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Năm 2018 đã đi vào quá khứ với những biến
động chính trị quốc tế, làm chao đảo các nền kinh tế
thế giới. Riêng tại Nhật, những thiên tai đã gây ra
những tổn thất nhân lực cũng như vật chất mà cho tới
bây giờ vẫn chưa khắc phục được. Chúng ta cầu mong cho năm mới 2019
sẽ bình an hơn, để mọi người được sống trong hạnh phúc, hòa bình.
Năm mới, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho người dân Việt Nam
trong nước cũng như ở hải ngoại, lòng yêu mến quê hương, đồng bào, một
cách vô vị lợi, để trong khả năng và hoàn cảnh của mình, biết bảo vệ quê
hương khỏi mọi toan tính xâm lược và tranh đấu cho sự tự do, nhân quyền,
để đồng bào trong nước, đang sống trong sự cai trị tàn ác, ngu dốt của đảng
cộng sản vô thần, sớm có được một cuộc sống hạnh phúc thật sự như Chúa
muốn, khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài.
Và cũng xin Chúa cho chúng ta, những người Việt Nam công giáo đang
tỵ nạn, sinh sống và làm việc ở Nhật,biết yêu thương, nâng đỡ, đoàn kết với
nhau, giúp nhau sống đức tin cũng như cuộc sống vất vả hằng ngày, để mọi
người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa.
Nhân Mùa Giáng Sinh và trước thềm năm mới 2019, PVLC xin hết lòng
cám ơn qúy cha, qúy vị ân nhân, các cộng đoàn đã đóng góp tiền bạc, bài
vở, nhờ đó, PVLC đã có thể đều đặn đến với mọi người như một mối giây
hiệp thông, liên lạc. PVLC kính chúc qúy cha, qúy vị ân nhân, qúy độc giả
một năm mới tràn đầy ơn Chúa, luôn được Chúa xót thương để cũng biết
thương xót tất cả mọi người.
Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình chúc lành và đồng
hành với mọi người trong suốt năm mới này.

PVLC
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LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Ngày 01 tháng 1

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27
Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Israel, Ta sẽ ban phúc lành.
Lời Chúa trong sách Dân Số.
Đức Chúa phán với ông Môisen: “Hãy nói với Aaron và các con nó rằng:
khi chuc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: “Nguyện Đức Chúa
chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh
em, và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình
an cho anh em!” Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của
danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng”.
Đó là Lời Chúa
ĐÁP CA: TV 66
Đáp: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.
Xướng: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan
rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước
biết ơn cứu độ của Ngài.
Xướng: Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu
theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực, và lãnh
đạo muôn dân trên mặt đất này.
Xướng: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng
thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi toàn cõi
đất kính sợ Người!
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BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata.
Thưa an hem, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình
tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai
sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực
anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong
lòng anh em mà kêu lên: “Abba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ
nữa, nhưng là con, mà đã là con, thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán
dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên
Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Halleluia.
TIN MỪNG: Lc 2, 16-21
Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi. Được đủ tám
ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria,
ông Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ đã kể lại điều họ
đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về
những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất
cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về,
vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt
thấy theo như họ đã được loan báo. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là
đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà
sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
Đó là Lời Chúa
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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH
Ngày 06 tháng 1

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6
Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Đứng lên, bừng sáng lên, Giêrusalem hỡi, vì ánh sáng của người đến rồi.
Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,
và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi, Đưc Chúa như bình minh chiếu
tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng
của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa
mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi
từ phương xa tới, con gái ngươi được ẳm trên hông. Trước cảnh đó, mặt mày
ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về
biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che
rợp đất, lạc đà Mađian và Êpha, tất cả những người từ Sơva kéo đến, đều
mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.
Đó là Lời Chúa
ĐÁP CA: Tv 71
Đáp: Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
Xướng: Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao
công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và
bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Xướng: Triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị, tới ngày
nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông
Cả đến tận cùng trái đất.
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Xướng: Từ Tarsit và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả
những vua Ả Rập, Sơva, cũng đều tiến tới dân lễ vật. Mọi quân vương phủ
phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự.
Xướng: Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không chỗ
tựa nương, chạnh long thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo,
người ra tay tế độ.
BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6
Nay mầu nhiệm được mặc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà
Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi, liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để
tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho
những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng
Thần Khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của Người. Mầu
nhiệm đó là: trong Đức Giêsu Kitô và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng
thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng
chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên
phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Halleluia.
TIN MỪNG: Mt 2, 1-12
Từ phương Đông, chúng tôi đến bái lạy Người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy
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nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái
mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên
phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”.” Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối
rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các
thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu.
Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì torng sách ngôn sứ có chép rằng” phần
ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa,
vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân Ta, sẽ ra đời”.
Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày
giờ ngoi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng:
“Xin các ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho
tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi
sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở
mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài
Nhi với thân mẫu là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp,
lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng
là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH
NGÀY 06 THÁNG 01

Ơn Cứu Độ và Hành Trình Đức Tin
Hằng năm sau dịp Lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta suy
nghĩ về tính phổ quát của ơn Cứu độ và hành trình đức tin của mình ngang qua Phụng
Vụ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh.
Trước hết, mặc dù ơn Cứu độ của Chúa được xuất phát từ một dân tộc được chọn,
nhưng khi Chúa Giê-su được sinh ra và khi Người tỏ mình cho ba vị đạo sĩ đến từ
Phương Đông xa xôi, Chúa muốn chúng ta nhận ra rằng: ơn Cứu độ mà Chúa Giê-su

Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 415 Thaùng 01 Naêm 2019

7

mang lại không bị gò bó nơi bất cứ vùng miền hay hội nhóm nào. Đúng hơn ơn Cứu độ
đó có tính phổ quát và được ban cho bất kỳ ai có thiện tâm khao khát đi tìm Chân Lý.
Ơn Cứu độ đó chính là gặp gỡ Con Thiên Chúa làm người và nhận Ngài là Vua, là cứu
cánh của đời mình.
Kể từ sau Thánh Công Đồng Vaticano II, Giáo hội không còn khẳng định “ngoài
Giáo hội không có ơn cứu độ”, nghĩa là những người ngoài cơ cấu hữu hình của Giáo
hội sẽ không được cứu rỗi. Giáo hội đã đi một bước tiến xa khi nhìn nhận rằng bất cứ
ai “thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ân sủng, họ cố gắng hành
động để chu toàn thánh ý Thiên Chúa được biểu bộ qua sự hướng dẫn của lương tâm,
thì vẫn có thể đạt được ơn cứu độ vĩnh cửu” (Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội – LG – số
16). Đây chính là điểm nhấn của sự hiệp nhất đại kết. Trong bối cảnh đối thoại liên tôn
cũng như trong bối cảnh ngày càng nhiều các gia đình đa tôn giáo, chúng ta được mời
gọi để ý thức rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn luôn có ước muốn cứu độ tất
cả mọi người, không loại trừ bất kỳ tạo vật nào. Chúa Giê-su là hiện thân của Thiên
Chúa làm người ở giữa nhân loại. Người đã vâng phục cho đến chết treo trên thập giá
để thực hiện ý định cứu độ của Thiên Chúa.
Mặc dù có nhiều người (theo thể chế pháp lý) vẫn chưa thuộc về Giáo hội mà Chúa
Giê-su thiết lập, nhưng khi bước theo ánh sáng của một lương tâm ngay thẳng, họ thuộc
về Dân Thiên Chúa, thuộc về Giáo hội cách nào đó xét trên phương diện Giáo hội là
Nhiệm Thể của Chúa Ki-tô. Mặc dù họ được ơn cứu độ theo ý muốn nhiệm mầu của
Thiên Chúa nhưng họ vẫn được mời gọi để gặp gỡ chính Đấng Thiên Chúa làm người.
Nhờ đó, đời sống của họ sẽ được đổi mới như ba vị đạo sĩ đã đi đường khác mà về sau
khi gặp được Hài Nhi Giê-su.
Đi tìm Chân Lý và sống theo Sự Thật là một hành trình đức tin đầy gian lao thử
thách. Khởi đầu cho hành trình đức tin là nhận ra “ánh sao lạ” trong cuộc sống tự nhiên,
tượng trưng cho ơn thánh xuất phát từ Thiên Chúa. Khi họ tiếp nhận ánh sao ấy thì nó
trở nên ánh sáng chỉ đường cho họ. Tuy nhiên trên hành trình ấy, “ánh sao lạ” đã đôi
lần biến mất, khiến đời sống của chúng ta chao đảo mất phương hướng. Khi ấy, sự kiên
nhẫn và đối thoại là phương cách giúp chúng ta tìm thấy lại được ánh sáng đã mất.
Không ít lần chúng ta tự hỏi Thiên Chúa đang ở đâu, sự bình an của Chúa đang ở
nơi nào khi mà cuộc sống này có quá nhiều đau khổ lầm than. Thế nhưng chúng ta có
bao giờ tự hỏi chúng ta có thiện tâm tìm kiếm Chúa không (Bình an dưới thế cho người
thiện tâm), có thiện tâm đối với những những người xung quanh không, có kiên nhẫn
và có thiện tâm đối thoại không. Những thử thách trong hành trình đức tin không phải
là dấu hiệu Thiên Chúa bỏ rơi con người, mà là những cơ hội để con người nghiệm sâu
hơn về đức tin, về Chân lý và Sự thật. Đức tin không thử thách là đức tin dễ dàng; đức
tin thất bại trước thử thách là đức tin dễ dãi; đức tin chấp nhận thử thách mới là đức tin
đích thực dẫu cho nhiều khi chẳng dễ chịu chút nào.
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Lễ Chúa Hiển Linh còn có một tên gọi khác là Lễ Ba Vua. Ba ông lên đường, bỏ
lại sau lưng cuộc sống cũ để cùng nhau tìm kiếm một vị VUA mới sinh. Hình ảnh của
ba người này gợi nhắc chúng ta rằng hành trình đức tin của chúng ta không bao giờ
được thực hiện cách cá nhân riêng lẻ. Đúng hơn, đức tin được sống trong sự liên đới và
đồng hành. Thực tế trong hành trình đức tin của mình, chúng ta cần có những người
bạn đồng hành để chia sẻ và giúp nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Có nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng mình chẳng thích các giáo điều này hay
những luật lệ kia, nhưng dễ dàng bị chinh phục bởi gương sáng đức tin của một thánh
nhân nào đó. Trong xã hội hiện nay vẫn còn có nhiều gương sáng về đức tin. Ước mong
ơn Cứu độ phổ phát của Thiên Chúa được trở nên dấu chỉ hữu hình nơi cuộc sống đức
tin của mỗi người ki-tô hữu chúng ta.

Linh Mục Phan Đức Định

1. “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?”. Chúng ta cầu xin cho các
vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn là ánh sáng chỉ đường cho nhiều người đến với
Chúa, nhờ cuộc sống chiêm niệm, thanh thoát và hân hoan phục vụ cộng đoàn.
Chúng con cầu xin Chúa
ĐÁP :

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

2. “Chúa đã cho ánh sao dẫn đường để các Hiền Sĩ đến gặp Chúa”. chúng ta cầu
xin Chúa cho mọi dân mọi nước, cũng biết nhận ra các dấu chỉ của thời đại và khao
khát tìm kiếm Chúa để được gặp Chúa là nguồn hoan lạc, bình an và hạnh phúc
vĩnh cửu. Chúng con cầu xin Chúa
3. “Chúa đã tỏ mình ra cho dân ngoại”. Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo các
quốc gia, luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đề cao
công bình, bác ái, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và giai cấp. Chúng con cầu
xin Chúa
4. ........( Cộng đoàn tự soạn theo ý lễ trong ngày )

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
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Ngày 13 tháng 1

BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-5. 9-11
Vinh quang Đức Chúa tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Thiên Chúa phán: “Hãy an ủi, an ủi dân, hãy ngọt ngào khuyên bảo
Giêsusalem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của
Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội
phạm”. Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.
Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ
hóa thành đồng bằng, chống gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh
quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng
Đức Chúa đã tuyên phán”. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao.
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất
tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: “Kìa Thiên Chúa các
ngươi!” Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủa quyền. Bên
cạnh Người, nầy công lao lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.
Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh
tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.
Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 103
Đáp: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa muôn trùng cao cả.
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo
Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào
quang.
Xướng: Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng, điện cao với, dựng
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trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió.
Sứ giả Ngài: làm gió bốn phương, nô bộc Chúa: lửa hồng muôn ngọn.
Xướng: Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn
thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất, này
đại dương bát ngát mênh mông, nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng.
Xướng: Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước.
Xướng: Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng
tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được
dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.
BÀI ĐỌC II: Tt 2, 11-14; 3, 4-7
Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để
chúng ta được tái sinh và đổi mới.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi cho ông Titô.
Anh em than mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu
độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và
những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế
gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng
mong đợi, ngày Đức Giêsu Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng Cứu Độ
chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc
chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến
chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.
Khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của
Người, Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công
chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn
tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn
Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Như
vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa
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hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Ông Gioan nói: Có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến;
chính Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Halleluia.
TIN MỪNG: Lc 3, 15-16. 21-22
Đức Giêsu chịu phép rửa xong, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu
ông Gioan lại chẳng là Đấng Messia! Ông Gioan trả lời mọi người rằng: “Phần
tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn
tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa
cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa”. Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức
Giêsu cũng chịu phép rửa; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và
Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng
từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con”
Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Ngày 13 tháng 01
Dấu vết đầu tiên về "phép rửa" được tìm thấy trong Cựu Ước là nơi Sách Xuất
Hành 30,17-21 khi Yahweh truyền cho Moses phải xây một cái bồn bằng đồng cha
Aaron và con cháu tư tế của ông rửa tay và chân trước khi bước vào Lều Tạm nơi
để Hòm Bia Giao Ước.
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Tiếp theo, Sách Lêvi dành nhiều thời gian để chỉ dẫn con cái Israel phải 'tẩy
rửa' mình như thế nào mỗi khi họ bị vướng điều chi gây ô uế như chạm vào xác
chết hay người phong hủi chẳng hạn. Sau này, khi thỉnh thoảng có người "lương
dân công chính" (righteous gentiles) ngỏ ý muốn theo đạo Do thái, hàng tư tế mới
làm phép rửa trên họ kèm theo nghi thức cắt bì!
Khi Gioan Tẩy giả xuất hiện, ông coi Phép rửa là tác vụ trung tâm đi liền với
sứ điệp của mình về lòng Sám Hối cho dân Israel. Điều khác biệt là với Gioan phép rửa phải đi vào nội tâm con người với lòng sám hối về những tội lỗi bất xứng
của cá nhân, chứ không chỉ vì lề luật 'sạch dơ liên quan tới việc tế tự' (ritual purity)
Không phải người ngoại muốn thành Do thái mới cần "rửa", mà chính người Do
thái phải "rửa" và "sinh hoa quả xứng với lòng sám hối" (Mt 3,8)
Gioan cũng nói đến Đức Giêsu như là "Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau
tôi" và "Người sẽ làm Phép rửa cho anh em trong Thần Khí", nhưng khi Chúa
Giêsu xuất hiện, chính Người cũng bước xuống nước cho Gioan làm phép rửa. Là
Đấng không tội lỗi, Người không cần đến phép rửa, nhưng Người tự nguyện nhận
lấy trong tình liên đới, trong sự đảm nhiệm trọn vẹn thân phận của con người.
Trong cuộc đời hoạt động công khai của Chúa, ta không thấy Phúc âm ghi lại
Chúa làm phép rửa cho dân chúng, tuy Người chữa lành và công bố ơn tha tội cho
rất nhiều người. Nhưng trước khi về Trời, Người sẽ truyền cho các tông đồ "Hãy đi
khắp tứ phuơng loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu Phép rửa,
sẽ được cứu rỗi" (Mc 16,15-16) Từ đó, Phép Rửa, như Chúa thiết lập, trở thành Dấu
chỉ của việc trở thành Kitô hữu.
Bí Tích Thánh Tẩy (phép rửa) Kitô giáo, vẫn bao hàm ý nghĩa Sám hối và 'rửa
sạch' nhưng hơn thế nữa, nó nói lên sự tháp nhập từ giờ phút ấy của người thụ tẩy
vào mầu nhiệm Tử nạn, Chịu chôn cất và Phục sinh của Chúa Kitô - để trở nên 'Tạo
vật mới', 'một chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm của Người.
Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, "tầng trời mở ra, và Thần Khí tựa như chim
bồ câu ngự xuống trên Người" kèm theo tiếng từ trời phán "Con là Con yêu dấu
của Cha, Cha hài lòng về con." Chúa cũng nói với chúng ta như vậy, khi chúng ta
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chịu phép rửa 'nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần'
Câu hỏi còn lại cho chúng ta, mỗi người tín hữu, là chúng ta có biết sống thế
nào cho Chúa được 'hài lòng' mãi về mình hay không?
Linh Mục Gioan Đàm Xuân Lộ

