thợ gặt lại ít, hãy xin chủ ruộng gởi đến nhiều thợ gặt lành nghề”. 
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Chúng ta cám ơn Chúa, vì Chúa vẫn khơi dậy và chọn lựa giữa con cái, anh chị 

em trong giáo đoàn Việt Nam chúng ta những linh mục, tu sĩ nam nữ, để cộng tác 

với Chúa trong công việc truyền giáo. Xin Chúa thƣơng gìn giữ quý sơ luôn thánh 

thiện và hạnh phúc trong cuộc đời dâng hiến, để qua cuộc sống và công việc 

truyền giáo của qúy sơ, Danh Chúa đƣợc cả sáng và nhiều linh hồn đƣợc ơn cứu 

chuộc. 

Cầu chúc tất cả qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em một mùa chay 

thánh thiện. Xin cho chúng ta biết lợi dụng thời gian, của cải để chia sẻ với những 

anh chị em đang túng thiếu, đau khổ, để nhờ đó, Đức Kitô cũng thƣơng chia sẻ sự 

sống lại của Ngài cho tất cả chúng ta.  

Hẹn gặp anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt. Tôi luôn nhớ và cầu 

nguyện cho anh chị em. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi. 

Linh Mục của anh chị em 

  P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 02/2020, Nhóm đã nhận đƣợc học bổng giúp cho các trẻ em nghèo 

hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2020-2021 của quý vị ân nhân sau đây: 

- AC Lê Văn Hùng (Tondabayashi, Osaka) giúp một em: 10.000 yen 

- Một vị ân nhân ở Niigata giúp hai em: 20.000 yen 

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

các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả 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 

 

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

Chƣơng trình hƣớng dẫn Tân tòng Giáo phận Yokohama chuẩn bị rửa tội ngày 

Đại lễ phục sinh, vì vậy Thánh lễ đầu tháng 1/3/2020 sẽ không có thánh lễ tiếng 

Việt . 

Chƣơng trình tĩnh tâm mùa chay: 29/3/2020 do Cha Phanxico Xavie Phạm Đình 

Sơn thuyết giảng với chủ đề: Hãy trở về  

14g00 đến 15g15: giảng   

15g15 đến 15g50: giải tội  

16g00: Thánh lễ  

Kính mời Quí ông bà anh chị em gần xa đến tham dự buổi tĩnh tâm và Thánh lễ.  

TM BĐD CĐ Fujisawa kính mời  

 

TIN CĐ/CG KAWAGUCHI 

Thông báo của Cộng Đoàn Kawaguchi: 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 15/3/2020 

13:00~17:00h : 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  15/3/2020  

13:00~17:00:  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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TRANG GIÁO LÝ  – MUỐI CHO ĐỜI – 

◎四旬節はいつですか。 

灰の水曜日から、主の晩餐の夕べのミサの前までの 40日間を四旬節と

いいます。 

この 40 日間の起源は、イエス様が荒野で 40 日間祈りと断食をし、誘

惑に打ち勝ったと聖書が記されているところからです。（マタイ福音書 4:1

～, マルコ福音書 1:12～,ルカ福音書 4:1～）聖書を読んでくださいね。 

 

◎灰の水曜日って何ですか。 

灰の水曜日は、四旬節の始まりを告げる日です。この日は、自分の今

までの道のりと人生について考え、ふりかえり、黙想します。この日、ミ

サの中で灰を額に受ける"灰の儀式"が行われます。額に灰を受けるのは、

人間は神によって創られた塵にすぎないことを自覚させ、謙虚に生きるこ

とを教えるためです。また、大斎・小斎を守る日とされています。 

 

◎誰が大斎・小斎を守りますか。 

大斎・小斎を守ることによって、イエス様が荒野で 40日間、祈りと断

食によって誘惑に打ち勝ったことを思い起こし、犠牲をささげ、節制しま

す。犠牲と節制の実りを必要としている人に施します。 

大斎は、１日に１度だけ普通の食事を取り、その他に 2 食はいつもよ

り節制します。小斎は、肉を食べず、自分の好きな食べ物を絶ち、質素な

食事をします。 

聖金曜日も大斎・小斎を守ります。大斎は 18 歳以上 60 歳未満で、小

斎は 14 歳からです。ただし、病気の人と重労働の人はこれにふくまれま

せん。 

 

◎信徒として、四旬節になにをすればよいでしょうか。 

四旬節とは、復活祭の準備期間で、復活祭をふさわしく迎えるための

準備する 40日間です。この期間、特に神に背くこととして罪を忌み嫌い、

悔い改めます。また、隣人との連帯を深めます。 

そのために 熱心に祈り、断食をし、また、施し（困っているたちへ

施しや奉仕など）が求められます。                             

PVLC 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 429 Thaùng 03 Naêm 2020 39 

 

SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA 

    

“Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã tiền 

định từ trƣớc muôn đời, cho chúng ta đƣợc vinh hiển” (1Cor 2,7). 

   Con ngƣời chúng ta sống trên đời rất cần sự khôn ngoan để sống, phát 

triển và hoàn thiện con ngƣời của mình. Bởi đó, mà chúng ta phải đi học ở trƣờng 

từ rất nhỏ, nghĩa là từ lớp mầm, lớp lá, lớp chồi cho tới học hết cấp 3 hay đại học. 

Nơi những trƣờng học này, chúng ta học những khôn ngoan của ngƣời đời để 

sống tốt trên trần gian này. 

  Chúng ta còn cần phải học sự khôn ngoan của Chúa nữa. Chúng ta học sự 

khôn ngoan của Chúa ở Giáo Hội. Ngay từ nhỏ chúng ta cũng đã đƣợc học giáo 

lý, từ lớp rƣớc lễ lần đầu cho tới lớp học giáo lý hôn nhân. Ngoài ra, chúng ta còn 

đƣợc sự khôn ngoan của Chúa nơi thánh lễ khi nghe lời Chúa hoặc nghe Linh 

Mục giảng. Hơn thế nữa, chúng ta còn đƣợc học những chuyên môn về Thánh 

Kinh hay các tài liệu của Giáo Hội. 

  Sự khôn ngoan của Chúa giúp cho ta có một đời sống thiêng liêng cao 

và sâu, làm cho chúng ta có đƣợc một đời sống nội tâm sâu sắc, khiến cho 

chúng ta có một đức tin mạnh mẽ; đức cậy vững vàng và một lòng mến nồng 

nàn, giúp chúng ta vƣợt qua những khó khăn và vất vả đời này và sống bình 

an đời này và hạnh phúc ở đời sau. 

   Sự khôn ngoan của ngƣời đời thì chúng ta có thể thấy, có thể nghe và 

lòng ngƣời có thể nghĩ tới đƣợc. Điều chúng ta dễ thấy nhất là có đƣợc nhiều 

tiền, giàu có; đƣợc nhiều ngƣời ca tụng; có danh vọng, có chức có quyền,... 

Còn, sự khôn ngoan của Chúa thì....mắt chẳng hề thấy; tai chẳng hề nghe và lòng 

ngƣời không hề nghĩ tới. Điều này đƣợc hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. 