1. “Đức Giêsu đã tự hạ đến xin ông Gioan làm phép rửa, hầu chỉ lối khiêm nhường
cho tín hữu học đòi bắt chước”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết
noi gương Chúa Giêsu mà phục vụ tha nhân trong tình yêu và khiêm nhường.
Chúng con cầu xin Chúa
ĐÁP : XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
2. “Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và trong Lửa”. Xin cho các Kitô hữu
luôn ý thức phẩm giá cao cả của Bí Tích Rửa Tội biết sống theo sự dẫn dắt của
Chúa Thánh Thần để ngày càng trở nên con thảo của Chúa và nên anh em với nhau.
Chúng con cầu xin Chúa
3. “Chúa phán : Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Xin cho các bạn
trẻ ngày hôn nay luôn nỗ lực trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa bằng cách nên
giống Chúa Giêsu để cuộc sống chứa chan niềm vui và hy vọng. Chúng con cầu
xin Chúa
4. ........ （Cộng đoàn tự soạn theo ý lễ trong ngày ）
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CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Ngày 20 tháng 1
BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5
Cô dâu là niềm vui cho chú rể.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giêrusalem, tôi nghỉ
yên sao đành, tới ngày Đấng Công Chính xuất hiện tựa hừng đông. Vị Cứu
Tinh của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng
đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang
ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa
đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoang trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ
triều thiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi: “Đồ
bị ruồng bỏ!” Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn”. Nhưng ngươi
được gọi: “Ái khanh lòng ta hỡi!” Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ
hồng!” Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng
xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ , Đấng tác tạo ngươi sẽ
cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho
Thiên Chúa ngươi thờ.
Đó là Lời Chúa
ĐÁP CA: Tv 95
Đáp: Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Xướng: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn
thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng thánh Danh!
Xướng: Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân
biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
Xướng: Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và
vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.
Xướng: Hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy
run sợ trước thánh nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Người xét
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xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 4-11
Chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người tùy theo ý của Người.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.
Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động
khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.
Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được
Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban
cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng
được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh.
Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn
phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại
được ơn giải thích các tiếng lạ Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất
cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mội cách, tùy theo ý của Người.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta,
để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.
Halleluia.
TIN MỪNG: Ga 2, 1-11
Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilê.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức
Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu,
than mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi!” Đức Giêsu đáp: “Thưa
bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Thân mẫu Người
nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do
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Thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.
Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng.
Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ
liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông
mới gọi tân lang và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà
ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây
giờ”. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh
quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.
Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Ngày 20 tháng 01
Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu
Thánh Gioan kể chuyện một tiệc cưới ở Cana. Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng được
mời. Có lẽ đây là tiệc cưới của một người thân trong dòng tộc. Các môn đệ của Chúa
Giêsu cũng được tới chung vui cùng. Vào thời Chúa Giêsu, tiệc cưới của người Do Thái
thường kéo dài trong bảy ngày đôi khi hơn thế . Người ta tổ chức ăn uống linh đình để
chúc mừng cho gia đình mới. Những dịp như thế này, ngoài thức ăn ra thì rượu là thứ
không thể thiếu được. Thật chẳng may, đám cưới này lại hết rượu. Thánh Gioan không
nói cho chúng ta biết lý do tại sao họ hết rượu. Thánh nhân chỉ tường thuật lại thật ngắn
gọn việc gia chủ hết rượu qua lời Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu: “họ hết rượu rồi!” Chúng
ta không biết tại sao Đức Mẹ lại nhận ra điều đó. Cũng vậy, chắc có rất nhiều người
ngạc nhiên trước thái độ của Chúa Giêsu đối với Mẹ Maria: "Thưa bà, chuyện đó có
liên quan gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Chúng ta cũng không biết nguyên
văn chính xác lời đối đáp này, chỉ một điều chắc chắn rằng phép lạ đã xảy ra. Từ câu
chuyện phép lạ này chúng ta có thể học được những bài học sau.
Có thể nói phép lạ đầu tay của Chúa Giêsu có sự can thiệp trực tiếp từ Đức
Mẹ. Đức Maria với sự tinh tế của mình đã nhận ra gia chủ đang rơi vào tình thế khó xử.
Chúng ta học được ở Mẹ thái độ quan tâm dành cho người khác. Sự quan tâm này không
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phải là lúc nào cũng chúi mũi vào việc của người khác. Đúng hơn đó là một sự quan
tâm nhẹ nhàng đủ để biết người khác cần gì và mình có thể giúp được gì. Mẹ không la
toáng lên cho mọi người mà là tìm cách giúp một cách âm thầm. Ta có thể tưởng tượng
được Mẹ đến thì thầm vào tai Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi con ơi! Mẹ cũng không lên
lớp dạy bảo Chúa phải làm phép lạ để giúp gia chủ. Mẹ chỉ nhẹ nhàng cho con của mình
hay hiện trạng với niềm tin rằng con của mình có thể làm gì đó trong lúc này để cứu
lấy danh dự của gia chủ.
Kế đến chúng ta học được từ Mẹ thái độ tin tưởng vào Chúa Giêsu. Thái độ
khó hiểu của Chúa Giêsu có thể là một lời nhắc nhở Mẹ rằng: Chúa Giêsu cũng biết
việc họ hết rượu nhưng Ngài còn phải tìm xem ý Chúa Cha như thế nào. “Giờ của tôi
chưa đến!” Kế hoạch cứu độ luôn được diễn ra trong một thời gian và không gian mà
Thiên Chúa đã ấn định. Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho Mẹ Maria có thể hiểu là
một sự xác tín giữa hai mẹ con rằng việc này cũng nằm trong chương trình cứu độ của
Thiên Chúa nên phải chờ cho đến giờ của Ngài. Mẹ đã tin Chúa Giêsu dù cho Ngài
không hứa hẹn sẽ làm gì đó giúp cho gia chủ tiệc cưới. Phép lạ đã xảy ra và hiệu quả
của phép lạ không chỉ là người ta tiếp tục vui vẻ ăn uống mà là “các môn đệ đã tin vào
Chúa Giêsu”. Qua phép lạ này công cuộc cứu chuộc thế giới được bắt đầu bởi ngang
qua việc cộng tác của các môn đệ.
Tiệc cưới Cana có lẽ đã kết thúc thật vui vẻ. Chắc chắn Chúa đã chúc lành
cho gia đình mới. Điều cuối cùng mà chúng ta học được nơi câu chuyện này có lẽ là
cách chúng ta hiểu về phép lạ. Một điều rất dễ thấy là đa số chúng ta mong muốn phép
lạ. Khi cuộc đời không có lối thoát chúng ta cầu mong một phép lạ xảy ra để đổi đời.
Chúng ta xin phép lạ để khỏi bệnh, thoát nghèo, qua khổ, phép lạ để có con cái,…Những
điều này có thể nói là một phần thuộc về đời sống thiêng liêng của chúng ta. Tuy nhiên,
cần nhớ rằng các phép lạ không phải là điều quan trọng nhất trong đời sống đức tin. Có
lẽ nên nói rõ hơn nó chỉ là thứ phụ mà thôi. Điều quan trọng trong đời sống của chúng
ta chính là niềm tin vào Chúa Giêsu. Thiên Chúa ban cho chúng ta Con của Ngài là
Chúa Giêsu. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải ngang qua những
phép lạ ngoại thường mà qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Nói
chính xác hơn chính cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là phép lạ lớn
nhất mà Thiên Chuá đã làm cho chúng ta. Dĩ nhiên, không ai ngăn cản chúng ta cầu xin
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phép lạ và nếu Chúa ban cho chúng ta điều chúng ta xin thì thật là tuyệt vời. Tuy nhiên,
nếu chúng ta chỉ dựa vào phép lạ để tin Chúa thì niềm tin của chúng ta đã đi xa rời cái
cốt lõi của đạo. Ngày nay người ta đổ xô đi tìm phép lạ và buồn thay ngay chính những
người Ki-tô hữu lại là những người cuồng nhiệt nhất trong việc này. Người ta đổ xô về
các trung tâm hành hương để cầu xin phép lạ và xem đó như là việc quan trọng nhất
của đời sống đức tin. Nhiều giáo dân và không ít các linh mục đã quên rằng khi những
người thời Chúa Giêsu đến xin Ngài phép lạ Ngài đã chỉ cho họ phép lạ lớn nhất chính
là việc ông Giôna sống trong bụng cá suốt ba ngày. Đó chính là hình ảnh việc Chúa
Giêsu sẽ phục sinh sau ba ngày trong mồ . Nếu Đấng Phục Sinh không là trung tâm của
đời sống đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta tìm một phép lạ nào khác ngoài phép lạ
lớn nhất là sự sống đời đời với Ngài thì có lẽ chúng ta đang đi theo một ai đó chứ không
phải là Đức Ki-tô.

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ

1. “Ngươi đẹp lòng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư”. Xin cho các vị chủ
chăn có được tình mẫu tử như Đức Maria hằng quan tâm đến đoàn chiên nhất là
những chiên đau yếu và lầm lạc để nhờ tình yêu thương săn sóc, đoàn chiên mau
chóng hiệp nhất dưới quyền một Chúa chiên . Chúng con cầu xin Chúa
ĐÁP :

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

2. “Có nhiều chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa”. Xin cho các Kitô hữu ý
thức trách nhiệm phải cộng tác vào ơn cứu độ của Chúa để họ biết lắng nghe và
thực hành Lời Chúa qua Tin Mừng cũng như giáo huấn của Hội Thánh, hầu trở nên
chứng nhân tình yêu cho Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Chúng con cầu xin
Chúa
3. “Họ hết rượu rồi”. Xin Chúa thương cải biến những đức tin lạnh nhạt thành
rượu nồng của niềm tin mến Chúa nơi mọi người, nhờ đó họ sẵn sàng chấp nhận
Thiên Chúa là Đấng đem lại hạnh phúc thật và vĩnh cửu cho mình. Chúng con cầu
xin Chúa
4. ........（ Cộng đoàn tự soạn theo ý lễ trong ngày ）
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CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
NGÀY 27 THÁNG 01

BÀI ĐỌC I: Nk 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Ông Étra và các thầy Lêvi đọc và giải thích sách Luật.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Nơkhemia.
Hôm ấy, ông Étra cũng là tư tế, đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng
gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng
trường phía trước cửa Nước, đọc sách Luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất
cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng
tai nghe sách Luật.
Kinh sư Étra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Ông
Étra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao hơn mọi người. Khi ông
mở sách ra thì mọi người đứng dậy. Bấy giờ ông Étra chúc tụng Đức Chúa là
Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng: “Amen! Amen!” Rồi họ sấp
mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. Ông Étra và các thầy Lêvi đọc rõ ràng và
gỉải thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì
các ông đọc.
Bấy giờ ông Nơkhemia, tổng đốc, ông Etra, tư tế kiêm kinh sư, cùng các
thầy Lêvi là những người đã giảng giải Luật Chúa cho dân chúng, nói với họ
rằng: “Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em,
anh em đừng sầu thương khóc lóc”. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc
khi nghe lời sách Luật. Ông Etra còn nói với dân chúng rằng: “Anh em hãy về
ăn thịt béo, uống rượu ngon, và gửi phần cho những người không sẵn của ăn,
vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì
niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em”.
Đó là Lời Chúa

20

Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 415 Thaùng 01 Naêm 2019

ĐÁP CA: Tv 18
Đáp: Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống.
Xướng: Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý
Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
Xướng: Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.
Xướng: Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết
định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Xướng: Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là Đấng cứu chuộc con, cúi
xin Ngài vui nhận bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao tiếng lòng con
thầm thĩ mong được thấu đến Ngài.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 12-30
Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ
phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì
Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ
hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí, để trở nên
một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.
Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi.
Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo
hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Halleluia.
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TIN MỪNG: Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh qúy vị vừa nghe..
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản
tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo
những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ Lời
Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu
đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài, mong
ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.
Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê,
và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội
đường, và được mọi người tôn vinh.
Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người
vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabbat, và đứng lên đọc
Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp
đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả
lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống.
Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ:
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh qúy vị vừa nghe”.
Đó là Lời Chúa
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SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Ngày 27 tháng 01
LỜI CHÚA MÃI CÒN ỨNG NGHIỆM