  Theo nghĩa đen, chúng ta sống sự khôn ngoan của Chúa, chúng ta chẳng 

thấy đƣợc giàu có, mà chỉ thấy nghèo khó; chúng ta chẳng đƣợc ai khen, trái lại 

chỉ thấy bị chỉ trích và chê bai; sống âm thầm, lặng lẽ chẳng ai hay, chẳng ai biết.  
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   Theo nghĩa bóng, chúng ta sống sự khôn ngoan của Chúa, dù ta nghèo 

nhƣng chúng ta không khổ; chẳng đƣợc ai khen nhƣng chúng ta đƣợc an 

bình trong tâm hồn và an nhiên trong cuộc sống. Trong cuộc sống của mình, 

nhiều khi chúng ta đƣợc điều mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Nhƣ chúng ta 

chẳng làm cái gì mà lại đƣợc ngƣời ta yêu mến nhƣ vậy; chúng ta học tiếng nƣớc 

ngoài, học tới học lui; học mãi mà chẳng nói đƣợc; ngƣời khác thì 1, 2 năm nói 

đƣợc; còn mình thì không. Thế mà một lúc nào đó, mình nói đƣợc nhƣ sáo, tính ra 

đã hơn 5 năm rồi. Rồi có bao giờ mình nghĩ mình sẽ đƣợc đi nƣớc Nhật, chịu 

chức hay chạy xe hơi trên đất Nhật bao giờ? Thế mà mình lại chạy boong boong, 

tới nay dù đã hơn 13 năm rồi mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vv.......  

   Tôi thiết nghĩ, mỗi ngƣời nếu có thời gian mà suy nghĩ lại, chắc ai cũng 

cảm thấy đƣợc những điều kỳ lạ trong cuộc đời của mình. Tất nhiên không phải tự 

sức riêng của mình hay sự khôn ngoan của mình mà còn nhờ vào ơn Chúa, nhờ 

vào sự khôn ngoan của Chúa nữa. 

   Theo thánh Phao-lô, sự khôn ngoan của Chúa đƣợc ngài rao giảng đƣợc 

biểu lộ nơi thập giá của Đức Ki-tô. Nhìn lên thập giá của Đức Ki-tô, chúng ta có 

thấy đƣợc sự khôn ngoan gì không ? Tôi thì thấy đƣợc 4 sự khôn ngoan này. 

1. Sự im lặng.  

    Trên thập giá Chúa không nói nhiều, cũng không kêu ca hay oán trách. 

Vì Chúa biết rõ Chúa chết vì mục đích gì và chịu khổ vì ai mà.  

    Sự im lặng trong cuộc sống cũng đem lại cho ta nhiều lợi ích. Chúng 

giúp ta bớt nói nhiều, vì càng nói nhiều thì càng nói xạo; nói nhiều thì làm ít. Sự 

im lặng giúp ta học đƣợc nhiều, nghe rõ và nhận đƣợc nhiều hơn nói. Nói 

nhiều chẳng ai khen bao giờ. 

    Nhƣ vậy, im lặng là một sự khôn ngoan, phải không bạn !!!!!!!! 

2. Sự chấp nhận đau khổ. 

   Đức Giê-su, trên thập giá đã nói: “Ê-li, ê-li, lê ma xa-bác-ta-ni, nghĩa là 

lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con?” (x.Mt 27,46). Thiên Chúa chẳng bỏ 
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rơi ai bao giờ, chỉ có con ngƣời chúng ta bỏ Chúa thôi. Thế nhƣng, trong nhƣng 

lúc đau khổ, do bị vu khống hay bị đối xử cách bất công thì dƣờng nhƣ 

chúng ta tƣởng Chúa bỏ rơi ta. Chúa mà bỏ rơi ta thì ta chẳng còn có mặt trên 

đời này đâu. 

    Đời ngƣời, ai cũng có nhiều đau khổ, vất vả, gian nan, bệnh tật và thất 

bại hết; có khi làm điều tốt lại bị bách hại nữa: “làm ơn mắc oán” ấy mà. Dù vậy, 

ta hãy luôn tin tƣởng vào Chúa, chấp nhận tất cả và Chúa sẽ dùng điều đó để 

làm những việc kỳ diệu nơi ta. 

     Nhƣ thế, chấp nhận những đau khổ là một sự khôn ngoan. 

 

3. Sự tha thứ. 

      Trên thập giá Đức Giê-su nói : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ 

không biết việc họ làm” (x.Lc 23,34). Đƣơng nhiên, những ngƣời Do- thái giết 

Chúa thì họ biết việc họ làm chứ, nhƣng họ không biết giết Chúa nhƣ vậy là họ 

đã làm theo kế hoạch cứu độ của Chúa. 

     Trong cuộc sống của ta, ta cũng noi gƣơng Chúa để tha thứ cho những 

ngƣời đã xúc phạm, đã vu khống hay đã làm hại ta. Chắc là họ cũng biết việc họ 

làm, nhƣng họ không biết việc họ làm đó lại đem lại lợi ích khác và đem lại ơn 

cứu độ cho ta đâu.  

     Sự tha thứ có khôn ngoan không? CÓ. Vì ta có tha thứ cho ngƣời 

khác thì ta mới nhận đƣợc sự tha thứ của Chúa. Chúa luôn tha thứ cho mọi 

ngƣời nhƣng chỉ có những ai biết tha thứ cho ngƣời ta thì ngƣời đó mới nhận 

đƣợc ơn tha thứ của Chúa mà thôi.  

      Lại nữa, ngƣời ta có xúc phạm đến ta, thì cũng không bằng ta xúc 

phạm đến Chúa; tội ta phạm đến Chúa thì to, thì nhiều hơn là tội ngƣời ta xúc 

phạm đến ta. Nên tha thứ cho ngƣời khác là một sự khôn ngoan; sự khôn 

ngoan của Chúa đấy. 
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4. Cái chết. 

     Nhờ cái chết trên thập giá, Đức Ki-tô đã hoàn tất chƣơng trình cứu độ 

của Thiên Chúa: “Thế là đã hoàn tất” (x. Ga 20,30). Ngài đem lại ơn cứu độ 

cho hết thảy mọi ngƣời từ ngƣời đầu tiên đến ngƣời sau cùng, dù có Đạo hay 

không có Đạo.  

    Cái chết sẽ kết thúc cuộc đời của chúng ta nơi dƣơng thế, nên chúng ta 

hãy chuẩn bị để đón nhận cái chết. Bằng cách chúng ta hãy lợi dụng những ngày 

mình còn sống để làm những điều tốt, điều lành mà mình muốn. Phải ra sức 

tận dụng từng giây từng phút Chúa ban để học, để làm; để yêu mến, để phục 

vụ; đừng có lãng phí thời gian mà chạy rông, mà tám; mà nói hành nói xấu ngƣời 

khác hay xao lãng nhiệm vụ của mình đi thọc gậy bánh xe, xía vô chuyện của 

ngƣời khác.  

    Hãy lo chu toàn tất cả các bổn phận của mình trong sự siêng năng 

và hăng hái. Để khi nhắm mắt lìa đời ta không sợ và ta có thể nói lên nhƣ 

Đức Ki-tô rằng : “Mọi sự con đã hoàn tất”.  