Kính thưa cộng đoàn! Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đặt mình
vào hoàn cảnh của dân Is-ra-el khi được tư tế Ét-ra công bố sách luật của Thiên
Chúa, và cũng là dịp thuận lợi cho chúng ta nhìn lại rằng: chúng ta đã đặt để Lời
Chúa làm trung tâm điểm của đời sống đức tin, cuộc sống gia đình, đời sống tận
hiến, đời sống mục vụ và truyền giáo của mỗi người chúng ta trong từng hoàn cảnh,
sứ vụ chưa?
Tin Mừng theo Thánh Lu-ca thuật lại sự kiện Chúa Giê-su trở về Na-da-rét nơi
Ngài được sinh trưởng và điều trước tiên Ngài làm giống như bao nhiêu người khác
đó là vào hội đường, đọc sách Thánh, tham dự vào sinh hoạt thiêng liêng, cộng
đồng. Mặc dù danh tiếng Ngài lan rộng khắp miền chung quanh, nhưng Ngài không
quên tham dự đời sống tâm linh với mọi người nơi quê hương của mình. Ở chi tiết
này, chúng ta học được nơi Chúa Giê-su nên đặt ưu tiên ở đâu, biết ưu tiên việc gì
cho phải lẽ. Đó là đời sống cầu nguyện, đời sống thiêng liêng, đời sống nối kết với
Lời của Chúa qua việc học hỏi, chia sẻ, tham dự vào Tiệc Thánh dù ở đâu, nơi xứ
sở quê hương hay đất khách quê người, nơi cùng ngôn ngữ hay khác ngôn ngữ, nơi
có nét văn hoá tương đồng hay khác lạ, v.v...Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi khi người
Công giáo chúng ta đi du lịch hay đi thưởng ngoạn, chúng ta đã nhớ cầu nguyện,
có ưu tiên việc tham dự Thánh lễ hàng đầu, có chút quan tâm đến đời sống đức tin
của mình chăng? Hay đó chỉ là thứ yếu, còn điều không thể quên đó là tìm xem
danh lam thắng cảnh, đắm mình vào cuộc vui, thưởng thức đồ ăn thức uống, và tán
gẫu vô thời lượng?
Cũng như Chúa Giê-su, dân Is-ra-el, già trẻ lớn bé đều chú tâm lắng nghe thầy
tư tế Ét-ra trong bài đọc I công bố sách luật (Lời Chúa), rồi đáp ‘Amen’, cúi mình,
phủ phục trước Thiên Chúa (x. Nkm 8, 6). Sau khi được nghe, được giải thích từng
đoạn trong sách luật Chúa, mọi người đều đã hiểu điều được đọc. Họ đã đặt Lời
Chúa làm kim chỉ nam dẫn lối cho cuộc sống của họ. Hơn nữa, Lời Chúa còn được
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ứng nghiệm nơi cuộc sống, hoàn cảnh, trong từng trách vụ của mỗi người chúng ta,
và còn thúc bách chúng ta ra khỏi ‘nệm ấm gối êm’ của cuộc sống thoải mái, dễ
giải, nhằm hướng tới việc làm chứng tá cho Chúa nữa. Lời tiên tri nói về Đấng Cứu
Thế nay được ứng nghiệm một cách sống động nơi chính Đấng đã được loan báo
từ xa xưa ‘hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe’ (Lc
4, 21). Lời tiên tri ấy đã thành sự, và đang diễn ra trước mắt chúng ta qua chính
Con Một Thiên Chúa – Đấng đã được nói đến và được sai đến – hầu thực hiện kế
hoạch yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa Cha, ‘…sai tôi đi rao giảng Tin
Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự
giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những
kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng’ (Lc 4, 18-19).
Một cách cụ thể hơn, Lời Chúa tiếp tục ảnh hưởng không ngừng trong
cách sống, trong lối suy nghĩ, nhìn nhận hay nhận định, đánh giá sự việc, nhãn quan
về thế giới hay con người của chúng ta. Không chỉ là nhân tố bên ngoài tác động
vào tư tưởng, hành vi, lời nói, việc làm của mỗi chúng ta, mà Lời Chúa còn được
biểu lộ và linh nghiệm trên mọi nẻo đường cuộc đời, qua mọi sự kiện kể cả sự cố,
qua đời sống gia đình, đời sống tận hiến - phục vụ - truyền giáo của chúng ta, vì
chính Lời – Con Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng Phục Sinh – đang hiện diện, đồng
hành và nâng đỡ chúng ta. Chính vì thế, tuy chúng ta được Chúa tạo dựng ‘độc nhất
vô nhị’, khác nhau, nhưng mỗi người đều là chi thể, hay bộ phận nhỏ bé của thân
xác Chúa Ki-tô (Thân xác Mầu nhiệm hay Nhiệm Thể). Chẳng phải vì khác nhau
mà chúng ta tự cho mình quyền tự trị, phân rẽ, chia cắt, mà cũng chẳng phải vì
chúng ta tương đồng nên chúng ta có thể hoà hợp, đoàn kết, hiệp nhất với nhau!
Nhưng vì mỗi chúng ta đều thuộc về Chúa Ki-tô dù chúng ta chỉ là từng chi thể,
từng bộ phận khác nhau. Nhờ Lời – Chúa Ki-tô – gắn kết mỗi cá thể tuy khác nhau
nhưng hợp nhất với nhau. Nhờ Lời – Chúa Ki-tô – nối kết mỗi cá nhân dễ rơi vào
chủ nghĩa cái tôi (chủ nghĩa cá nhân) nhưng được hiệp nhất với nhau. Nhờ Lời –
Chúa Ki-tô – làm cầu nối hàn gắn mọi đố kỵ, giận hờn, ghen ghét, oán thù nơi từng
chi thể trở nên một thân thể mà trong đó tình bác ái, yêu thương, tha thứ, bao dung,
cảm thông được đặt lên hàng đầu: ‘…anh chị em là thân xác Chúa Kitô và là chi
thể của Người…’ (x. 1Cr 12, 27) Phần chúng ta, ước mong chúng ta ngày càng xác
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tín, ra sức nỗ lực làm theo sức mình và cộng tác hầu lo công ích cho nhau trong gia
đình, trong cộng đoàn giáo xứ, trong hội dòng và trong xã hội.
Giờ đây, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa muôn lời cảm mến và hết
lòng cầu nguyện:

Lời Chúa – ngọn đèn sáng soi
Nơi cung lòng tối mòn mỏi chờ trông.
Lời Chúa – ánh sáng trinh trong
Soi đường con bước, cậy trông miên trường.
Lời Chúa – nơi con náu nương
Xa lìa ganh ghét, yêu thương một đời.
Lời Chúa ứng nghiệm người ơi
Thực thi bác ái, rạng khơi tâm hồn. Amen.
Lm. Xuân Hy Vọng

1.”Anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người”. Xin cho các Kitô hữu được
Lời Chúa luôn chiếu soi để giữa cuộc sống với bao vất vả, khổ nhọc, họ vẫn được
Đức Kitô nâng đỡ hồn xác vì thuộc về Người. Chúng con cầu xin Chúa
ĐÁP :

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

2. “Người giảng dạy trong các hội đường”. Xin cho những tâm hồn mê muội, chai
lỳ trong tội biết thay đổi cảm quan để mở rộng lòng đón nhận sứ điệp cứu độ hầu
họ được giải thoát và bình an. Chúng con cầu xin Chúa
3. “Người đến Nazaret nơi Người sinh trưởng”. Xin cho mỗi người trong cộng
đoàn chúng ta biết rao truyền tin vui cứu độ ngay trong giáo xứ của mình bằng việc
tích cực xây dựng cộng đoàn yêu thương hiệp nhất. Chúng con cầu xin Chúa
4. ........（ Cộng đoàn tự soạn theo ý lễ trong ngày ）
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Anh chị em rất thân mến,
Chúc mừng Năm Mới qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, qúy ban đại diện Giáo
Đoàn, Liên Cộng Đoàn, các Cộng Đoàn và tất cả anh chị em. Xin Thiên Chúa, Chúa
Tể thời gian, ban cho chúng ta mọi ơn lành hồn xác trong suốt năm mới 2019 này,
để qua cuộc sống hằng ngày, chúng ta phụng thờ Chúa và noi gương Ngài, biết
phục vụ anh chị em, biết xót thương mọi người, không loại trừ, phân biệt một ai,
và luôn là diễn tả của lòng thương xót Chúa giữa môi trường và hoàn cảnh mà
chúng ta đang sống.
Vào đầu năm mới, chúng ta có truyền thống xin lộc thánh, để suốt cả năm
mới, cố gắng sống theo câu Lời Chúa mà chúng ta nhận được. Năm nay, Giáo Đoàn
chúng ta hãy cùng nhau sống theo lời mời gọi của Chúa: “hãy nên hoàn thiện như
cha các người là Đấng Hoàn Thiện” (Mt. 5, 48). Hoàn thiện trong cách sống là kitô
hữu qua lời nói: cố gắng để đừng nói xấu người khác; qua việc làm: sẳn sàng hy
sinh chia sẻ, giúp đỡ, phục vụ anh chị em đang cần sự nâng đỡ của chúng ta; trong
suy nghĩ: đừng nghĩ xấu cho ai, để nhờ đó, mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ
của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta, đến nỗi đã hiến mạng sống cho
chúng ta.
Trong năm mới này, chúng ta cũng hãy chia sẻ và sống với Giáo Hội toàn
cầu những biến cố quan trọng và cầu xin cho những hoạt động này mang lại cho
Giáo Hội và tất cả chúng ta những lợi ích thiêng liêng:
1.

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức từ ngày 23-28 tháng 01 tại

Panama với chủ đề: “Tôi là nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi theo lời Ngài nói” (Lc
1, 38). Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đồng hành với hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ
các quốc gia trên thế giới, để cùng chia sẻ những khó khăn, thách đố, cám dỗ trong
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đời sống đức tin, như là người trẻ trong thế giới hôm nay, và học hỏi cách sống đức
tin theo gương Mẹ Maria, Nữ Tỳ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho
các bạn trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, và xin Chúa giúp các bạn trẻ ý thức
được mình là tương lai của Giáo Hội, của xã hội, để họ biết chuẩn bị xứng đáng
cho ơn gọi tương lai.
2.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu

Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), từ ngày 03 đến ngày 05 tháng Hai và sẽ
dự một cuộc họp liên tôn tại đây. Trong lịch sử Hội Thánh, đây là Lần đầu tiên một
Đức Giáo Hoàng tông du bán đảo Á Rập. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống
Nhất (UAE) là nơi có nhiều người Công Giáo đến từ Phi Luật Tân và các nước
Nam Á khác. Họ thường phải làm việc trong các điều kiện tồi tệ. 9% trong số 6,1
triệu dân của UAE là các Kitô hữu. Vì có rất ít nhà thờ được phép xây dựng, nên
các giáo xứ tại UAE là các giáo xứ lớn nhất trên thế giới. Hai nhà thờ ở Abu Dhabi
và hai nhà thờ khác ở Dubai được dùng làm nơi thờ phượng của hàng trăm ngàn tín
hữu. Vượt qua biên giới Ả-rập Xê-út, người Công Giáo không được phép thực hành
đức tin của mình một cách công khai. Các thánh lễ phải được tổ chức trong bí mật
hoặc trong các đại sứ quan, hoặc các cơ sở ngoại giao khác. Chúng ta cầu nguyện
và hy vọng chuyến tông du mục vụ của đức Thánh Cha sẽ mở ra một sự cảm thông,
hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, nhờ đó, các Kitô hữu sẽ được tự do sống Đức Tin
trên những phần đất còn lại của các quốc gia Trung Đông.
Chúng ta, những người trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật,
chắc chắn sẽ không thể tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama, nhưng Giáo
Đoàn chúng ta dự tính sẽ tổ chức Đại Hội giới trẻ Việt Nam toàn nước Nhật tại
Susono, Shizuoka-Ken, từ ngày 04-05 tháng 5. Việc tổ chức chắc chắn sẽ có rất
nhiều khó khăn, cần lời cầu nguyện và cộng tác của mọi người, đặc biệt của các
bạn trẻ, xin Chúa cho những thao thức, hy vọng của chúng ta sẽ được thực hiện một
cách tốt đẹp, làm sáng danh Chúa và mang lại ích lợi thiêng liêng cho giới trẻ Việt
Nam tại Nhật, đặc biệt cho những người tham dự.
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Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, tôi cũng ao ước tổ chức cuộc gặp mặt các
linh mục Việt Nam truyền giáo ở Đài Loan và Nhật tại Tokyo, như truyền thống 2
năm một lần. Đây là cơ hội để các anh em linh mục Việt Nam truyền giáo trong 2
quốc gia gặp gỡ nhau, chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ cho người Việt Nam và
nâng đỡ nhau trong ơn gọi linh mục. Xin anh chị em cầu nguyện cho dự tính này
được thực hiện một cách tốt đẹp, hầu mang lại nhiều nâng đỡ thiêng liêng cho
những người tham dự.
Vào ngày Chúa Nhật 16 tháng 12 vừa qua, Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh
của Liên CĐ Đức Mẹ La Vang đã được tổ chức và đã quy tụ rất đông anh chị em
từ các cộng đoàn trong vùng Kanto, đặc biệt các anh chị em từ Nagoya và Kariya,
là 2 cộng đoàn xa nhất, nhưng vẫn hăng hái đi suốt đêm thứ bảy để đến cho kịp
khai mạc đại hội. Các ca đoàn đã hát rất hay, vũ rất đẹp, những hoạt cảnh ý nghĩa,
đội vũ trẻ em Emmanuel đã trình diễn một cách đơn sơ nhưng thật cảm động. Điểm
son của đại hội là sự hiệp nhất, chân tình. Mọi người như cảm thấy mình đang về
nhà, gặp lại cha mẹ, anh chị em sau một thời gian dài xa cách. Cám ơn Chúa vì
hồng ân tuyệt với này, và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào dịp đại hội trong 2
năm nữa.
Đầu năm mới, Giáo Hội mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, tôi xin phó
dâng Giáo Đoàn, tất cả các Cộng Đoàn, các Nhóm, các Hội và tất cả anh chị em
cho Đức Mẹ, Xin Mẹ giúp chúng ta biết sống cho nhau, vì nhau, bỏ đi những khác
biệt để cộng tác với nhau trong việc xây dựng Giáo Đoàn ngày càng hiệp nhất,
thánh thiện, và luôn quảng đại chia sẻ với những người đang cần sự quan tâm giúp
đỡ của chúng ta, để làm sáng Danh Chúa và ích lợi cho các linh hồn.
Mừng Năm Mới tất cả qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em. Hẹn
gặp anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt. Tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em.

Linh Mục của anh chị em
P.M. Nguyễn Hữu Hiến
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TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA
Trong tháng 12, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em nghèo
hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2019-2020 của qúy vị ân nhân sau đây:
- Anh Nguyễn Văn Tân (Fujisawa) giúp hai em: 20.000 yen
Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, Nhóm đã gởi vế Việt Nam 1.500.000 yen
giúp các trẻ em bất hạnh. Đây là kết quả của những hy sinh đóng góp quảng đại để
chia sẻ với các em bất hạnh tại Việt Nam của các Cộng Đoàn, các Nhóm và của qúy
vị ân nhân.
Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin thành thật
biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả qúy vị ân nhân đã
quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng
là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam.
Ước mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác
bác ái này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho qúy vị.
Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa
TIN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO ISESAKI-GUNMA
VỀ LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN
Được sự đồng ý của cha Nguyễn Quốc Định, lớp giáo lý hôn nhân của
cộng đoàn công giáo Isesaki-Gunma sẽ được khai giảng vào lúc 15g00 ngày Chúa
Nhật 06 tháng 1 năm 2019.
Địa điểm: Nhà Thờ Giáo Xứ Isesaki (Gunma-Ken)
Chương trình và thời gian: từ 15g00 đến 16g30 vào Chúa Nhật tuần thứ 1
và tuần thứ 3 hàng tháng.
Xin các bạn trẻ ghi tên tham dự đông đủ, để có thể chuẩn bị cho cuộc sống
hôn nhân trong tương lai.
Thay mặt BĐD/CĐ Isesaki-Gunma
Ngô Tiến Hưng
Trưởng Nhóm Giới Trẻ Isesaki-Gunma
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THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO KAWAGUCHI
Buổi nói chuyện về y tế và khám bệnh miễn phí của bác sĩ Yamamura Junpei.
Tư vấn về pháp luật miễn phí do luật sư Hikawa Masaichi phụ trách.
Địa điểm:

Nhà thờ Kawaguchi .
Saitama ken - Kawaguchishi- Honcho 2-4-15

Thời gian:

Chúa Nhật

20/1/2019

Về Y Tế
12:00 - 13:00 Bác sĩ nói chuyện về chuyên đề vệ sinh và sức khỏe dành cho
nam, nữ.
13:00 - 14:00 Giải đáp thắc mắc về y tế
14:00 - 15:00 Giải lao, cơm trưa
15:00 - 17:00 Khám bệnh miễn phí
Về việc tư vấn về luật pháp, visa, các giấy tờ …
Do luật sư Hikawa phụ trách
Thời gian:

Cùng ngày

13:00 - 14:00 và từ 15:00 -17:00
Đây là buổi nói chuyện về chuyên đề vệ sinh và sức khỏe cho phụ nữ và nam
giới. Bác sĩ Yamamura vừa xuât bản quyển sach chuyên về đề tài này. Bác sĩ sẽ
khám bệnh miễn phí cho khoảng 10 bệnh nhân. Nếu anh chị em nào có nhu cầu xin
liên lạc với sơ Lang để điền đơn xin khám.
Luật sư Hikawa cũng sẽ nhận tư vấn cho khoảng 5 hoặc 6 bạn.
Mọi thắc mắc xin liên hệ với sơ Maria Lang.
Tel:

090-9343-4550

Facebook: Mai Khoi Kawaguchi.
Chúng tôi xin hân hoan đón chào tất cả các anh chị em cùng đến tham gia buổi
sinh hoạt này với chúng tôi.
Xin chân thành cám ơn
Thay mặt ban Giáo Dục nhóm Mai Khôi Kawaguchi.
Sister. Maria Lê Lang
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ NHẤT
Kính gởi Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể anh chị em giáo dân,
đặc biệt các bạn trẻ đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật bản.
Được sự khích lệ và quan tâm của Cha Đặc trách Giáo đoàn, cũng là ước
mong của nhiều bạn trẻ từ hơn 30 nhóm trẻ trên toàn nước Nhật, lần đầu tiên Đại
hội Toàn quốc của Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật bản sẽ được tổ chức vào
cuối kỳ nghỉ tuần Lễ Vàng năm 2019, với chủ đề: “Tỏa sáng đức Tin”, dựa trên
mệnh lệnh của Chúa Ki-tô: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5:14)
Đại hội này là lần đầu tiên để các nhóm giới trẻ trên toàn nước Nhật có
cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ với nhau đời sống đức Tin của mình. Đây
cũng là dịp để người trẻ tỏa sáng đức Tin bằng nhiệt huyết, niềm vui, dấn thân của
mình. Không những thế, sẽ có những giây phút sôi động qua các trò chơi sinh hoạt,
thi đố vui sách DOCAT, những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các nhóm Giới trẻ.
Và không thể thiếu những phút giây lắng đọng bên Thánh Thể, giờ học hỏi và thảo
luận về đời sống đức Tin và Thánh Lễ bế mạc với Nghi thức Sai đi.
Ban tổ chức gồm các bạn đại diện từ các nhóm giới trẻ trên toàn quốc đã
cùng nhau họp và đang tích cực tiến hành chuẩn bị cho Đại hội. Do hạn chế về địa
điểm nên ban tổ chức chỉ nhận tối đa 1,500 người tham dự. Đối tượng: các bạn trẻ
(tuổi từ 18 đến 35) và tất cả những ai có tâm hồn trẻ !!
Kính mong Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ cùng đồng hành với các bạn trẻ bằng lời
nguyện, và nếu được, bằng sự hiện diện nơi Đại hội thì thật là một nguồn động viên
lớn cho các bạn trẻ.
Sau đây là thông tin chi tiết về Đại hội.
Thời gian: thứ bảy ,Chúa Nhật ngày 4-5/5/2019
Địa điểm: 聖心会マリア修道院（黙想・山の家）
静岡県裾野市桃園 198 （不二聖心女子学院キャンパス内）
*Lệ phí tham gia Đại Hội: 5000¥
(Để ban tổ chức có kinh phí chuẩn bị cho Đại Hội,kính mong quý anh chị em vui
lòng đóng tiền lệ phí khi đăng ký vào tài khoản bên dưới)
Con cũng kính mong quý vị ân nhân và mạnh thường quân giúp chúng con thêm
kinh phí để tổ chức Đại hội, bằng cách chuyển khoản vào tài khoản bên dưới. Con
xin đại diện các bạn trẻ hết lòng cám ơn.
➕ゆうちょ銀行
名前:在日カトリックベトナム青年会
代表者: ブー・カイン・トウオン
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店名:二四八(ニヨンハチ）
記号:12440 番号:35579601
Hạn Đăng Ký: 23:59:59 ngày 24/2/2019
Chương trình Đại hội và cách thức đăng ký, xin Quý vị xem ở poster Đại hội dưới
đây.

Linh mục Antôn Vũ Khánh Tường
Đặc trách Giới trẻ toàn quốc
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TRANG GIÁO LÝ
いつから

–

MUỐI CHO ĐỜI -

マリア様は「神の母」と呼ばれるようになった？

まずご両親と一緒に「アヴェ、マリア」祈りを唱えてください。
アヴェ、マリア、恵みに満ちた方、Kính

mừng Maria đầy ơn phúc,
主はあなたとともにおられます。Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
あなたは女のうちで祝福され、Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
ご胎内の御子イエスも祝福されています。và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
神の母 聖マリア、Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
わたしたち罪びとのために、cầu

cho chúng con là kẻ có tội
今も、死を迎える時も、お祈りください。khi nay và trong giờ lâm tử.
アーメン。Amen.
「アヴェ、マリア」の祈りの中に「神の母 聖マリア、Thánh Maria Đức Mẹ Chúa
Trời」とありますね。
マリア様が「神の母」と呼ばれたのは、４世紀の初めです。ユースタジオ(326 年）
も、ニッサのグレゴリオ（394 年）も、
「マリアを神の母」と呼ばれました。
そして、431 年のエフェソの公会議の時に、伝統的な神学に基づいて、マリアを「神
の母」と宣言した。
12 月 25 日から数えて、8 日目にあたる 1 月 1 日に（元旦）、教会は、ローマの古
い伝統に従い、
“神の母聖マリアの祭日を祝います。新しい年を迎えた今日、
「世界
平和の日」とも言われ、世界平和のために祈ります。
教会は神の母聖マリアに全人類をゆだね、本当の秩序と平和の世界へと導いてく
ださいますように祈ります。

以下は神の母 聖マリアの祭日（元旦）ミサの集会祈願です。祈りましょう。
いのちの源である神よ、
あなたはおとめマリアを御子の母として選
び、救い主を人類に与えてくださいました。
聖母を通して御子キリストを迎えるわたし
たちに、救いの喜びを味わわせてください。
アーメン
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SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỬI GIỚI TRẺ
NHÂN DỊP NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ 34
TẠI PANAMA, TỪ 22 TỚI 27 THÁNG GIÊNG, 2019
Các người trẻ thân mến,
Ngày Giới Trẻ Thế Giới đang đến nhanh. Nó sẽ được tổ chức tại Panama vào
Tháng Giêng và chủ đề là lời đáp trả của Đức Maria đối với lời mời gọi của Thiên
Chúa: “Tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin làm cho tôi theo lời ngài nói” (Lc 1:38).
Lời lẽ của ngài là tiếng “xin vâng” can đảm và quảng đại. Nó là câu trả lời tích
cực của một người hiểu rõ bí nhiệm của ơn gọi: đi quá con người mình và đặt mình
vào thế phục vụ người khác. Đời sống chúng ta chỉ tìm được ý nghĩa trong việc
phục vụ Thiên Chúa và người khác.
Có nhiều người trẻ, cả người tin lẫn người không tin, những người khi tới cuối
giai đoạn học tập của họ, cảm thấy uớc nguyện làm một điều gì đó cho những người
đang chịu đau khổ. Đây là một sức mạnh nơi người trẻ, một sức mạnh mà tất cả
chúng con đều có. Nó là một sức mạnh có thể thay đổi thế giới. Nó là một cuộc
cách mạng có thể lật nhào các thế lực mạnh mẽ đang tung hoành trong thế giới của
chúng ta. Nó là “cuộc cách mạng” phục vụ.
Đặt mình vào việc phục vụ người khác không chỉ có nghĩa là sẵn sàng hành
động. Nó cũng có nghĩa là ở thế chuyện vãn với Thiên Chúa với một thái độ lắng
nghe, y hệt Đức Maria. Ngài lắng nghe điều thiên thần nói với ngài và sau đó đáp
lời. Chính nhờ liên kết với Thiên Chúa trong im lặng của cõi lòng mà chúng ta
khám phá ra căn tính của mình và ơn gọi mà Thiên Chúa đang ngỏ cùng chúng ta.
Ơn gọi này có thể được diễn tả nhiều cách: trong hôn nhân, trong đời sống thánh
hiến, trong chức linh mục... Tất cả đều là những cách bước theo Chúa Giêsu. Điều
quan trọng là khám phá ra điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta và can đảm đủ để
nói “xin vâng”.
Đức Maria là một phụ nữ hạnh phúc, và sở dĩ như thế là vì ngài đáp lại Thiên
Chúa một cách quảng đại và mở lòng mình ra đón nhận kế hoạch Thiên Chúa dành
cho mình. Khi Thiên Chúa có một đề nghị với chúng ta, như đề nghị Người dành
cho Đức Maria, thì đề nghị này không hề nhằm dập tắt các giấc mơ của ta, nhưng
khơi động các hoài bão của ta. Các đề nghị như đề nghị này nhằm làm cho cuộc đời

34

Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 415 Thaùng 01 Naêm 2019

chúng ta sinh hoa trái và làm phát sinh nhiều nụ cười và những cõi lòng hạnh phúc.
Đáp lời Thiên Chúa một cách tích cực là bước đi bước đầu tiên hướng tới việc trở
thành hạnh phúc và hướng tới việc làm nhiều người khác hạnh phúc.
Các người trẻ thân mến, hãy can đảm, hãy đi vào chính các con và thưa với
Chúa: “Chúa muốn con làm gì?” Hãy để Thiên Chúa trả lời các con. Sau đó, các
con sẽ thấy đời các con biến đổi và tràn đầy niềm vui.
Với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp đến trong tầm mắt, Cha mời gọi tất cả các con
chuẩn bị cho nó bằng cách theo dõi và dự phần vào các sáng kiến đang diễn ra.
Chúng sẽ giúp các con trên đường dẫn tới mục tiêu này. Xin Đức Mẹ ở với các con
trong cuộc hành hương này, và xin gương sáng của ngài khuyến khích các con can
đảm và quảng đại trong đáp trả của các con.
Chúc các con một cuộc hành trình tốt đẹp trên đường tới Panama! Và, làm ơn,
đừng quên cầu nguyện cho cha. Hẹn sớm được gặp các con.