    Làm nhƣ vậy có khôn ngoan không? Quá khôn ngoan đi chứ lị !!! Đó là 

sự khôn ngoan của Chúa đấy. Khôn ngoan của ngƣời đời là muốn đƣợc sống lâu; 

muốn tích trữ cho đƣợc nhiều tiền, nhiều của. Thế nhƣng, đâu có ai thoát khỏi cái 

chết. Mà khi chết rồi, mọi sự sẽ phải để lại hết. Nên rất sợ chết và nhất là sẽ trở về 

tay không trƣớc mặt Chúa. Thế là khôn hay dại ?????? 

     Noi gƣơng thánh Phao-lô, tôi cũng muốn chia sẻ “lẽ khôn ngoan 

nhiệm mầu của Thiên Chúa đã tiền định từ trƣớc muôn đời, cho chúng ta 

đƣợc vinh hiển”. Nghĩa là tôi nói Lời Chúa, tôi rao truyền sự khôn ngoan của 

Chúa, để chúng ta cùng nghe và thực hành mà luôn tin tƣởng và yêu mến Thiên 

Chúa. Có thế, chúng ta sẽ có đƣợc “Điều mắt chẳng hề thấy; tai chẳng hề nghe; 

lòng ta chƣa hề nghĩ tới, thì đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai 

yêu mến Ngƣời” (x.1Cor 2,10). 

Linh Mục Bosco Dương Trung Tín  
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QUAY GÓT TRỞ VỀ 

Hãy thật lòng trở về với Cha 

Bao lỗi lầm rời xa thánh ân 

Nay khóc than sám hối ăn năn 

Dù đây đó bụi trần mịt mờ. 

 

Năm tháng qua chìm đắm trong mơ 

Nơi tâm hồn thờ ơ càng lớn 

Xin dủ tình thánh hoá trao ơn 

Với tấm lòng ân cần chia san. 

 

Thuyền đời con bến đỗ rẽ ngang 

Trong bóng tối dâng tràn muôn lối 

Chỉ mình Cha thấu tỏ Cha ơi, 

Đoái trông nhìn rạng ngời yêu thƣơng! 

 

   Dắt dìu con trở về cạnh nƣơng 

   Nơi cung lòng xót thƣơng bờ bến 

   Luôn nhân từ bao dung ở bên 

   Mãi chở che trìu mến con thơ. 

 

Chẳng bỏ con một mình bơ vơ 

Giữa dòng đời lơ ngơ mù tối 

Xin soi đƣờng, dẫn con chỉ lối 

Quay gót về cải hối từ nay. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 

Ishigaki, Okinawa 19.02.2020 
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MÙA CHAY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH 

 

Sống không mục đích, buông trôi 

Chẳng hề cố gắng hỡi ôi than trời? 

Mãi trong tình trạng chơi vơi 

Ấu trĩ tri thức, ngôn lời tổn thƣơng? 

Tham vọng nhiều nỗi tỏ tƣờng 

Đa phần lợi tức, chẳng màng tha nhân? 

Bốc đồng, không chút ân cần 

Chẳng vui bàn hỏi, ngại ngần nghĩ suy? 

Bênh vực công lý sợ chi 

Hạ mình khúm núm lo gì quyền uy? 

Bao giờ cũng vẻ uy nghi 

Chỉ đòi nhận lấy, chẳng hề chia san? 

Lo thân xác mất bình an 

Linh hồn ngày tháng héo tàn ngƣời ơi? 

Ki bo, biếng nhác, ham chơi 

Bo bo thành kiến, không lời bao dung? 

Thời gian phí phạm lung tung 

Không hề thƣơng xót, dửng dƣng với ngƣời? 

Khuôn mặt hà tiện nụ cƣời 

Ánh mắt thông cảm nhác lƣời tặng trao? 
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Làm sai, mắc lỗi chẳng sao 

Không buồn nhận biết, tự cao là mình? 

Khi ngƣời nói chuyện anh minh 

Chẳng hề chăm chú, việc mình cứ lo? 

Ngồi chờ phép lạ Chúa cho 

Làm gì mặc Chúa, lắng lo sự đời? 

Dấu chỉ thời đại ngƣời ơi 

Đi tìm thánh ý, rạng khơi tâm hồn? 

Xin ơn mà cứ bồn chồn 

Chẳng hề cảm tạ, kính tôn một lòng? 

Giả hình, giả bộ sạch trong 

Ki-tô danh nghĩa, sống không theo Ngài? 

Trau dồi đạo đức sơ sài 

Tri thức xã hội chẳng ai sánh bằng? 

Chuyện trò với bạn trăm lần 

Chỉ dành cho Chúa một phần mà thôi?… 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 

Ishigaki, Okinawa 20.02.2010 

 

* Ghi chú: Đọc 2 câu 1 lần; và khi đọc, xin đặt bản thân vào mà tự vấn, 

cũng như nhìn lại chính mình đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này. 
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TÂM TÌNH MÙA CHAY 

   

Cả một hồn con thật bối rối 

Tìm vào nhà Chúa con lần hạt 

Thành tâm hối cải xin tha thứ 

Mến Chúa yêu người sống phúc âm. 

Con biết tâm con phạm lỗi nhiều 

Bao lần gian dối ở miệng môi 

Ghen ghét hận thù, không trung thực 

Chia rẽ, dèm pha phạm giáo điều. 

  Đời người như cá sống ao tù 

Khi mà nhân loại mãi chạy theo 

Bến bờ vật chất và hưởng lạc 

Xin Chúa thánh hóa tội chúng con. 

Nạn dịch lây nhiễm khắp thế gian 

Con người đau khổ trong hoạn nạn 

Tháng này bước vào Mùa Chay Thánh 

Ăn chay, cầu nguyện xin Chúa thương. 

  Thức tỉnh Lời Chúa đã dạy con 

  Chúng con ghi dấu đậm chữ tình 

Đáp đổi sầu bi niềm hạnh phúc 

Một chút tình sâu hướng về Ngài. 

 

      Bảo Quyên 
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MÙA XUÂN TAN TÁC Ở GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ 

Trong đêm đen tận cùng sâu 

thẳm, ngƣời ta không nhìn thấy bất cứ 

vật gì, ngoại trừ chỉ nghe đƣợc tiếng 

súng nổ ầm ầm từ đâu đó vọng về nhƣ 

chiến tranh đe dọa. Tiếng ngƣời dân 

kêu gào thảm thiết trong thanh vắng 

giữa đêm khuya, vì nhà cửa của họ 

đang bị bao vây, bắn phá chập chùng. 

Mọi âm thanh của tiếng ngƣời hoảng 

loạn bị ngắt ngứ nhƣ bịt kín thở không 

ra tiếng. Tuy nhiên, ngƣời ta chứng 

kiến tận mắt trong các đoạn video 

clip, sự thật đàng sau bức màn đêm tối 

đó, và số phận của ngƣời dân Đồng 

Tâm, Hà nội, đang trùm lên đầu 

những hơi cay, đạn nổ và đẩy họ ra 

khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, để tƣớc 

đoạt đi mảnh đất mà cha ông để lại, 

khi họ cất tiếng khóc chào đời và lớn 

lên tại xứ sở này. 