LỊCH SỬ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI
Nguồn gốc của Đại hội Giới Trẻ thế giới gắn liền với hai sự kiện đặc trưng trong
đó tuổi trẻ là những nhân vật chính. Đó là Năm Thánh năm 1984 và Năm Thanh niên
Quốc tế năm 1985.
Sự đáp ứng của những người trẻ trước lời mời của Đức Thánh Cha rất ngoại thường.
Đức Thánh Cha đã trao cho giới trẻ Thánh Giá, là một biểu tượng của Năm Thánh.
Thánh giá này đã trở thành Thánh Giá của thanh niên, Thánh giá của Đại hội Giới Trẻ
thế giới.
World Youth Day 1986 là Đại hội Giới Trẻ thế giới đầu tiên sau khi biến cố này
chính thức được thiết lập trong Giáo Hội và đã được tổ chức ở cấp giáo phận với chủ
đề “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về Niềm Hy Vọng của anh em” (1
Pr 3,15)
Một năm sau đó, năm 1987, Đại hội Giới Trẻ thế giới đầu tiên bên ngoài Rôma đã
diễn ra vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá tại Buenos Aires, Argentina với chủ đề: “Chúng ta
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đã nhận biết Tình Yêu Thiên Chúa nơi chúng ta và chúng ta đã tin vào Tình Yêu ấy” (1
Ga 4,16). Đây là Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới cấp quốc tế đầu tiên quy tụ giới trẻ ở
Buenos Aires để gặp gỡ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngài phát biểu như sau: “Cha
nhắc lại điều mà các con đã biết. Cha đã từng nói kể từ ngày đầu tiên trong triều đại
giáo hoàng của cha rằng: các con là niềm hy vọng của Giáo Hội”. Đại hội Giới Trẻ thế
giới đầu tiên này đã thu hút hơn một triệu thanh niên.
Tiếp theo, Đại hội Giới Trẻ thế giới đã diễn ra tại Santiago de Compostela vào
năm 1989 với chủ đề “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Đại hội Giới
Trẻ thế giới này đưa ra một chương trình được cấu trúc thành ba phần rõ rệt: học giáo
lý, đêm Canh Thức và Thánh Lễ Bế Mạc với các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới.
Sau đó đến lượt một đền thờ khác là Częstochowa. Lần này, là một đền thánh Đức
Mẹ, là địa điểm của nhiều cuộc hành hương. Trên bình diện lịch sử, đây là Đại hội Giới
Trẻ thế giới đầu tiên bao gồm các thanh thiếu niên từ hai khu vực trước đây thù địch
với nhau. Thật vậy, đại hội này đã diễn ra ngay sau sự sụp đổ của bức tường Berlin.
Chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần này là “Chúa Thánh Thần làm cho anh em
trở nên con cái Chúa” (Rm 8,15). Thành phố Czestochowa của Ba Lan - quê hương
Đức Gioan Phaolô II đón nhận 1.5 triệu bạn trẻ tham gia Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần
thứ Sáu này.
Đại hội Giới Trẻ thế giới tiếp theo diễn ra tại Denver, Hoa Kỳ, với chủ đề “Ta đến
để đoàn chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Đó là một cuộc hành hương đến
một thành phố hiện đại, thay vì một đền thờ. Đó là một đô thị hiện đại, nơi đó các người
tham gia đã mang sự hiện diện của Chúa Kitô đến với cuộc sống, qua những chứng tá
cho Ngài.
Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ rằng: “Đừng xóa bỏ lương tâm của các con!
Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người, nơi đây con người
chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa... Đừng sợ đi ra đường phố, ra nơi công cộng...
Lúc này không phải là lúc phải hổ thẹn về Phúc Âm (x.Rm 1:16) ...Đừng sợ phải lìa bỏ
lối sống thoải mái tiện nghi, hãy nếm trải những thử thách khi làm cho Chúa Kitô được
biết đến trong “đô thị” hiện đại.
Sau đó, Đại hội Giới Trẻ thế giới diễn ra ở Manila, Philippines với chủ đề: “Như
Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” (Ga 20,21). Đây là Đại hội Giới Trẻ thế giới
lớn nhất trong lịch sử, với khoảng 4 triệu người trẻ tham gia. Đây là lần đầu tiên có quá
đông người trẻ qui tụ chung quanh Đấng kế vị thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Gioan
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Phaolô II khích lệ hơn 4 triệu bạn trẻ như sau: “Các con có sẵn sàng dâng hiến chính
bản thân các con, sức mạnh của các con và tài năng của các con vì lợi ích của những
người xung quanh? Các con có sẵn sàng yêu thương? Có, các con hoàn toàn có thể.
Giáo Hội và xã hội đang đặt những hy vọng lớn trên mỗi người chúng con.”
Tiếp theo là Đại hội ở Pháp vào năm 1997 với chủ đề: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?
Hãy đến mà xem.” (Ga 1,38-39). Trong số các phát triển mới khác, Pháp đưa thêm việc
Đi Đàng Thánh Giá, và chuyến thăm các giáo phận của nước này.
Gần một triệu bạn trẻ đã quy tụ chung quanh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Dịp
này, ngài khích lệ họ: “Các bạn trẻ thân mến, con đường chúng con đi không dừng lại
nơi đây. Thời gian không dừng lại hôm nay. Hãy ra đi trên khắp nẻo đường thế giới,
trên mọi nẻo đường của nhân loại, và sống hiệp nhất với nhau trong Giáo Hội của Chúa
Kitô!”.
Kế đó là Đại Năm Thánh năm 2000. Hơn 2 triệu thanh niên tụ tập trong thời điểm
thuận lợi, thời gian linh thánh, thời thuận lợi của Năm Thánh tuyệt vời với chủ đề “Ngôi
Lời đã làm người và cư ngụ ở giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các bạn trẻ “hãy luôn gắn chặt niềm tin và sự quảng
đại của các con trong việc phục vụ tha nhân, sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa và
người thợ dệt nên hòa bình.”
Một lần nữa, chúng ta tụ tập ở một thành phố hiện đại, đó là Toronto trong Đại
Hội Giới Trẻ Thế Giới 2002 với chủ đề “Các con là Muối cho đời… Các con là Ánh
sáng cho trần gian.” (Mt 5,13-14).
Đây là Đại Hội cuối cùng do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chủ sự. Đức Thánh
Cha đã đề cao sức mạnh của tuổi trẻ như sau: “Hỡi tinh thần của tuổi trẻ, tinh thần của
tuổi trẻ! Mặc dù cha đã từng sống giữa bóng tối, dưới chế độ độc tài toàn trị khắc nghiệt,
nhưng cha vẫn có đủ lý trí tự thuyết phục chính bản thân mình một cách vững vàng mà
không chùn bước hay sợ hãi khi hoàn toàn tin tưởng rằng niềm hy vọng luôn chảy tràn
trong trái tim các bạn trẻ mà không bị bóp nghẹt.”
Thành phố Cologne vào năm 2005 đã đi vào lịch sử như là Đại hội Giới Trẻ thế
giới của hai Đức Thánh Cha: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, người triệu tập đại hội,
đã chọn Cologne, và chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội, và Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI
tham dự Đại hội này.
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Đức Thánh Cha Bênêđíctô đã hoàn toàn đồng ý với chương trình này do Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II đề xuất, để truyền giáo cho người trẻ. Chủ đề của Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới này là: “Chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2) trong tinh thần của
các nhà chiêm tinh xưa để tìm gặp Chúa Giêsu.
Sau Cologne là Sydney. Mặc dù chỉ có 20% dân số là Công Giáo, nhưng việc tiếp
đón thật là tuyệt vời. Chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 là “Anh em sẽ nhận
được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em và anh em sẽ
là chứng nhân của Thầy.” (Cv 1,8)
Tại kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 này, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI
chào đón các bạn trẻ đến thành phố Sydney với lời mời gọi “để hiểu được sứ mạng của
Giáo Hội, chúng ta cần quay trở lại Phòng Tiệc Ly, nơi các môn đệ đã tụ họp nhau.”
Tây Ban Nha tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ hai vào năm 2011 tại Madrid.
Số lượng người tham dự vượt quá mong đợi. Ước tính có khoảng một triệu bạn trẻ tại
sân bay Cuatro Vientos lúc 7:00 tối trong Đêm Canh Thức. Đây là cuộc tụ họp của
người Công Giáo lớn nhất đã diễn ra tại Tây Ban Nha. Nhiều người hành hương đã đi
bộ từ trung tâm Madrid đến sây bay trên quảng đười dài đến 12.6 km, mặc dù giao
thông công cộng đã được cung cấp thêm.
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro vào năm 2013 với chủ đề “Hãy đi và
làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28:29) đã đi vào lịch sử như là Đại Hội thứ
nhất do Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo Hoàng Nam Mỹ đầu tiên, chủ sự. Hơn 3
triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc tại bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi họ hãy “Hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ.
Đừng sợ! Khi chúng ta ra đi loan báo Chúa Kitô, chính Ngài đi trước, hướng dẫn chúng
ta. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa đã hứa: ‘Thầy ở với các on mọi ngày’ (Mt
28,20). Và điều này cũng được áp dụng cho chúng ta! Chúa Giêsu không để chúng ta
lẻ loi, Ngài không bao giờ để các bạn lẻ loi! Chúa luôn tháp tùng các bạn.”
Và năm nay, 2016, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 với chủ đề “Phúc thay ai
xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5:7) diễn ra tại Krakow,
Ba Lan, quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là vị sáng lập ra Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới. Đây là Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới thứ hai được tổ chức tại Ba Lan
và là Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới thứ Ba được tổ chức tại khu vực Trung Âu.
Đặng Tự Do
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THUNG LŨNG TÌNH YÊU
“Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6)
“Hết mọi người phàm”, nghĩa là bất cứ người nào sống trên trần gian này, không
chỉ những tín hữu Ki-tô mà thôi. Ơn cứu độ của Thiên Chúa là cho hết thảy mọi
người. Nhưng làm thế nào để ta có thể nhận thấy ơn cứu độ của Chúa; có thể lãnh
nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa mới là quan trọng. Điều đó cho thấy tầm quan trọng
của các TÔN GIÁO. Nơi các Tôn Giáo, sẽ chỉ cho con người biết, phải làm thế
nào để người ta có thể lãnh nhận được ơn cứu độ.
Trên thế giới ngày nay, có rất nhiều TÔN GIÁO. Có Tôn Giáo do Thiên Chúa;
có Tôn Giáo do con người. Tôn Giáo do con người, tức là do con người lập ra, theo
“Linh Hứng” họ nhận được. Điều này rất dễ nhận ra, khi mọi điều họ nói, họ dạy,
cho dù họ nói là do THẦN LINH nói đi nữa, thực tế là do ý của họ và mang màu
sắc người phàm nhiều hơn. Tức là theo kiểu của con người; rồi họ “thần thiêng hóa”
nó đi.
Có Tôn Giáo do Thiên Chúa thiết lập, không do ý của người phàm mà do ý của
Thiên Chúa. Vì do ý của Thiên Chúa nên sẽ không giống như kiểu của con người
và thường những gì được dạy là khó chứ không dễ. Dù khó, nhưng chắc chắn, khi
thực hành ta sẽ lãnh nhận được ơn cứu độ. Còn hơn, dễ dãi theo kiểu con người
mà cuối cùng “Sôi hỏng, bỏng không”, “Mất cả chì lần chài”, không lãnh nhận
được ơn cứu độ đích thực.
Như thế, con người phải sáng suốt để tìm cho mình một Tôn Giáo, khả dĩ
hướng dẫn cho mình làm thế nào để nhận biết và lãnh nhận được ơn cứu độ
của Thiên Chúa. Quả thật, các Tôn Giáo, chỉ là phương tiện giúp cho con người
nhận thấy và lãnh nhận ơn của độ của Thiên Chúa. Đương nhiên không phải Tôn
Giáo nào cũng như Tôn Giáo nào; mỗi Tôn Giáo điều có những giáo lý và cách dạy
riêng.
Trong Đạo Công Giáo, chúng ta thấy, những điều Đức Giê-su giảng dạy; cũng
như những điều Giáo Hội hướng dẫn, không theo kiểu của người phàm, nhưng hoàn
toàn theo ý, theo kiểu của Thiên Chúa, nên ta vâng theo, dù có hơi khó nhưng chắc
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chắn cho ta nhận biết và lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lời Chúa trong
Chúa Nhật II Mùa Vọng, sẽ chỉ cho ta cách làm thế nào, ta có thể nhận biết và
lãnh nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Mùa Giáng Sinh này.
Đó là: “Mọi thung lũng, hãy lấp cho đầy; mọi núi đồi, phải bạt cho thấp; khúc
quanh co, phải uốn thật ngay; Đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (x. Lc 3,5). Như
thế, có 4 việc phải làm.
1.

Mọi thung lũng, hãy lấp cho đầy.

Thung lũng đây là hình ảnh của sự tự ti, mặc cảm. Cảm thấy mình là phàm nhân
yếu nhược, thấp hèn, tội lỗi; không nhận biết cũng không lãnh nhận được ơn cứu
độ của Thiên Chúa. Từ đó đâm ra thất vọng, nản lòng, nản chí. Ngay cả của cải,
danh vọng, tiền tài ở đời này cũng không bù lấp được. Đó là thái độ bi quan, thất
vọng về bản thân cũng như không tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa.
Quả thật, “thung lũng” này không có gì có thể lấp đầy, nếu ta không học hỏi cho
biết sự giới hạn của con người, cũng như chấp nhận sự yếu đuối và tội lỗi của mình.
Đồng thời phải trông cậy vào tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. Chỉ riêng
sức của ta, ta không làm được, nhưng có ơn Chúa, có Thiên Chúa cùng làm
với, ta sẽ cố gắng, sẽ hy vọng; dù có thất bại, dù có theo Chúa bao năm, mà ta
vẫn chưa nên tốt lành, chưa nên thánh thiện đi nữa. Ta hãy cố gắng và tiếp tục
phấn đấu. Đó coi như một lý do Chúa còn để ta sống trên cõi đời này.
Vậy ta hãy lấp cho đầy cái “thung lũng tự ti, mặc cảm” này, bằng cách chấp nhận
sự yếu đuối và giới hạn của mình; đồng thời tin tưởng vào tình thương và ân sủng
của Thiên Chúa. Hãy biến “Thung lũng” này thành “thung lũng tình yêu”. Hãy
yêu mình; yêu con người của mình; yêu giới tính của mình; yêu những gì mình
đang có, đang là; yêu ơn gọi được làm người của mình; yêu người mình yêu; yêu
người yêu mình; yêu Chúa; yêu đời. Thế có phải là vui sướng và hạnh phúc
không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đó chẳng phải là ƠN CỨU ĐỘ của Thiên Chúa sao. Ta
đã thấy tận mắt; đã nhận bằng tay; đã cảm bằng trái tim còn gì.
2.

Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp.

Đối lập với thung lũng là núi đồi. Núi đồi đây là thái độ kiêu căng, ngạo mạn của
ta. Ta tự cao, tự đại; ta tưởng mình tài giỏi; ta làm được mọi sự mà không cần đến
Chúa; không cần cầu nguyện. Phải bạt cho thấp, nghĩa là ta phải tự khiêm, tự
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hạ trước Thiên Chúa và người khác; dù ta có làm được gì đi nữa.
Ta hãy tự nghĩ mà xem: bây giờ ta còn trẻ, còn khỏe mạnh, ấy thế mà chỉ một
cơn gió thoảng qua; một sự thay đổi thời tiết bình thường thôi cũng làm cho ta nói
không ra tiếng; tay chân rã rời, không muốn làm gì; cũng không muốn ăn gì. Con
người của ta là thế đấy, nay thế này, mai thế khác, không biết đâu mà lường. Rồi có
hay hơn ai; có giỏi bằng người nào đâu; có làm được được một chút; có biết được
một chút chứ có siêu quần, bạt chúng đâu.
Lại nữa ta có làm được gì, có biết được chi cũng nhờ ơn Chúa; cũng nhờ người
khác giúp cho mới có, chứ đâu tự ta, ta được như vậy đâu. Nghĩ đến đó, ta mới có
thể tự hạ mình trước mặt Chúa để thờ lạy và tạ ơn; ta mới có thể tự khiêm
trước mặt người khác để được yêu thương và quí trọng.
3.

Khúc quanh co, phải uốn thật ngay.

Khúc quanh co đây là ý nghĩ quanh co, lươn lẹo; lối sống dối trá, giả hình
của ta. Lúc nào cũng “rào trước, đón sau”; “nói một đàng làm một nẻo”; “Ngoài
miệng thì nam mô, trong bụng thì một bồ dao găm”; mập mờ, không ngay thẳng.
Có nói không; không lại nói có; làm cho người khác không biết đâu mà lần. Cố ý
để lừa gạt người khác. Lừa gạt được người khác thì hí hửng lắm, nhưng tâm hồn
đâu có bình an.
Không chỉ quanh co mà còn khúc khuỷu nữa. Khúc khuỷu là gập ghềnh khó
đi, khó qua. Nơi con người là sự bí hiểm, thâm độc; “ngậm máu phun người”; “ném
đá giấu tay”; làm chứng dối, thề gian; phán đoán hồ đồ; nói hành, nói xấu, vu khống.
“Công khai nói nghịch với sự thật là một lỗi nặng. Trước tòa án, (trước người
khác) lời nói như thế là làm chứng dối. Khi nói dối như thế mà còn thề nữa thì gọi
là thề gian” (x. GLCG, số 2467).
“Phán đoán hồ đồ, nghĩa là không có cơ sở mà minh nhiên hay mặc nhiên cho
rằng người đó có lỗi”, (người đó làm điều sai quấy).
“Nói xấu nghĩa là không có lý do khách quan chính đáng mà lại tiết lộ những tật
xấu và những lỗi lầm của kẻ khác cho những người chưa biết”.
“Vu khống tức là dùng những lời ngược với sự thật mà làm hại thanh danh kẻ
khác và tạo cớ cho người ta phán đoán sai lầm về người đó”.
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Do đó, để tôn trọng thanh danh của người khác, ta không được vu khống,
nói xấu và phán đoán hồ đồ (x. GLCG, số 2477). Để tránh phán đoán hồ đồ, ta
phải cố gắng cắt nghĩa tốt ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân (x. GLCG,
số 2478) và nói xấu và vu không người khác là phạm đến công bình và bác ái
đó (x. GLCG, số 2479).
Làm như thế là ta uốn thật ngay lương tâm lươn lẹo của mình; uốn ngay những
thái độ xấu xa của mình; cũng như uốn ngay những ý nghĩ thâm độc của mình. Khi
lương tâm ngay thẳng; khi ý nghĩ của ta tốt lành; khi thái độ của ta thánh
thiện, thì ta sẽ cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng; tâm hồn ta thanh
thản. Đó chẳng phải là ơn cứu độ của Thiên Chúa hay sao !!!!!
4.

Đường lồi lõm, phải san cho phẳng.

Lồi lõm là chỗ cao chỗ thấp; ổ gà, ổ voi. Đó là hình ảnh của người “lúc nóng, lúc
lạnh”; “lúc nắng, lúc mưa”; lúc thế này, lúc thế khác, không nhất quán. Người đó
bị cuốn theo chiều gió; bị cuốn theo thời đại, theo mốt, dễ bị lung lạc; thiếu sự kiên
định; thiếu lòng tin; thích nịnh bợ; thích tâng bốc; hối lộ, luồn cúi.
Phải san cho bằng phẳng bằng cách phải học hỏi, phải biết rút kinh nghiệm
trong cuộc sống. Thấy cái gì hay, cái gì tốt thì học lấy và thực hành trong cuộc
sống mình. Chắc ăn nhất là nghe và thực hành Lời Chúa, chứ đừng ham nghe lời
của người đời.
Nếu ta thực hiện 4 việc trên đây, thì “Thiên Chúa sẽ dẫn ta đi trong hoan lạc;
dưới ánh sáng vinh quang của Chúa cùng với lòng từ bi và sự công chính của
Người”(x. Br 5,9); “lòng mến của ta ngày thêm dồi dào, khiến ta được ơn hiểu
biết và tài trực giác siêu nhiên; để nhận ra cái gì tốt hơn và ta sẽ được nên tinh
tuyền và không làm gì đáng trách” (x. Pl 1, 8-10). Nói tóm là ta “sẽ được thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa” đấy.
Có là thung lũng thì hãy là “Thung lũng tình yêu”; có là núi đồi thì hãy là “đồi
thông hai mộ”; có uốn khúc quanh co thì hãy là “bức tranh thủy mặc”; có lồi lõm
thì hãy như “người nam và người nữ” ấy, chấp nhận giới tính của mình, tất cả tạo
nên một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Ta sẽ nhận thấy và lãnh nhận được ơn
cứu độ của Thiên Chúa trong Mùa Giáng Sinh này.