Vào một đêm khuya tối trời, chỉ 

có trời đất chứng kiến mà thôi, đó là 

thời điểm 4g00 sáng ngày 9 tháng 1 

năm 2020, chỉ còn vỏn vẹn hai tuần 

nữa là đến ngày vui xuân, đón tết cổ 

truyền của dân tộc. Bất cứ một ai, giàu 

sang phú quý hay cơ hàn, họ đều chào 

đón ngày lễ tết để sum họp, đoàn viên 

ăn uống vui mừng sau một năm lao 

động vất vả và chúc những lời tốt lành 

nhất cho nhau trong dịp xuân về, tết 

đến. 

Tết Canh Tý 2020 năm nay, 

ngƣời dân xã Đồng Tâm không còn 

nghe tiếng pháo, tiếng cƣời, dù lẽ loi 

trong thôn Hoành mà họ đã gắn bó, 

kết tình kết nghĩa, xử thế với nhau nhu 

anh chị em một nhà, láng giềng tốt 

bụng, xóm làng thắm thiết. Họ không 

còn đón mừng cái tết nguyên đán 

đúng nghĩa từ bao đời. Hôm nay đóng 

sau sự thật cái tết đã chia tay họ trong 

nƣớc mắt, lệ rơi, khi tiếng súng vọng 

về thay tiếng cƣời trong đêm 9 tháng 

giêng. Mặc cho bé thơ gào khóc thảm 

thiết, khi cha mẹ của chúng đang bị 

bọn vệ binh kéo lê trên con đƣờng 

làng, và cho đến tận ngày hôm nay chỉ 

còn lại cảnh tƣợng tàn đổ nát của 

chiến tranh giữa lòng thành phố rồng 

bay. 

Cách mạng đã từng một thời 

ngon ngọt với họ nhƣ những trái cam 

còn nƣớc, rồi đây kho các mạng thành 

công, mọi ngƣời dân sẽ có đời sống 

tƣơm tất hơn, sẽ đƣợc ăn ngon mặc 

đẹp, nhà cửa khang trang, ai ai cũng 

có mảnh đất, mảnh vƣờn để canh tác 

bù đắp lại những tháng ngày tang 

thƣơng dƣới bom đạn của “Mỹ 

Ngụy”. Lời mật ngọt ấy nay trở thành 

những liều thuốc đắng, uống tới đâu 

ngƣời Đồng Tâm cảm thấy nghẹn 

ngào tới đấy. Họ chua xót cay đắng vì 
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chính họ là những anh hùng thật sự 

của thời thế trong cuộc chiến “chống 

Mỹ cứu nƣớc”, mà không một ai dám 

mơ đến ngày chiến thắng. 

Những ông bố, bà mẹ Việt Nam 

anh hùng trong thời ly loạn, đang thẩn 

thờ, hoang mang ngồi trƣớc hiên nhà, 

đầu ngõ để canh chừng những ngƣời 

đồng chí, anh em chung một lý tƣởng 

“chống Mỹ” năm xƣa. Ngƣời dân thôn 

Hoành mặc dầu đã nhận ra chân lý sự 

thật từ những năm 2017, nhƣng họ 

vẫn không dám ttin, bởi trái tim cộng 

sản của họ vẫn còn đập, vì thế, họ cứ 

bám vào hoang tƣởng và nghĩ rằng 

nhà cầm quyền sẽ nhìn lại và sẽ giải 

quyết thấu đáo một cách có tình, có lý 

cho nguyện vọng của dân làng.  

Hơn hai năm về trƣớc, đó là ngày 

15 tháng 4 năm 2017, sau biến cố 

ngƣời dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cảnh 

sát cơ động và cán bộ làm con tin, sau 

một thời gian giam cầm, con tin đã 

đƣợc trả tự do và chính quyền thủ đô 

hứa hẹn sẽ không truy cứu trách 

nhiệm hình sự, cũng nhƣ xem xét lại 

tình trạng đất đai của ngƣời dân. Sau 3 

năm mỏi mòn chờ đợi, với kết quả 

thật sự dã man của đêm hôm nay, một 

đêm kinh hoàng, ngƣời chết, nhà cửa 

tan hoang, đất cày cấy của thôn Hoành 

đã chính thức bị xóa sổ trên bản đồ 

dân oan của Hà Thành. Cụ Lê Đình 

Kình, 84 tuổi, nhà cách mạng lão 

thành, hơn 58 tuổi đảng, một thủ lĩnh 

tinh thần của nhóm “đồng thuận” đã bị 

bắn 4 phát đạn bằng súng tiểu liên và 

chết oan một cách thƣơng tâm. Kể cả 

toàn bộ con cháu của cụ đã một thời 

“sinh bắc tử nam”, hôm nay đã bị bắt 

giam và tra tấn một cách tàn bạo. Một 

gia đình gây nguy hiểm cho chế độ 

phải bị tiêu diệt. 

Không phải chỉ riêng một mùa 

xuân không nở trên vùng đất Đồng 

Tâm, mà năm vừa qua hơn 200 căn 

nhà của đồng bào ở vƣờn rau Lộc 

Hƣng, xóm đạo di cƣ ở khu vực gần 

ngả ba ông Tạ, thuộc quận Tân Bình, 

Thành Phố Sài Gòn, cũng cùng chung 

số phận nhƣ những kẻ ăn nhờ ở đậu, 

trên chính phần đất mà cha ông của họ 

đã đổ mồ hôi, conga sức gầy dựng từ 

những năm 1954, sau khi họ lánh nạn 

cộng sản từ Bắc vào Nam. Vƣờn rau 

Lộc Hƣng chính thức bị xóa tên vĩnh 

viễn trên bản đồ thành phố. Nhà cửa 

bị dập phá tan nát, ngƣời dân thơ thẫn, 

nhƣ ngƣời mất trí trên mảnh đất sở 

hữu của mình, nhƣ những chú chó đi 

hoang khắc khoải, nhớ đến căn bếp 

nồng nàn và hơi ấm của giáo dân xứ 

đạo trong những ngày trƣớc tết quê 

hƣơng. 

Bảo Quyên 
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TÂM SỰ NGÔI NHÀ NHỎ. 

 

Lấy cảm hứng từ Ngƣời Con Hoàng Đàng 

Ngày…tháng…năm, 

Đã từ lâu rồi, hôm nay tôi mới thấy đƣợc cái không khí nhộn nhịp và rộn ràng 

trong căn nhà này. Gia nhân ngƣời ra, kẻ vào. Ngƣời chuẩn bị rƣợu, bê béo cho 

bữa tiệc chờ đợi từ lâu. Ông chủ vẫn là ngƣời vui nhất, ông mừng ra mặt. Từ cái 

ngày ấy, cậu thứ ra đi thì hôm nay tôi mới thấy nhà mình vui nhƣ vậy. Cậu đã về! 

…………………… 

.Ngày đó cậu ra đi, mang theo những gì cậu muốn và để lại sự buồn rầu cho ông 

chủ. Tôi thấy ông buồn nhiều, thân thể ông nhƣ hao gầy cùng nỗi nhớ.  

Ngày cậu còn ở nhà, tôi thấy những buổi chiều, ông và cậu cùng nhau ngồi hóng 

gió trƣớc hiên nhà. Ông và cậu nhìn những ngƣời làm trong nhà. Hai ngƣời còn 

nói những chuyện bâng quơ, rồi cả hai cùng cƣời. Khi chiều về, cậu phụ ông tính 

toán công việc, kiểm tra lại bò bê rồi dùng bữa tối với ông. Còn gì hạnh phúc hơn 

khi ông đƣợc ngồi ăn với con trai. Ông thật hạnh phúc phải không cậu. 

Bỗng một ngày, 

Tôi thấy buồn, cái ngày cậu bƣớc chân ra khỏi nhà đó, mọi ngƣời nhao nhác 

không hiểu chuyện gì. Còn ông chủ lặng lẽ nhìn cậu khuất bóng trên con đƣờng 

bụi mịt mờ. Cậu đi, nhà thêm lạnh. Tôi cũng lạnh lẽo chứ, chứng kiến cậu lớn lên 

từng ngày, cậu nhƣ một phần của tôi. Nhƣng giờ chỉ còn lại một khoảng trống với 

biết bao kỷ niệm, chắc chỉ có tôi nhớ cậu còn cậu thì không. Tôi đã đành nhƣng 

còn cái thân thể sống đang rúm ró trƣớc thời gian kia mới đắng lòng, cha cậu đấy! 

Ông chủ không nói, ông chôn nỗi đau, đau khổ của kẻ mất con. Ông không tiếc 

tài sản, nhƣng ông tiếc cậu. Không biết ngoài đó cậu ăn có đủ lo không, quần áo 

giày dép có đủ ấm không vì ông nghe phong phanh có nạn đói trong vùng. Ông 

vẫn thế, chiều chiều chống gậy ra ra vào vào từ cổng vào nhà và ngƣợc lại. Có 

bóng thanh niên nào thì ông mừng thôi rồi nhƣng một hồi mặt ông lại rầu rầu trở 

lại. Cậu chƣa về! 
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Cậu chƣa về thì nhà còn lạnh. Những buổi chiều xa vắng, cảnh sắc mây trời 

vẫn thế nhƣng lòng ngƣời đã héo hon. Còn đâu những ngày ông và cậu hóng gió, 

cƣời khúc khích. Mâm cơm có phần lạnh hơn. Ông và cậu cả cũng không nói với 

nhau nhiều. Tôi nhìn mà lòng thêm ngao ngán. Tôi chờ cậu về! 

Và ngày hôm nay, 

Tôi nhƣ rộn lòng, cậu trở về. Cậu rách rƣới không còn hình dáng phong nhã, 

thanh cao của cậu chủ năm xƣa. Cậu đi chân trần, bụi bám đầy, ngƣời cậu sặc mùi 

đời. Cậu nhƣ một kẻ lang thang không chốn nào là nhà, ngƣời không ra ngƣời với 

những thƣơng tích. Tôi thấy ớn lạnh. Ông chủ không nói, ông ôm cậu mà lòng ứa 

nƣớc mắt, những cái hôn kia nhƣ phủi đi bụi đời cho cậu. Áo này ông đã may từ 

lâu, dép này vẫn size cũ chân cậu và cả nhẫn nữa. Cậu đƣợc hoàn lại một cậu chủ 

nhƣ xƣa. Ông là vậy đó, ông yêu cậu, một tình yêu không điều kiện. Ông chỉ biết 

một điều, cậu đã quay về ngôi nhà nhỏ này. Cậu là của ông. Và những buổi chiều 

lại nhƣ xƣa, gió, mây xanh và mỉm cƣời. Nhà bỗng ấm lại. 

....................................................... 

Tôi bữa nay thấy nao nao một cảm giác khó tả, tôi nhƣ sống lại cùng ông chủ. 

Cậu trở về bên tôi, ngôi nhà nhỏ. Cậu có biết rằng, cậu quan trọng nhƣ thế nào 

không? Cậu là con của ông chủ và cậu chủ của tôi. Điều này không thay đổi, mãi 

là nhƣ vậy. Hôm nay, cậu về cũng là ngày cậu lấy lại địa vị và tình yêu mà cậu đã 

lãng quên, cậu chủ nhỏ của tôi ạ. 

Hôm nay tôi tâm sự với cậu của một kẻ chứng kiến sai lầm và quay về của 

cậu. Tôi mong rằng, cậu sẽ không khoét thêm những vết thƣơng nơi ông chủ cũng 

nhƣ ngôi nhà này nữa. Để chúng ta luôn ở trong nhau. 

Lạy Chúa lại một mùa Thương nữa lại về, một quà tặng của sự trở về. Sự trở 

về nào cũng đáng giá và trân trọng nhưng cũng hứa hẹn đánh đổi. Nhưng có một 

điều Thiên Chúa vẫn ở đó bằng tình yêu dịu dàng đón nhận và chữa lành những 

vấp ngã. Như người cha thân thương đợi đứa con đi xa, đi lạc, Ngài đợi ta về, để 

cho ta cơ hội để làm mới cuộc sống nội tâm, làm mới tình yêu và bước cùng ta 

trên một con đường mới, sư mạng là người con của Chúa. 

Trầm Giang 
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HÃY THỬ ĐIỀU ĐƠN GIẢN NÀY 

ĐỂ THỔI SỨC SỐNG MỚI VÀO CUỘC HÔN NHÂN CỦA BẠN 

 

Vị Tôi tớ Chúa Henry Caffarel đã cổ võ “nghĩa vụ ngồi xuống cùng nhau”, 

một nghệ thuật dành các cặp vợ chồng, giúp họ yêu thương nhau nhiều hơn. 

Từ viết tắt DSD (Duty To Sit Down) có thể không có ý nghĩa gì với bạn, nhƣng 

hiện đã có hơn 140.000 ngƣời trên thế giới biết đến và cố gắng thực hành thƣờng 

xuyên. 

Phƣơng pháp DSD đƣợc phát minh bởi Tôi tớ Chúa Henri Caffarel, cũng là vị 

sáng lập ra các Đội của Đức Mẹ – gồm những ngƣời tiên phong hƣớng dẫn tâm linh 

cho các cặp vợ chồng. 

Phƣơng pháp DSD khuyến khích ngƣời ta dành một thời gian đặc biệt để trò 

chuyện với bạn đời của mình về những điều quan trọng trong cuộc sống. 

Những cuộc trò chuyện trực tiếp và thƣờng xuyên này nhằm để “thở, ngồi 

xuống, nhìn nhau và lắng nghe nhau”. 

Đây là một bài tập mà theo linh mục sáng lập, cũng quan trọng nhƣ việc các 

cặp vợ chồng cầu nguyện cùng nhau. Đây là hoạt động tối thiểu rất quan trọng và 

cần thiết để duy trì cho vợ chồng luôn có cùng một “tần số”, trong những hoàn cảnh 

hôn nhân có nhiều thay đổi và thách đố. 

Dĩ nhiên, cuộc sống hôn nhân và gia đình không phải là một dòng sông trôi 

chảy chậm rãi, êm đềm. Việc dành thời gian đều đặn (ít nhất mỗi tháng một lần) để 

nói chuyện với nhau có thể là một thách đố thực sự. Vì thế, thƣờng phải sử dụng kỹ 

thuật lên kế hoạch hoặc các ứng dụng lịch ngày tháng để có thể ghi nhớ thời gian 

của các cuộc gặp gỡ này giữa bao nhiêu hoạt động khác. 