Lm. Bosco Dương Trung Tín
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VINH DANH THIÊN CHÚA
DƯỚI THẾ HÒA BÌNH
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người muôn nơi.
Vinh danh Thiên Chúa không ngơi,
Bình minh ló rạng hạnh phúc con người.
Vinh danh Thiên Chúa cao sang,
Hào quang chiếu sáng bao la đất trời.
Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi,
Gởi muôn tinh tú Ngôi Hai xuống đời.
Vinh danh Thiên Chúa là Cha,
Ca khen danh Thánh nhân trần vui ca.
Vinh danh cả khắp gần xa,
Thánh Thần ơn Chúa hồng ân rạng ngời.
Vinh danh tên Ngài ngàn đời,
Hòa bình chan chứa đó đây sum vầy.
Vinh danh Hài Nhi Con Chúa,
Emmanuel - Hạnh phúc - An Bình.
Marth. Iny
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GIÊ-SU: NGƯỜI DI DÂN TIÊN KHỞI
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô xót thương
Hồn con bé nhỏ, nơi Ngài náu nương.
Tình Ngài trải khắp trùng dương
Vòng tay mở rộng, thiên đường chờ mong.
Dù đời vạn lối, con hằng cậy trông
Truân chuyên lai láng, ê chề tựa sông
Lênh đênh trên biển ước mong
Thuyền quay về bến nỗi lòng con thơ.
Từ trời cao, Chúa bỏ lại ước mơ
Làm người xuống thế, trần ai mong chờ.
Vinh hoa phú quý thờ ơ
Cùng người tị nạn, vần thơ kết thành.
Dẫu là Thiên Chúa uy quyền hùng anh,
Chạy sang Ai-cập, trốn loài gian manh.
Thế nhưng vẫn giữ lòng thanh
Trọn đời vâng ý, tín thành Chúa Cha.
Vạn người một lòng hoà ca thiết tha
Di dân, di trú khắp miền đất xa,
Hợp dâng lên Chúa bao la
Trở nên nhân chứng chan hoà xót thương.
Lm. Xuân Hy Vọng
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LỜI NGUYỆN CẦU BÌNH AN
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Lời cầu Thiên sứ vang âm
Mà sao dân nước lặng trầm bất an?
Chẳng phải Thiên Chúa chưa ban
Nguồn ơn cứu độ tràn lan khắp miền!
An vui ngự trị mãi liên
Nhưng lòng người thế đảo điên oán thù.
An nhiên thư thái tâm tư
Vẫn xa rời bến phong lưu tâm hồn.
Nguyện xin Thiên Chúa chí tôn
Yêu thương tha thứ mãi còn trong ta!
Người người tay nắm hoà ca
Muôn dân muôn nước chan hoà tình thân.
Hoà bình công lý trào dâng
Như mưa tưới gội, phúc ân tuôn tràn.
Đó đây, đây đó bình an
Địa cầu quay mãi, ca vang hợp mừng.
Đoàn con hội ngộ tương phùng
Tạ ơn Thiên Chúa tưng bừng tháng năm
Mãi luôn che chở âm thầm
Dìu đưa tiến bước thăng trầm đời con.
Nguyện dâng ca khúc nỉ non
Hoà bình lan toả, vuông tròn thánh ân.
Lm. Xuân Hy Vọng
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CHÚA XUÂN GIÁNG TRẦN
Trẻ em khắp chốn vui đùa
Hoà cùng hoa lá giao mùa tiết xuân.
Dẫu đời bao nỗi gian truân
Đoàn con hoan chúc Chúa xuân xuống trần.
Năm qua ngàn muôn thánh ân
Năm nay lộc đến, ân cần chia san.
Từ trong ra ngõ tràn lan
Vui cùng khắp chốn, bình an muôn nhà.
Người người tình thân thiết tha
Hân hoan tha thứ chan hoà đệ huynh.
Gia đình chan chứa an minh
Cộng đoàn giáo xứ đăng trình chứng nhân.
Bình an năm mới xếp vần
Đan tay chung bước hiến dâng mãi hoài.
Đời người chẳng những tương lai
Lo chi quá khứ, ngày mai mong chờ.
Nhiệt tâm, hăng hái bây giờ
Niềm tin phó thác, ơ thờ biến tan.
Một năm xin chúc bình an
Yêu thương, tha thứ tuôn tràn khắp nơi.