Cho dù là đi dạo cùng nhau, uống một tách cà phê với nhau trƣớc khi đi làm, 

ăn tối tại nhà hàng, hoặc ngồi xuống trò chuyện êm đềm khi bọn trẻ đã ngủ yên ở 

trên giƣờng, thời gian DSD này nên kéo dài khoảng một giờ. Điều quan trọng là 

đừng làm gì khác trong thời gian này: không điện thoại, không máy tính, không sắp 

xếp giấy tờ, không rửa chén bát hay bất kỳ hoạt động nào khác. Thời gian này phải 

đƣợc dành hoàn toàn cho ngƣời phối ngẫu của mình. 

Đó là một cuộc hẹn mà cả hai cùng phải nỗ lực giống nhƣ đang thực hiện một 

nhiệm vụ khá nghiêm túc. Hãy nhớ rằng, việc ngồi xuống cùng nhau này không chỉ 

là một cuộc một cuộc chuyện trò trao đổi ý kiến mông lung, nhƣng đó là một 
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khoảnh khắc đặc biệt khi cả hai cùng lắng nghe nhau cách trọn vẹn, không hề ngắt 

lời nhau. 

Trƣớc khi bắt đầu lắng nghe nhau, cả hai vợ chồng phải đặt mình trƣớc sự hiện 

diện của Chúa. Lời cầu nguyện chung này sẽ thay đổi mọi thứ. Đặt mình dƣới cái 

nhìn của Chúa, có lẽ là sự bảo đảm duy nhất cho việc chấp nhận đến tận cùng những 

lời nói của bạn đời, giúp mở rộng trái tim đón nhận bạn đời và kết nối lại tình yêu 

dành cho ngƣời phối ngẫu của mình. 

Điều này sẽ làm cho dễ giải quyết các chủ đề gây bực bội. Thay vì làm tổn 

thƣơng nhau bằng lời nói, DSD là một cơ hội để lên tiếng hỏi ngƣời phối ngẫu về lý 

do bạn mình bị tổn thƣơng vì một nhận xét hoặc chỉ trích nào đó, và chân thành lắng 

nghe câu trả lời. 

Thƣờng xuyên lắng nghe nhau nói về những tổn thƣơng nho nhỏ hoặc những 

hiểu lầm sẽ giúp thấu hiểu cách suy nghĩ và những phản ứng (đôi khi thái quá) của 

bạn đời trƣớc những lời nói, thƣờng bị gán cho những ý nghĩa nhạy cảm khác nhau 

tùy theo từng ngƣời. 

Nhờ sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc dƣới cái nhìn của Chúa, ta có thể tái khám 

phá cách đối thoại và tin tƣởng. Đây là điểm khởi đầu để giải quyết các vấn đế cụ 

thể hơn của cuộc sống hằng ngày, chẳng hạn nhƣ vấn đề nuôi dạy con cái, lựa chọn 

nghề nghiệp và mối quan hệ với gia đình và bạn bè. 

Dƣới cái nhìn của Thiên Chúa, những cuộc trò chuyện vợ chồng này có thể tạo 

ra một không gian thoải mái để đặt lại những câu hỏi thiết yếu: Ơn gọi của từng 

ngƣời phối ngẫu trong hôn nhân là gì, và đâu là ơn gọi của cả cặp phối ngẫu xét nhƣ 

một toàn thể? 

Cha Henri Caffarel khuyên rằng, thực hành “nghĩa vụ ngồi xuống – DSD”, 

không chỉ giúp các cặp vợ chồng yêu nhau hơn, mà còn giúp họ tập trung vào ơn 

gọi cơ bản của từng cặp vợ chồng, là “kiệt tác của tạo hóa”. Cuộc gặp gỡ nói chuyện 

đều đặn giữa vợ chồng với nhau trƣớc mặt Chúa chỉ nhằm một mục đích duy nhất là 

thánh hóa họ trong hôn nhân. “Chỉ sống cho Chúa và đƣợc Chúa nâng đỡ – không 

hơn, không kém”. Vì không có sự giúp đỡ của Chúa, “đàn ông và đàn bà không thể 

chung thủy với tình yêu, đó là lý do tại sao Chúa đã tạo thành bí tích hôn phối.” 

 

Marzena Devoud (Aleteia) / Phêrô Quốc Vũ chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG 

  

https://aleteia.org/2020/01/19/try-this-simple-exercise-to-breathe-new-life-into-your-marriage/
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10 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO  

VI RÚT CORONA 

 

 Virus Corona là gì? Làm thế nào để kiểm tra một ngƣời có nhiễm bệnh 

hay không? Những triệu chứng và biến chứng có thể gây ra là gì khi mắc bệnh? 

Làm thế nào để bảo vệ bản thân?... Để giải giáp những thắc mắc này, ngày 30/1, 

Bộ Y tế đã đƣa ra cẩm nang 10 câu hỏi giải đáp để chủ động phòng chống dịch 

bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do virus Corona mới 

Virus Corona 2019 là gì? 

Virus Corona 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đƣờng hô hấp mới gây bệnh 

viêm đƣờng hô hấp cấp ở ngƣời và cho thấy có sự lây lan từ ngƣời sang ngƣời. Virus 

này đƣợc xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên 

bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 2019-nCoV là chủng 

virus mới chƣa đƣợc xác định trƣớc đó. Ngoài chủng virus Corona mới phát hiện này, 

đã có 6 chủng virus Corona khác đƣợc biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm ở 

ngƣời. 

 

Nguồn gốc của 2019-nCoV từ đâu? 

Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của 2019-nCoV. 

Virus Corona là một betacoronavirus, giống nhƣ MERS và SAR, tất cả đều có nguồn 

gốc từ vật chủ là loài dơi. 

Virus Corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau 

bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Phân tích cây di truyền của virus này đang đƣợc tiếp tục 

để biết nguồn gốc cụ thể của virus. SARS, một loại virus Corona khác xuất hiện lây 

nhiễm cho ngƣời, bắt nguồn loài từ cầy hƣơng, trong khi MERS, một loại virus 

Corona khác lây nhiễm cho ngƣời, bắt nguồn từ lạc đà. 

 

Cơ chế 2019-nCoV lây lan nhƣ thế nào? 

Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhƣng có khả năng lây lan từ ngƣời 

sang ngƣời. Điều quan trọng cần lƣu ý là sự lây lan từ ngƣời sang ngƣời có thể xảy ra 

liên tục. Ở ngƣời, virus lây từ ngƣời này sang ngƣời kia thông qua tiếp xúc với dịch 

cơ thể của ngƣời bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt 

hơi hay bắt tay có thể khiến ngƣời xung quanh bị phơi nhiễm. 

https://laodong.vn/suc-khoe/viet-nam-cach-ly-38-nguoi-nghi-nhiem-virus-corona-1-benh-nhan-mac-da-khoi-780754.ldo
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Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà ngƣời bệnh 

chạm vào, sau đó đƣa lên miệng, mũi, mắt họ. Những ngƣời chăm sóc bệnh nhân 

cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của ngƣời bệnh. 

 

2019-nCoV có giống với virus Mers- CoV hoặc SARS không? 