Lm. Xuân Hy Vọng
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CHUYỆN NHỎ

N

ăm mới, người ta hăm-hở làm mọi sự mới với ước-mong cả năm sẽ được nhiều
sự như ý và hạnh-phúc. Không biết người mình thì sao chứ người Mỹ thì cả nước nói
đến những quyết-định đổi mới, thí dụ như bỏ hút thuốc lá, hay nhất-định gầy bớt đi ít
cân. Ðấy là những quyết-định chung nhiều người nói tới, có khi được các tổ-chức sứckhỏe hay thương-mại hỗ-trợ rầm-rộ trên truyền-thanh và truyền-hình. Những quyếtđịnh riêng-tư khác thì thiếu gì nhưng không được nói tới nhiều, chẳng hạn quyết-định
đi học lại, quyết-định mở thương-mại, quyết-định mua nhà, mua xe, lấy vợ, lấy chồng...
Nói về làm những quyết-định, nghĩ cũng lạ, tại sao trong một thời-điểm, người ta
lại có thể làm một quyết-định cho cả một quãng đời hay cho cả đời? Kể thì cũng hay,
cũng đáng phục, nhưng nhiều khi lại thấy bất-công, thấy tội-nghiệp cho cái thân già của
mình. Có một người tính nóng như lửa, mỗi lần có chuyện không vừa ý là ông ấy quáttháo rung cả cửa nhà, vợ con sợ-hãi co rúm cả lại, nếu không trốn được tới nhà bạn thì
chỉ có nước ôm nhau khóc thút-thít một góc. Một ngày kia ông ấy đổi tính, quyết-định
ăn chay trường, không đánh chó đá mèo nữa, vợ con làm cái gì cũng được, miễn là làm
đồ chay cho ông ấy ăn. Vợ con mừng lắm. Nhưng được hơn một năm thì bà vợ thấm
mệt, than rằng, nhà có vài miệng ăn mà thổi nấu món gì cũng phải làm cả hai, món chay
và món mặn. Ðã tốn công lại còn tốn tiền, vì đồ chay đâu có rẻ. Hết năm thứ hai sang
năm thứ ba, thấy thương bà vợ lúc nào cũng tất-tả vì chồng vì con nên vài người bạn
đề-nghị ông ấy ăn uống bình-thường trở lại. Người ta thấy điều chính-yếu nơi ông là íchí kìm-hãm tính-tình nóng-nảy của mình, còn việc ăn chay chỉ là phụ. Ông ấy nghe có
vẻ cũng xiêu lòng nhưng lại tiếc cái công ăn chay bấy lâu. Và có vẻ như tiếc cái danhtiếng lẫy-lừng mà nhiều người gần xa đã phục ông lăn ra rồi, giờ chẳng lẽ bỏ đi hay sao.
Tiến thoái thật lưỡng nan.
Hồi nhỏ, tôi đi tu. Hàng tuần chúng tôi có một lần hội nhóm gọi là Hội Lành. Mỗi
nhóm khoảng hơn chục học-sinh, được một ông thày hướng-dẫn. Thực ra thì học-sinh
chúng tôi tự bàu-bán, tự chọn đề-tài thảo-luận, tự kế-hoạch và thi-hành. Ông thày chỉ
ngồi tham-dự, thấy có gì sai mới nói. Chúng tôi luân-phiên mỗi người phụ-trách nói về
một đề-tài trong buổi hội để mọi người cùng thảo-luận. Ðề-tài nào thì do buổi hội trước
đề-nghị. Con nít chúng tôi thường có vấn-đề ở sân chơi, ở nhà ăn, và giờ công-tác vệsinh. Người chịu trách-nhiệm đề-tài sẽ đưa ra vài nhận-xét, hoặc lấy một đoạn văn môphạm nào đó ra đọc, chưng-dẫn một lời khuyên nào đó, thế rồi chia hai ba phe nêu ýkiến. Khoảng nửa giờ hội nhiều khi cãi nhau chưa xong, chẳng đi đến đâu, nhưng ít ra
là thấy vấn-đề được quan-tâm, được nói đến. Ðể kết-thúc, bao-giờ chúng tôi cũng phải
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chọn một quyết-định thực-hành. Tôi nhớ những quyết-định chung chung như "Tuần tới
phải làm công-tác vệ-sinh chăm-chỉ" bao giờ cũng phải sửa-đổi lại cho cụ-thể và dễ thihành như "Tìm việc gì làm cho hết giờ công-tác".
Chuyện lười làm công-tác, chuyện tranh nhau trò chơi dễ sửa hơn chuyện sống
bác-ái với anh em. Con nít chúng tôi hồn-nhiên nhưng cũng ích-kỉ, hay tìm phần hơn,
và hay tham ăn. Ðồ ăn ở quê nghèo của mình đâu có nhiều nên khó có sự nhường-nhịn.
Cố-gắng sao cho công-bình là tốt rồi. Trước khi bác-ái phải công-bình cái đã. Chúng
tôi không phải chia đồ ăn nhưng tôi nhớ ở mấy lớp nhỏ, trong một bàn sáu đứa, chúng
tôi luân-phiên làm người lấy đồ ăn đầu tiên và theo thứ-tự. Nếu đứa nào không biết
nhường cho người sau mình thì sẽ có lúc chẳng còn được bao nhiêu khi mình lấy chót.
Vì chưa học được tính lịch-sự cho nên xảy ra là có đứa đưa nồi cơm vét không còn đầy
một muỗng cho người kế mình. Thế cho nên có một buổi hội, chúng tôi làm quyết-định,
"Ai lấy tô cơm cuối là người đi lấy cơm vào nồi cho cả bàn." Và tôi nhớ, có những
người không để cho người sau mình phải lấy tô cơm cuối, mà chính anh xúc tô cuối
cho người bạn rồi tự mình đi lấy nồi cơm khác. Khi nhìn được gương sáng ấy, nhiều
người trong chúng tôi đã noi gương. Thế là chúng tôi lịch-sự hơn được một bậc.
Cũng về chuyện thực-hành sống bác-ái. Mặc-dù sống tập-thể, và thứ tập-thể được
lựa-chọn, người ta vẫn có khuynh-hướng giữ những tình riêng. Tôi thích nói chuyện
với bạn kia, thích ở chung đội với người đó, thích được xếp giường ngủ gần người này
hơn người khác. Tình-trạng đó làm cho chúng tôi không những tiếp-tục sống ích-kỉ mà
có thể để cho một vài người bạn dù cùng lớp nhưng bị bỏ quên. Người đó chẳng xuấtsắc về cái gì cả, nhạc chả biết, thể-thao cũng dở, học thì bình-thường nên chả ai chọn
anh làm gì. Thêm cả trường-hợp tính-tình không hợp nhau. Mình chê anh đó nói chuyện
ngang như cua, câu nào anh ta cũng cãi được, chả ra làm sao. Thế cho nên, sau bữa
cơm tối, chúng tôi có nửa giờ đi lại chuyện vãn trên sân, nhìn chung thì thấy đầm-ấm
vui-vẻ lắm, mà nhìn kĩ thì sẽ thấy có những con dê bị loại khỏi đàn chiên. Khi lên lớp
lớn, bàn tới vấn-đề này, chúng tôi làm quyết-định, "Bắt chuyện ngay với người mình
gặp đầu-tiên sau khi ra khỏi nhà ăn". Ðây là một trong những quyết-định khó-khăn nhất.
Nhiều khi không thực-hành được, hoặc thực-hành một cách ngượng-ngập, chúng tôi
cũng sẽ nhìn thấy những cố-gắng và sự nâng-đỡ của các bạn.
Một năm có 52 tuần lễ thì có gần bằng ấy buổi hội. Bao nhiêu năm nhân lên sẽ
tới hàng trăm buổi hội, hàng trăm quyết-định. Tôi không nhớ được, nhưng biết chắc chỉ
quanh đi quẩn lại những đề-tài và quyết-định trong cuộc sống tập-thể. Hồi học đệ thất,
đệ lục (lớp 6, 7), bàn về chuyện làm công-tác vệ-sinh. Lên những năm triết-học, cũng
vẫn bàn chuyện làm công-tác, có thể với chữ-nghĩa hơi triết-học một tí. Gặp lại một
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người bạn sang Mỹ sửa-soạn chịu chức linh-mục sau hai chục năm xa-cách, mừngmừng tủi-tủi, anh ấy bảo còn nhớ bài tôi thuyết-trình về vấn-đề làm việc. Anh còn nhớ
câu tôi nói và vẫn dùng làm châm-ngôn cho đời sống: "Không có việc nào nhỏ, chỉ sợ
tinh-thần làm việc của mình nhỏ". Tôi nghe thế, cảm-động quá.
Ðấy, quanh đi quẩn lại không có gì là to-tát hay mới-mẻ nhưng chỉ một quyếtđịnh, một ý-tưởng có thể ảnh-hưởng cả cuộc đời. Nghĩ về mình, tôi bâng-khuâng, không
biết hàng trăm quyết-định kia đã thay-đổi tôi tốt hơn được gì không. Nghĩ mãi, tôi tìm
ra được một an-ủi, ít nhất bao nhiều quyết-định ấy đã giúp tôi không xấu hơn bây giờ.
Ấy là nói chuyện hồi xưa đi tu, còn bây giờ sống bậc gia-đình, sống giữa đời thì
thế nào. Ở đâu dễ hơn tôi không dám nói, nhưng dám nói là bậc sống nào cũng phải
làm những quyết-định cho mình, hầu hết là những quyết-định nhỏ để xây-dựng bản
thân, để sống với vợ con, với mọi người, nếu mình muốn được hạnh-phúc.
Lần đầu-tiên vợ chồng tôi đem con trai khoảng 10 tuổi đi nhà thờ tĩnh-tâm và xưng
tội trước lễ Phục-sinh. Khi tôi đứng xếp hàng chờ xưng tội thì cháu nhìn thấy. Nó vội
chạy tới hỏi mẹ, "Tại sao ba lại đi xưng tội?" Tôi thầm cám ơn thằng con mình, nó cho
rằng ba nó làm gì có tội mà phải xưng. Ba nó cái gì cũng đúng, cái gì nó cũng phải
nghe, cả mẹ cũng phải nghe nữa cơ mà. Làm sao ba lại có tội được? Nhưng nó đâu có
biết rằng, cái tội to nhất của ba nó là tự cho mình cái gì cũng đúng, cái gì cũng hay, chỉ
có mẹ sai, con sai chứ ba bao giờ cũng đúng. Cái tội ấy là cái tội lớn nhất trong vũ-trụ,
thứ tội "quốc-tế" chung cho cả loài người lẫn thiên-thần. Thần Luxiphe bị Thiên Chúa
phạt cũng bởi thứ tội này, tội kiêu-ngạo, tội muốn ngang bằng với Thiên Chúa.
Mình chưa bao giờ dám tuyên-bố muốn bằng Thiên Chúa cả. Muốn cho mình tàigiỏi bằng những bậc tài-giỏi trong cộng-đồng Việt Nam mình còn chả dám, nhưng nhấtđịnh mình tài-giỏi hơn vợ con về tất cả mọi sự rồi đó. Thế cho nên khi vợ chồng bấthòa, nhất-định cô ấy phải xin lỗi chứ sao mình lại phải xin lỗi? Lỡ mình xin lỗi cô ấy
lại làm tới bảo mình sai thật thì sao? Cuối cùng thì cô ấy xin lỗi, thấy chưa!
Nhưng thành-thật mà nói, cô ấy xin lỗi thì cô ấy tốt hơn mình rồi, mình xấu lắm,
mình tồi lắm. Mình không đủ tư-cách để khiêm-tốn, để xin lỗi. Mình muốn hơn cái gì
thì hơn, không ai cãi, mà có cãi cũng không lại, nhưng rõ-ràng mình kém hơn ở sự
khiêm-tốn, mình thấp hơn ở tư-cách. Một tiếng xin lỗi thôi, một thái-độ khiêm-tốn nhận
lỗi thôi, nhỏ lắm, không lẽ mình không làm được, hay không dám làm? Có khi nào
nhân-cách mình, sự hạnh-phúc của mình và của cả vợ con mình chỉ còn chờ ở cái quyếtđịnh nhỏ này? ***
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CÔ BÉ 7 TUỔI CỨU SỐNG HÀNG TRIỆU TRẺ EM CHÂU PHI.
Một cô bé 7 tuổi đã dựa vào sức mình để cố gắng cứu hàng triệu trẻ em ở châu
Phi thoát khỏi căn bệnh sốt rét. Việc làm của cô bé khiến rất nhiều người dân trên thế
giới cảm động.
Vào ngày 6/4/2006, cô bé Katherine Commale ở Mỹ xem đoạn phóng sự ở châu Phi
trên TV, trong đó có nói ở châu Phi trung bình mỗi 30 giây sẽ có một đứa trẻ tử vong do
bệnh sốt rét.
Cô bé 5 tuổi ngồi trên sô pha đếm số bằng tay 1, 2, 3,… 30. Khi đếm đến 30, cô bé
hoảng sợ nói: “Mẹ ơi, có một bạn nhỏ ở châu Phi chết rồi, chúng ta nhất định phải làm gì
đó!”. Mẹ cô bé lên mạng tìm thông tin và nói với Katherine: “Bệnh sốt rét rất đáng sợ, trẻ
em bị sốt rét rất dễ mất mạng.”
“Vậy vì sao trẻ em lại bị sốt rét ạ?”
“Sốt rét truyền nhiễm qua muỗi, ở châu Phi có quá nhiều muỗi.”
“Vậy phải làm sao đây ạ?”
“Hiện nay có một loại mùng (màn) được ngâm qua thuốc diệt muỗi, có nó sẽ có thể
bảo vệ chúng ta khỏi bị muỗi đốt.”
“Vậy vì sao họ không dùng mùng ạ?”
“Bởi vì loại mùng này quá đắt đối với họ, họ không mua nổi.”
“Không được, chúng ta phải làm gì đó!”
Vài ngày sau, mẹ của Katherine nhận dược điện thoại của cô giáo mẫu giáo nói rằng
cô bé không đóng tiền ăn nhẹ.
Khi mẹ hỏi tiền đâu thì Katherine nói: “Mẹ ơi, nếu con không ăn đồ ăn nhẹ ở trường,
bình thường không ăn vặt, cũng không mua búp bê nữa, vậy thì có đủ để mua một chiếc
mùng không ạ?”
Mẹ đưa cô bé đến siêu thị, mua một chiếc mùng chống muỗi lớn có thể sử dụng cho 4
trẻ em có giá mười mấy đô la. Sau đó cô gọi điện thoại cho tổ chức làm từ thiện ở châu Phi
hỏi cách làm thế nào để gửi được chiếc mùng đến đó.
Rất nhanh sau đó họ đã tìm cho cô tổ chức Nothing But Nets chuyên gửi mùng đến
châu Phi cho trẻ em. Katherine tự tay gửi chiếc mùng đi, một tuần sau, cô bé nhận được thư
cảm ơn từ tổ chức Nothing But Nets, trong thư họ cho biết cô bé là người quyên góp nhỏ
tuổi nhất và nếu cô bé quyên góp 10 chiếc mùng thì sẽ được giấy chứng nhận.
Katherine yêu cầu mẹ cùng mình ra chợ bán đồ cũ để bày bán sách cũ, đồ chơi cũ,
quần áo cũ của cô bé để lấy tiền quyên góp mùng. Nhưng bán cả một ngày mà không ai
mua. Katherine nghĩ: “Mình quyên tiền mua mùng, tổ chức Nothing But Nets sẽ cho mình
giấy chứng nhận. Vậy người khác mua đồ của mình, đưa cho mình tiền, họ cũng nên nhận
được giấy chứng nhận mới đúng chứ.”
Thế là cô bé bắt đầu tự làm giấy chứng nhận, mẹ giúp mua vật liệu, bố giúp sắp xếp
phòng làm việc, em trai giúp vẽ trái tim. Mỗi tờ giấy chứng nhận đều có dòng chữ “Nhân
danh bạn, chúng ta mua một chiếc mùng để gửi đến châu Phi” do chính Katherine viết tay,
đương nhiên còn có chữ ký chứng nhận của cô bé.
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Chỉ cần quyên góp 10 đô la để mua một chiếc mùng là sẽ nhận được một tờ giấy chứng
nhận. Hàng xóm nhìn thấy giấy chứng nhận của cô bé, họ cảm thấy vừa ngây thơ vừa cảm
động, cô bé nhanh chóng bán được 10 tờ giấy chứng nhận. Katherine gửi tiền cho tổ chức
từ thiện và nhận được “Giấy chứng nhận danh dự” đặc biệt làm riêng cho cô bé từ tổ chức
Nothing But Nets, họ phong cho Katherine là “Đại sứ mùng chống muỗi”.
Những người ở Hiệp hội nói với Katherine rằng những chiếc mùng mà cô bé quyên
tặng đã gửi đến ngôi làng có tên là Stiga ở Ghana, ở đó có 550 gia đình.
Nhưng chỉ có 10 chiếc mùng thì phải dùng sao đây?
Hàng xóm của Katherine không chỉ cùng cô bé mua mùng, mà các con của họ cũng
tham gia giúp Katherine làm giấy chứng nhận và trở thành “đồng đội của Katherine”. Mục
sư trong khu vực cũng mời cô bé đến nói chuyện ở nhà thờ, cô bé chỉ nói vài phút ngắn
ngủi, nhưng đã nhận được 800 đô tiền quyên góp. Lần này cô bé rất phấn khởi bắt đầu đến
nói chuyện tại các nhà thờ khác. Khi vừa tròn 6 tuổi, Katherine đã gây quỹ được 6.316 đô
la.
Tổ chức Nothing But Nets đăng tải câu chuyện về cô bé Katherine trên mạng và đã
thu hút được rất nhiều người. Một ngày nọ, Katherine nhìn thấy đoạn quảng cáo công ích
cho tổ chức Nothing But Nets của siêu sao bóng đá người Anh David Beckham trên TV. Cô
bé lập tức viết một lá thư cho Beckham để cảm ơn anh, đương nhiên cũng gửi cho anh một
tờ giấy chứng nhận. Beckham có chia sẻ giấy chứng nhận của Katherine lên trang cá nhân
và được chia sẻ rộng rãi.
Vào ngày 8/6/2007, Katherine nhận được thư gửi đến từ làng Stiga, các bạn nhỏ trong
làng viết: “Cảm ơn mùng mà bạn đã gửi cho chúng mình, chúng mình đã thấy ảnh của bạn,
mọi người đều cảm thấy bạn rất xinh!”. Katherine vui lắm khi nhận được sự khích lệ này,
khiến cô bé có động lực lớn hơn, cô và các “đồng đội” cùng chung tay làm 100 tờ giấy
chứng nhận để gửi cho mỗi tỷ phú trong bảng xếp hạng của tạp chí Forbes mỗi người một
tờ.
Trên một lá thư có viết: Kính gửi ông Bill Gates, không có mùng chống muỗi, các bạn
nhỏ ở châu Phi sẽ bị mất mạng do bệnh sốt rét. Họ cần tiền, nhưng nghe nói tiền đều ở chỗ
của ông…
Ngày 5/11/2007, Quỹ từ thiện Bill Gates tuyên bố quyên góp 3 triệu đô la cho tổ chức
Nothing But Nets. Bill Gates cho biết ông nhận được một tờ giấy chứng nhận cùng một lá
thư, trong thư nói rằng số tiền mà trẻ em ở châu Phi cần để mua mùng chống muỗi đều ở
chỗ ông. Có vẻ như ông “không đưa tiền ra là không được đâu”.
Năm 2008, Quỹ từ thiện Bill Gates đã quay một bộ phim tài liệu công ích có tên là
“Trẻ em cứu trẻ em”, nhờ đó mà Katherine đã đến châu Phi. Cô bé nhìn thấy các bạn nhỏ
dùng bút viết lên mùng chữ “Katherine”, các bạn đều gọi những chiếc mùng cứu mạng này
là “mùng Katherine”. Chiếc mùng đầy tình yêu thương này sẽ bảo vệ cho các bạn mỗi đêm.
Làng Stiga bây giờ có tên là “Làng mùng Katherine”!
Cô bé 7 tuổi ở Mỹ này đã dùng việc làm của mình để cho thấy thế nào là vĩ đại, không
phải là sự nghiệp to lớn bề ngoài, mà là trong lòng bạn có tình yêu thương vĩ đại hay không.
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CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ LUẬT NHÂN QUẢ
Một hôm, một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị hư đậu
bên đường. Tuy trời đã tối sẫm anh vẫn có thể thấy bà đang cần sự giúp đỡ. Vì thế
anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc Mercedes của bà rồi bước xuống xe.
Chiếc xe cũ kỹ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi
cười nhưng bà cụ vẫn tỏ vẻ lo ngại.
Trước đó 1 giờ đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà, người đàn ông này
liệu có thể hãm hại bà không, trông anh không an toàn cho bà, vì anh nhìn có vẻ nghèo
và đói. Người đàn ông có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc
xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi, cái run đó, nỗi lo sợ
trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta. Anh nói:
– “Tôi đến đây là để giúp bà thôi, bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm, luôn tiện
tôi tự giới thiệu, tôi tên là Ryan Anderson”.
Thực ra thì xe của bà chỉ có một vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một
bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Ryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ
để con đội vào và bị trầy da chỗ khuỷu tay cũng như lòng bàn tay 1-2 lần gì đó. Chẳng
bao lâu, anh đã thay được bánh xe nhưng người anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát.
Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ kéo cửa kính xuống và
bắt đầu nói chuyện với anh, bà cho anh biết bà từ Saint Louis đến và chỉ mới đi được
một đoạn đường. Bà không thể cảm ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Ryan
chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nóc thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh
bao nhiêu tiền. Ryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải nghề
của anh, anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân
anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả
đời mình như thế đó và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà
cụ:
– “Nếu bà thực sự muốn trả ơn cho tôi thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp
đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, (và Ryan nói thêm) và hãy nghĩ
đến tôi”.
Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về.
Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe
về nhà.
Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ, bà ghé lại tìm
cái gì đấy để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường cuối cùng về nhà.
Đó là một cửa hàng ăn trong có vẻ không được thanh lịch, bên ngoài là hai bơm xăng
cũ kỹ, cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn
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sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để
tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng 8 tháng gì đó.
Nhưng với cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức
mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự dưng bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Ryan hồi
nãy, và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn
mà lại sẵn lòng cho một người lạ mặt rất nhiều như thế.
Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc 100 đô la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy
tiền để thối lại tờ bạc 100 đô của bà cụ. Nhưng bà đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa
mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất. Chị hầu bàn thắc mắc không
biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn có dòng chữ viết trên chiếc
khăn giấy lau miệng. Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết:
“Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như
cô hiện nay, có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô
thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm. Đừng để cho chuỗi
tình thương này kết thúc ở nơi cô”.
Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm 4 tờ giấy bạc 100 đô la
nữa. Thực ra còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy và những
khách hàng để phục vụ, và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua
ngày mai.
Tối hôm đó, dù khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền
và những gì bà cụ đã viết. Làm thế nào mà bà cụ lại biết được chị và chồng của chị
đang cần số tiền ấy với sự sinh nở của đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn. Chị
biết chồng chị lo lắng đến mức nào và trong lúc anh đang nằm ngủ cạnh chị, chị tặng
anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh:
– “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, em thương anh, Ryan à!”
Chị đâu có biết anh Ryan là người đã thay bánh xe cho bà già tội nghiệp trước đó.
Người xưa có câu “Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy”. Khi ta làm việc gì tốt đẹp cũng
đừng mong được báo đáp, vì khi làm một điều gì tốt – ta mong được báo đáp ngay –
cũng giống như gieo một hạt, không chờ cây lớn mà bắt cây ra quả thu hoạch liền thì
quả đó sẽ không tốt và cây cũng khó phát triển. Khi ta gieo một điều gì tốt cần phải có
thời gian, khi nào đủ duyên rồi thì quả đó sẽ tự lớn và nhiều điều tốt đẹp khác cũng sẽ
đến với ta.
Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này và tôi mong bạn sẽ chuyển tiếp nó, hãy để
cho ngọn đèn này chiếu sáng, đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu
chuyện này đến những người bạn, những người bạn tốt giống như những vì sao, bạn
không luôn luôn trông thấy họ nhưng bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.
Sưu tầm
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KẺ NGỐC MỚI TÍNH TOÁN THIỆT HƠN,
NGƯỜI THÔNG MINH CHỈ CẦN PHÚC HẬU.
Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, làm người ngốc một
chút, kỳ thực cũng chẳng thiệt thòi.
Trong xã hội vật chất hiện nay, đại đa số người đều cho rằng những người không biết
tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất là những người ngốc nghếch.
Thế nhưng người xưa luôn tin rằng, những thứ mà con người đạt được trong đời này
là do phúc báo của họ, tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình tổn
thương.
Người xưa luôn tin rằng, những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc
báo của họ, tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình tổn thương.
(Ảnh: chinadaily.com).
Vào thời nhà Tống, Lý Sỹ Hành trong một lần phụng mệnh triều đình đi sứ sang Triều
Tiên có võ tướng Dư Anh theo cùng làm phụ tá.
Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Triều Tiên có biếu rất nhiều tặng phẩm nhưng Lý Sỹ
Hành hoàn toàn không quan tâm để ý đến những vật phẩm ấy. Ông giao hết cho Dư Anh xử
lý, chẳng bận tâm tặng phẩm của mình nhiều ít ra sao.
Trên đường trở về, Dư Anh thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước nên lo lắng rằng
những thứ vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt hết. Thế là ông bèn lấy toàn bộ tơ lụa gấm vóc
của Lý Sỹ Hành được tặng đem lót ở đáy thuyền, sau đó đặt những thứ của mình lên trên
để tránh bị ẩm ướt.
Khi thuyền đã ra giữa biển khơi rộng lớn thì đột nhiên sóng gió nổi lên, như thể muốn
nhấn chìm con thuyền của họ. Lúc ấy con thuyền lại quá nặng nên tình hình lại càng trở nên
nguy cấp hơn.
Không còn cách nào khác, thuyền trưởng vội vàng yêu cầu Dư Anh vứt bỏ những vật
phẩm đó đi để thuyền nhẹ bớt, nếu không thì thuyền lật mọi người sẽ bị chết.
Dư Anh lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, liền vội vàng vơ những vật phẩm trên thuyền
ném xuống biển. Khi số vật phẩm bị ném xuống nước ước chừng khoảng một nửa, thì sóng
gió ngừng lại, thuyền cũng ổn định lại và họ đã thoát nạn.
Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền thì mới phát hiện những
thứ ném xuống biển toàn bộ đều là những vật phẩm của mình. Những tặng phẩm của Lý Sỹ
Hành bởi vì chất đống ở dưới đáy thuyền để lót, cho nên hoàn toàn không bị mất mát chút
nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi.
Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ không hề giống
nhau. Lý Sỹ Hành bởi “không quan tâm chú ý”, kết quả hoàn toàn chẳng bị mất mát gì, còn
Dư Anh thì hết sức “để ý” và còn cố ý bảo quản không muốn tặng phẩm của mình bị tổn
hại nhưng cuối cùng lại mất hết.
Kỳ thực, sự việc phát sinh ra hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Lý Sỹ Hành được,
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là bởi vì ông bình thường xem nhẹ, không màng danh lợi và làm người chính trực. Dư Anh
mất, chính là bởi vì ông ta quá mê chuộng tài vật, tính toán, làm người không phúc hậu.
Nếu như nghĩ thoáng một chút, sẽ thấy con người sống trên đời, ngốc nghếch một chút,
cũng chẳng vấn đề gì, giản đơn một chút sẽ tốt, không so đo tính toán, cuộc sống càng tự
tại an nhiên. Quá tinh minh, quá rõ ràng, quá lanh lợi rồi sẽ có lúc sẽ tự khiến mình bị tổn
thương, mất mát, mệt mỏi và khổ sở.
Khi không tranh với đời, xem nhẹ cái được mất, hạ thấp mục tiêu xuống, và xem nhẹ
danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhất nhiều. (Ảnh:
dkn.tv)
Khi không tranh với đời, xem nhẹ cái được mất, hạ thấp mục tiêu xuống, và xem nhẹ
danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác… thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhất nhiều. Đừng
chỉ vì cái dục vọng cá nhân mà ấp ủ, suy nghĩ tìm mưu tính kế hãm hại người, rồi rốt cuộc
chẳng được gì mà còn tự hại chính mình.
Chẳng ai thông minh hơn người khác, cũng chẳng ai ngốc nghếch hơn người khác bao
nhiêu. Con người sống trên đời suy cho cùng cũng chỉ được vài chục năm, thua thiệt một
chút là hạnh phúc, hà tất gì phải vì chút lợi ích cá nhân mà tính toán chi ly, nâng lên đặt
xuống mãi không thôi.
Người tốt rồi sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp, người ngốc cũng có niềm hạnh phúc riêng
của người ngốc mà đôi khi, những người khôn ngoan, sắc sảo quá lại chẳng thể nào có được.
Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản
đãng. Người không so đo, tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, hạnh phúc.
Đôi lời cùng bạn quý:
Trong “Đạo Đức kinh”, Lão Tử viết rằng: “Đạo của bậc Thánh nhân là làm mà không
tranh”. Câu nói này khiến nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Suy ngẫm một chút, lời ấy thật
đúng! Nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.
Trong “Đạo Đức kinh” Lão Tử viết rằng: “Đạo của bậc Thánh nhân là làm mà không
tranh”. (Ảnh: youtube.com)
Cuộc sống không tranh giành, ganh đua không phải là ngốc nghếch, đó chính là hành
động của những người có Phúc. Con người một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn “chằm chằm”
vào người khác thì ắt hẳn sống sẽ rất mệt mỏi!
Sống trên đời này đừng nghĩ rằng mọi việc phải mang ra tranh đua cao thấp! Một số
thứ trong đời không phải cứ tranh mà có được, mà nếu được rồi cũng chưa hẳn đã vui.
Người khác có sự huy hoàng của họ, và bạn cũng có sự tốt đẹp, xán lạn của chính mình.
Mọi thứ của cuộc đời không phải do toan tính có được mà do hành thiện có được,
không phải do cầu được, mà là do tu được. Mỗi một bước đi của cuộc đời, đều cần phải trả
giá.
Con người ta sống ở đời cần phải trầm tĩnh, cần có đủ thời gian để suy ngẫm để lựa
cho mình một cuộc sống riêng, không nhất thiết phải lao vào vòng xoáy tranh tranh đấu đấu
để rồi phải mệt mỏi hao tâm tổn sức.