Không. Virus Corona là một họ virus lớn, một số virus gây bệnh ở ngƣời và virus 

lây truyền giữa các loài động vật, bao gồm lạc đà, mèo và dơi. 2019-nCoV mới xuất 

hiện gần đây không giống với virus Corona gây ra Hội chứng hô hấp Trung Đông 

(MERS) hoặc virus Corona gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). 

Tuy nhiên, các phân tích di truyền cho thấy virus này xuất hiện từ một loại 

virus liên quan đến SARS. Hiện nay, những cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu 

thêm. 

 

Làm thế nào giúp tôi có thể bảo vệ bản thân? 

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế 

khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân 

viên y tế. 

- Tránh tiếp xúc với ngƣời bị sốt, ho. Thƣờng xuyên rửa tay bằng xà phòng, 

tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau 

khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. 

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân 

viên hàng không, đƣờng sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động 

vật nuôi hoặc hoang dã. 

- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông ngƣời hoặc khi tiếp xúc với ngƣời có 

triệu chứng bệnh. 

* Những người từ Trung Quốc trở về 

- Những ngƣời từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo 

dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để 

đƣợc hỗ trợ khi cần thiết. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo 

ngay đến cơ sở y tế gần nhất để đƣợc tƣ vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi 

https://laodong.vn/suc-khoe/dich-viem-phoi-do-ncov-bien-phap-tranh-xa-virus-corona-la-gi-780673.ldo
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điện trƣớc để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian 

gần đây để có biện pháp hỗ trợ. 

* Những người đến Trung Quốc 

- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung 

Quốc trong dịp này. 

- Trƣờng hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thƣờng xuyên áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến 

cơ sở y tế gần nhất để đƣợc tƣ vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện trƣớc 

để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để 

có biện pháp hỗ trợ. 

Tôi phải làm gì khi có lịch trình đi lại, du lịch? 

1. Tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở. 

- Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên. 

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 

2. Một số lƣu ý để phòng, chống lây nhiễm nCoV 

- Tránh tiếp xúc quá gần với ngƣời bị sốt hay bị ho. 

- Rửa sạch tay thƣờng xuyên với xà phòng và nƣớc sạch; hoặc các loại nƣớc 

rửa tay có chứa cồn. 

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng 

3. Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách 

- Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. 

Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay lập tức. 

- Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và 

mũi và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng. 

- Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 1 lần, sau khi sử dụng cần loại bỏ 

ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang. 

4. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm 

- Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho 

nhân viên hàng không, đƣờng sắt hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng 

tốt 

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế 

5. Lƣu ý quan trọng để phòng, chống lây nhiễm nCoV 
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- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm đƣợc nấu chín và đảm bảo an toàn thực 

phẩm 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng 

- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là 

động vật sống, bị ốm hay đã chết. 

Những triệu chứng và biến chứng của 2019-nCoV có thể gây ra là gì? 

Theo báo cáo ở bệnh nhân mắc 2019-nCoV từ nhẹ đến nặng bao gồm các 

triệu: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau 

khi tiếp xúc nguồn bệnh. 

Tới khi khởi phát, nCOV có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp 

tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những ngƣời có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch. 

Làm thế nào để kiểm tra một ngƣời có nhiễm 2019-nCoV hay không? 

Tại thời điểm này, các kiểm tra chẩn đoán chính xác 2019-nCoV chỉ có thể 

đƣợc tiến hành tại các cơ sở y tế đƣợc phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật xác định 

chủng 2019-nCov đó là kỹ thuật Real time RT - PCR với bệnh phẩm là dịch đƣờng hô 

hấp, đờm, dịch nội khí quản đƣợc thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi 

trƣờng phù hợp. Trong trƣờng hợp ngƣời mới nghi nhiễm virus Corona, các cơ sở y tế 

sẽ làm thủ tục lƣu mẫu máu để chuyển đến các đơn vị đƣợc Bộ Y tế cho phép khẳng 

định. 

Ngày 28.1.2020, Bộ Y tế đã có văn bản 362/BYT-KCB gửi Bệnh viện, Sở Y 

tế, y tế các bộ, ngành thực hiện việc tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý ngƣời 

nghi ngờ mắc bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona với 

phân tuyến khu vực cho các Bệnh viện, Viện cụ thể. 

 

Các chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe và các cơ sở y tế cần làm gì? 

Về nguyên tắc điều trị bệnh, các ca bệnh nghi ngờ đều phải đƣợc khám ở khu 

riêng tại bệnh viện, đƣợc lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu để 

chẩn đoán xác định bệnh. 

Ca bệnh cần nhập viện theo dõi và cách ly hoàn toàn. Hiện nay chƣa có thuốc 

điều trị đặc hiệu và chƣa có vắc xin phòng bệnh vì vậy chủ yếu điều trị triệu chứng, 

phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác (nếu có). 

 

                                                Sưu tầm 
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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 



58  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 429 Thaùng 03 Naêm 2020 

 

BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

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 126.000 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 Yao, Osaka (tháng 1 – tháng 6/2020 20.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 4.000 yen 
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Bà con Công Giáo Giáo Xứ Kaizuka-Kawasaki 5.000 yen 

Anh chị em Việt Nam ở Giáo Xứ Sano, Tochigi-Ken 7.000 yen 

Đỗ Quang Hà (Tokyo) 2.000 yen 

AC Lê Văn Hùng (Tondabayashi, Osaka) 5.000 yen 

Bà Võ thị Nhƣờng (Tondabayashi, Osaka) 5.000 yen 

AC Junko-Nhật (Fukushima-Ken) 3.000 yen 

Giáo Xứ Fushimi, Kyoto 20.000 yen 

 

 

 

Maria LÊ THỊ BIỂN  

Sinh Ngày: 23/11/1993 

Con ông: Gioan Baotixita Lê Văn Cƣơng 

Và Bà: Matta Nguyễn thị Duyến (chết) 

Hiện trú tại Yonago, Tottori-Ken, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

Gioan NGUYỄN VĂN NGỌC 

Sinh ngày: 29/10/1991 

Con Ông: Gioan Nguyễn Văn Trƣờng 

Và Bà: Têrêsa Nguyễn thị Hội 

Hiện trú tại Giáo Xứ Yên Đại, Giáo Phận Vinh  

 

Maria NGUYỄN EMI  

Sinh Ngày: 26/05/1993 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Đông 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Liên 

Hiện trú tại: Fujisawa, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

TANIMURA YUSUKE 

Sinh Ngày: 22/04/1993 

Con Ông: Tanimura Hiroyuki 

Và Bà: Tanimura Kazumi 

Hiện trú tại: Isehara, Kanagawa-Ken, Nhật 

Bản 

 

NGUYỄN VĂN THU 

Sinh Ngày: 11/08/1990 

Con ông: Nguyễn Văn Đàm 

Và Bà: Đỗ thị Thơm 

Hiện trú tại Toshima-Ku, Tokyo, N.Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

Anna PHẠM THỊ DƢƠNG 

Sinh ngày: 30/10/1990 

Con Ông: Phaolô Phạm Kim Đồng 

Và Bà: Anna Nguyễn thị Huyền 

Hiện trú tại Giáo Họ Xăm Dƣơng, Giáo 

Xứ Sở Hạ, Giáo Phận Hà Nội 
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Giuse NGUYỄN THANH SANG 

Sinh ngày: 04/12/1994. 

Con Ông: Giuse Nguyễn Trung Thành 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Ngọc Diễm 

Hiện trú tại Koriyama, Fukushima-Ken,  

Muốn Kết Hôn với:  

Maria ĐẶNG THỊ THANH THƢƠNG 

Ngày sinh: 24/05/1994 

Con Ông: Tôma Đặng Đình Dậu 

Và Bà: Maria Đặng Thị Lục 

Hiện trú tại Giáo Họ Ninh Phát, Giáo Xứ 

Ninh Phát, Giáo Phận Xuân Lộc 

 

Gioan LÊ VĂN ĐỀ 

Sinh ngày 16/03/1992. 

Con Ông: Phêrô Lê Văn Nguyễn 

Và Bà: Anna Nguyễn Thị Hồng 

Hiện trú tại Sendai, Miyagi-Ken, N.Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Anna PHẠM THỊ THU 

Sinh ngày 01/03/1992 

Con Ông: Phêrô Phạm Văn Hòa 

Và Bà: Têrêxa Trần Thị Tƣơi 

Hiện trú tại Yamanashi-Ken, Nhật Bản  

 

Maria TRẦN THỊ THANH NGA  

Sinh Ngày: 20/12/1973 

Con Ông: Gioan Baotixita Trần Văn Ngọc 

Và Bà: Maria Trần thị Thanh Hiến 

Hiện trú tại Minami Shinozaki, Kazo-Shi, 

Saitama-Ken, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với:  

Đôminicô NGUYỄN MINH NGHĨA 

Sinh Ngày: 02/01/1972 

Con Ông: Phaolô Nguyễn Văn Điều 

Và Bà: Isave Nguyễn thị Đào Nguyên 

(chết) 

Hiện trú tại Minami Shinozaki, Kazo-Shi, 

Saitama-Ken, Nhật Bản. 

 

Phaolô TRẦN NGUYỄN ĐỖ KHANG 

Sinh ngày: 03/06/1993 

Con Ông: Phêrô Trần Sứ Khánh 

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Thúy Liễu 

Hiện trú tại Osaka, Yao Shi, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Têrêsa TRƢƠNG THỊ HUỲNH NHƢ 

Sinh Ngày: 07/04/1995 

Con Ông: Trƣơng Văn Cao 

Và Bà: Bùi Thị Chính 

Hiện trú tại Vĩnh Long,  Việt Nam 

 

Giuse VŨ VIẾT TRUNG 

Sinh Ngày: 15/03/1992 

Con Ông: Tôma Vũ Thanh Hải 

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Tơ 

Hiện trú tại Ōsaka, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

TRẦN QUỲNH NHƢ 

Sinh Ngày: 21.10.1992 

Con Ông: Trần Đình Đức 

Và Bà: Nguyễn Thị Hoa 

Hiện trú tại Buôn Mê Thuật, Đaklak, Việt 

Nam 

 

Phêrô NGÔ HOÀNG MINH TUẤN 

Sinh Ngày: 04/01/1990 

Con Ông: Phêrô Ngô Văn Khánh 

Và Bà: Maria Phạm Thị Kim Oanh 

Hiện cƣ trú tạiKobe, Hyogo-Ken, N.Bản 

Muốn Kết Hôn với:  

Anna NGUYỄN THỊ THANH HÀO 

Sinh Ngày: 20/10/1992 

Con Ông: Giuse Nguyễn Đình Hứa 

Và Bà: Maria Trần Thị Hòa 

Hiện trú tại Daito-Shi, Osaka, Nhật Bản

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải trình 

cho Giáo Quyền 
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PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Bà Lucia BÙI THỊ MINH DIỆU 

Thân mẫu của chị Mộng Lành và cũng là nhạc mẫu của 

anh Hạ (CĐ Atsugi), đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào ngày 

22 tháng 01 năm 2020 tại Tiên Sơn, Gia Lai, Việt Nam, hƣởng thọ  82 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với qúy anh chị Lành-Hạ cùng toàn thể tang 

quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh 

hồn Lucia về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

 iên CĐ Đức Mẹ  a Vang 

CĐ/CG Atsugi 

CĐ/CG Fujisawa 

CĐ/CG Yamato 

Nhóm Chia  ẻ  ời Chúa Tokyo 

 

 

 

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 Fujisawa 

Nhóm Chia  ẻ  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: Bà Maria ĐẶNG THỊ QÚY 

Thân mẫu của chị Đinh thị Nữ và cũng là nhạc mẫu của 

anh Ngô Văn Viễn (CĐ Fujisawa), đã đƣợc Chúa gọi về với 

Ngài vào lúc 2g30 chiều ngày 15 tháng 02 năm 2020 tại Sài Gòn, Việt Nam, 

hƣởng thọ  91 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với qúy anh chị Nữ-Viễn cùng toàn thể tang 

quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh 

hồn Maria về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

 iên CĐ Đức Mẹ  a Vang 

CĐ/CG Fujisawa Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 
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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 Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM  
Franciscan Province of Japan, Roppongi  
Minato-Ku, Tokyo 106-0032 
Tel: 03- 3403.8080;  
Email: thanhlamofm@yahoo.com;   

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ 
Sophia University Jesuit House 
7-1 Kioi-Cho; Chiyoda-Ku, Tokyo 102-8571 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com  

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Kichijoji Church:          〒180-0005 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-Shi, Tokyo  
Tel. 0422-44-0181; Email: tudangphuc@yahoo.com 

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC 
Catholic Goi Church 
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken    〒290-0081 
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818; 
Email: tienssc@hotmail.com 

Giáo phận Yokohama: 

Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB 
Catholic Hamamatsu Church 
2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku,Hamamatsu-Shi, 

Shizuoka-Ken 〒432-8002 
Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405; 

Email: misericodiae2016@gmail.com 

 

 

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn 
Catholic Atsugi Church:             〒243-0014 

2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken 
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm 
Catholic Ninomiya Church 

88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi, 
Kanagawa-Ken 〒259-0123 

Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939 
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú 
Catholic Nakahara Church 
17-3 Imaiminami-Cho, Nakahara-, Kawasaki-Ku, 

Kanagawa-Ken 〒211-0064 
Tel. 044-722.6060  

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 
4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 

Mobile: 080-4338.1977;  
Email: caotri77@yahoo.com 

Giáo phận Nagoya: 

Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD 
Catholic Nanzan Church;     〒466-0835 
1 Minamiyama-Cho,Showa-Ku, Nagoya-Shi 
Tel.052-831.9131; mobile: 080-6658.4866 

Lm 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 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 
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Lm Giuse Trƣơng Đình Hải 
Catholic Aioi Church;            〒678-0008 
17-1 Sakaemachi; Aioi-Shi, Hyogo-Ken  
Tel. 0791-22-0087; Email: johaisvd@yahoo.com 

Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF  
Catholic Imaichi Church  
1-1-27 Taishibashi, Asahi-ku; Osaka-Shi 535-0001 
Tel.080- 3132.2612;Email:vannang2612@gmail.com; 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh 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 
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