* Theo dkn.
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN
QŨY GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ
Giáo Xứ Takatori-Kobe

5.000 yen

CĐ/CG Fujisawa

3.000 yen

Vườn rau Tình Thương Himeji

1.000 yen

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân

3.000 yen

Cô Ngọc (Fujisawa)

3.000 yen

AC Hưởng-Huyền (Yao, Osaka)

10.000 yen

Tổng kết tháng này

25.000 yen

Tổng kết từ trước tới nay

153.000 yen

QŨY GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN
Vườn Rau Tình Thương Himeji

1.000 yen

Cô Ngọc (Fujisawa)

3.000 yen

Quốc Nam (Isesaki-Gunma)

10.000 yen

AC Khánh-Nhiểu (Yamato)

10.000 yen

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC
Giáo Xứ Takatori (Kobe)

20.000 yen

CĐ/CG Tokyo

30.000 yen

CĐ/CG Fujisawa

15.000 yen

CĐ/CG Hamamatsu

10.000 yen

CĐ/CG Yamato

20.000 yen

CĐ/CG Isesaki-Gunma

10.000 yen

CĐ/CG Kawagoe

10.000 yen
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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 Osaka (tháng 10+11+12/2018)

45.000 yen

CĐ/CG Kariya, Aichi-Ken

36.000 yen

Bà con Công Giáo Vùng Kamata

4.000 yen

Bà con Công Giáo vùng Omori

2.000 yen

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Kaizuka-Kawasaki

5.000 yen

Một vị ân nhân ở Tokyo

5.000 yen

Giáo Xứ Izumo, Shimane-Ken

3.000 yen

Giáo Xứ Kushiro, Hokkaido

4.500 yen

Giáo Xứ Kanazawa (Kanagawa-Ken)

4.000 yen

Giáo Xứ Suzuka, Mie-Ken

5.000 yen

Giáo Xứ Soka, Saitama

50.000 yen

Giáo Xứ Shizuoka, Shizuoka-Ken

6.000 yen

Giáo Xứ Kameari, Tokyo

2.000 yen

Anna NGUYỄN THỊ HOÀI THƠM
Sinh ngày: 26/12/1991
Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Thất
Và Bà: Matta Nguyễn thị Thuần
Hiện trú tại Matsudo, Chiba-Ken, Nhật Bản
Muốn kết hôn với:
Gioankim VŨ VĂN LINH
Sinh ngày: 12/12/1990
Con Ông: Vũ Văn Nhật
Và Bà: Nguyễn thị Định
Hiện trú tại Matsudo, Chiba-Ken, Nhật Bản
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Giuse NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Sinh ngày: 02/04/1992
Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Thìn
Và Bà: Maria Vũ thị Thắm
Hiện trú tại Otsuka, Toshima-Ku, Tokyo,
Nhật Bản
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Maria PHAN THỊ NGHĨA
Sinh Ngày: 05/12/1993
Con ông: Phaolô Phan Văn Cư
Và Bà: Maria Trần thị Chính
Hiện trú tại Edogawa-Ku, Tokyo, Nhật Bản

Muốn Kết Hôn với:

Muốn Kết Hôn với:

Maria NGUYỄN THỊ LOAN
Sinh Ngày: 23/05/1994
Con ông: Đaminh Nguyễn Văn Dịnh
Và Bà: Maria Đồng thị Hợp
Hiện trú tại Otsuka, Toshima-Ku, Tokyo,
Nhật Bản

Phêrô TRẦN HỮU ĐỨC
Sinh Ngày: 24/04/1993
Con ông: Phêrô Trần Văn Quả
Và Bà: Maria Trần thị Châu
Hiện trú tại Đài Loan

Anna PHAN THỊ TRANG
Sinh ngày: 15/10/1993
Con Ông: Giuse Phan Văn Tú
Và Bà: Anna Nguyễn thị Thê
Hiện trú tại Shinozaki, Edogawa-Ku,
Tokyo, Nhật Bản

Giuse PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG
Sinh ngày: 05/11/1991
Con Ông: Giuse Phạm Đình Thẩn
Và Bà: Matta Trần thị Huệ
Hiện trú tại Saitama-Ken, Nhật Bản

Muốn Kết Hôn với:

Muốn Kết Hôn với:

ĐINH QUANG MINH
Sinh ngày: 08/11/1990
Con Ông: Đinh Tiến Mùi
Và Bà: Lê thị Nhân
Hiện trú tại Shinozaki, Edogawa-Ku,
Tokyo, Nhật Bản

Maria NGUYỄN THỊ ĐỒNG
Sinh Ngày: 1997
Con ông: Phêrô Nguyễn Văn Cửu
Và Bà: Maria Trần thị Sử
Hiện trú tại Saitama-Ken, Nhật Bản

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải
trình cho Giáo Quyền

PHÂN ƯU
Được tin buồn: Ông Đaminh NGÔ ĐÌNH KHẢI
Hiền huynh của chị Ngô thị Tâm (Chương Trình TTHNGĐ),
đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 10g30 tối ngày 29 tháng 11 tại
Nghĩa Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, hưởng thọ 78 tuổi.
Xin thành kính phân ưu với anh chị Kiên-Tâm cùng toàn thể tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Đaminh
về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.
Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật
Liên CĐ Đức Mẹ La Vang
Cộng Đoàn Công Giáo Tokyo
Chương Trình TTHNGĐ Nhật Bản
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CẢM TẠ
Ngày 29 tháng 11 năm 2018
Gia đình chúng con đã mất đi người Anh Cả thân yêu:
Anh ĐAMINH NGÔ ĐÌNH KHẢI, Thọ 80 tuổi
Anh ĐAMINH chúng con đã nhận được nhiều Thánh Lễ từ Qúy Cha Linh
nguyền khắp nơi, nhiều lời Cầu nguyện, lời Chia Buồn, Phúng Điếu của các Ban
Điều Hành, các Anh Chị Song nguyền trong Chương Trình TTHNGĐ từ Hải ngoại
và Việt Nam, nhất là Song nguyền Nhật Bản.
Chúng con vô cùng xúc động trước tấm lòng vị tha và yêu thương của Qúy
Cha và tất cả Qúy Anh Chị dành cho Tang Quyến chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn Ơn Lành trên Qúy Cha, gia đình Qúy Anh
Chị luôn An Vui Mạnh Khỏe và Hạnh Phúc.
Chúng con xin thay mặt cho tang quyến Chân Thành Tri Ân và Cảm Tạ
GĐ Phạm Kiên-Tâm.

CẢM TẠ
Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ Quý Cha, đặc biệt cha Phêrô
Maria Nguyễn Hữu Hiến, cha chánh xứ Isesaki Phanxicô Xavie Kim Dae Yeol,
cha Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn, cha Gioan Đàm Xuân Lộ, cha Phaolô Hà Minh
Tú, cha Gioan Baotixita Mai Tâm, Quý Sơ, Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại
Nhật, Liên Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Cộng Đoàn Công Giáo Isesaki, Cộng
Đoàn Công Giáo Hiroshima, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhật
Bản, Gia Đình Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật, Ban thực hiện Phụng Vụ Lời
Chúa cùng toàn thể Quý Ông Bà, Anh Chị Em, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa
gần đã thăm hỏi, chia buồn, hiệp thông cầu nguyện và dâng Thánh Lễ, tiễn đưa
chồng,cha, anh của chúng con là Giuse TRẦN THANH TÙNG đến nơi an nghỉ
cuối cùng.
Tình thương mà Quý Cha, Quý Sơ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em đã giành cho
gia đình chúng con là niềm an ủi lớn lao, xoa dịu nỗi đau mất mát này. Qua đó
chúng con cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa cho gia đình chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc của Ngài trên Quý Cha, Quý
Sơ và Quý Vị, cũng xin thương tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Giuse.
Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn có nhiều điều thiếu xót, kính mong Quý
Cha, Quý Sơ và Quý Vị niệm tình tha thứ.
Gia đình chúng con đồng bái tạ
Vợ: Nguyễn Thị Mỹ Thu
Em: Trần Thị Ngọc Hân – Nguyễn Hùng Chiến
Em: nữ tu Trần Thị Thanh Hằng
Các con, các cháu
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ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT
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, SaitamaKen 〒356-0004
Tel : 049-261.3629; Email: asukathuan@yahoo,co.jp

Giáo phận Tokyo:
Lm Giuse Ngô Quang Định

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 Narashino Church
1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi,
Chiba-Ken 〒262-0044
Tel. 043-216.0035; Email: nqdinh@vesta.dti.ne.jp

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 GB Phan Đức Định SJ

Lm Phaolô Hà Minh Tú

Jesuit Scholasticate
Wakamiya 2-60-21; Nakano-Ku, Tokyo 〒165-0033
Cell: 070-3287.5715; Email: jbdinhsj@gmail.com

Catholic Nakahara Church
17-3 Imaiminami-Cho, Nakahara-, Kawasaki-Ku,
Kanagawa-Ken 〒211-0064
Tel. 044-722.6060

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 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 Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD

Maryknoll Kai
6-2 Kioi-Cho, Chiyoda-Ku; Tokyo
〒102-0094
Tel. 03-3261.7283 – Cell. 080-3357.1059
Email: damxlo@yahoo.com

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

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ

Lm AntônVũ Khánh Tường SVD

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ

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

Catholic Tajimi Church
38 Midorigaoka, Tajimi-Shi, Gifu-Ken 〒507-0021
Tel: 0572-22-1583; Cell: 090-4262-4345
Email: vktuongsvd@yahoo.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
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Giáo phận Osaka:

Giáo phận Kagoshima:

Lm Đaminh Lưu Vĩnh Cửu

Lm Phaolô Phạm Minh Anh

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

Lm Giuse Trương Đình Hải

Catholic Aioi Church;
〒678-0008
17-1 Sakaemachi; Aioi-Shi, Hyogo-Ken
Tel. 0791-22-0087; Email: johaisvd@yahoo.com

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc

Catholic Shukugawa Church:
〒662-0052
5-40 Kasumicho, Nishinomiya-Shi; Hyogo-Ken
Tel. 0798-22.1649; Cell: 090-7108.5632;
Email: sinhsac2003@yahoo.com

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần

Catholic Fuse Church
1-10-10 Eiwa Higashi-Osaka; Osaka 〒577-0809
Tel.080-2459.5381. Email: domthuan@gmail.com

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ

Rokko Catholic Church
3-1-21 Akamatsu-Cho, Nada-Ku, Kobe-Shi, Hyogoken 〒657-0061
Cell.090-3849.7087;Email: takasinsgjp@yahoo.co.jp

Giáo phận Hiroshima:
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 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

Catholic Uwajima Church:
〒798-0060
1-4-16 Marunouchi, Uwajima-Shi, Ehime-Ken
Tel. 0895-24-4850; Cell: 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

Catholic Aira Church:
〒899-5421
2668 Hagashimochida, Aira-Shi, Kagoshima-Ken
Tel. 099-566.3256; Cell.090-9560.1705
Email: paul_scs@yahoo.com

Lm Gabriel Dương Văn Quốc Tiến
Catholic Naze Church
〒894-0025
18-1 Naze, 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, KagoshimaKen 〒894-0009
Tel. 0997-54-3216; Cell. 090-5923.9339;
Email: nguyentam776@yahoo.com

Giáo phận Naha:
Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế
Catholic Gushikawa Church
58 Kiyabu, Uruma Shi, Okinawa, Japan 〒904-2225
Tel:098-974-3643;
Email: peterchanelche70@yahoo.com

Lm Giuse Bùi Đức Dũng

Catholic Nago Church
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 〒905-0018
Tel. 0980-52.2241; Cell. 080-3995.1909,
Email: ducdung77@yahoo.com

Lm Gioankim Phan Đình Hoài

Catholic Koza Church
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005
Tel. 098-937.7064; Cell.. 080-3966.4430,
Email: joachimhoai@yahoo.com

Lm Bosco Dương Trung Tín

Catholic Awase Church
1-5-1 Tobaru; Okinawa-Shi 〒904-2164
Tel. 098-937.3598; Cell. 090-6864.3244;
Email: bosco.tudohanhphuc@yahoo.com

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến

Kainan Catholic Church;
〒900-0022
1-13-10 Higawa; Naha-Shi, Okinawa-Ken
Tel. 098-832-3037; Cell. 090-9652.1309
Email: ductien76@yahoo.com

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh

Catholic Shuri Church;
〒903-0814
4-60 Shurisakiyama-Cho, Naha-Shi, Okinawa-Ken
Tel. 098-884.4787, Cell.080-3963.1979;
Email: glory200679@yahoo.com

Công tác nước ngoài:

Giáo phận Oita:

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 Phêrô Phạm Hoàng Trinh

Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss

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

Japan Catholic Seminary;
〒814-0131
1-1-1 Matsuyama, Jonan-Ku, Fukuoka-Ken

Email: phamquang9@yahoo.com

