
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 427 
Tháng 01 Năm 2020 

Caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi 

  

GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT 

在日ヴィエトナム人・カトリック共同体 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM


CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN 
01/01 : 15g00 : Thánh Lễ              ại nhà thờ                                     
      15g00 : Thánh Lễ              ại nhà thờ                -                  
                       ễ  ạ        ờ                     -Ken (Cha Trinh) 
05/01 : 10g00 : Thánh Lễ tạ        ờ                -              
      13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                     
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
      14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Hy SVD) 
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                            
      15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh) 
      15g00 : Thánh Lễ tạ        ờ                -              
      16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                         
12/01 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                     

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ               -                 )   
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                     
12g00 : Thánh Lễ tạ        ờ               -              
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Hy SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                 -                  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                       
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                 -              
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh) 
15g00 : Thánh Lễ tạ        ờ             -               
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa                          
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                     -                
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                   
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                              

19/01 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ T                               
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                      
11g00 : Thánh Lễ tạ        ờ                  -              
11g30 : Thánh Lễ tạ        ờ           -                       
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                      
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                           
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                    -                  
14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-ken (Cha Hy SVD)  
14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-ken (Cha Trinh)  
14g30 : Thánh Lễ tạ        ờ                   -             
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                    
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Shiga-Ken (Cha Trinh)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)    
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                 -                

                       ễ  ạ        ờ               -            n) 
                       ễ  ạ        ờ                    -               
                       ễ            ạ        ờ                      
26/01 : 11g00:  Thánh Lễ tại nhà thờ                                       

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân) 
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thu n) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ               -                  
14g00 : Thánh Lễ tạ        ờ                                 
14g00 : Thánh Lễ tại       ờ             -               
14g00 : Thánh Lễ tạ        ờ               -                    
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ               -                 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya-Shi (Cha Hy SVD) 
15g30 : Thánh Lễ tạ                                          -              
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ               -               
16g00 : Thánh Lễ                      ại nhà thờ                     

02/02 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                     
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                                               
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ                   
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quang) 
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Thánh Matteo Alonso LECINIANA ĐẬU 

 (1702-1745). Linh Mụ     ười TBN(OP) 

Tử đạo ngày 22 tháng 1 (x. Tr 90) 

“Tôi có nhi m vụ giảng dạy L  Lu t của Thiên Chúa, 

là L  Lu t thánh thi n và chân chính”  (Xử Trảm) 

  Thánh Leciniana-  u sinh ngày 26/10/1702 tại Tây 

Ban Nha. Ngài gia nh p                    ển khấn 

trọng thể      7           ụ phong Linh Mụ      

1727, khi m i 25 tuổi. 

  T             7                 l      ư c bổ 

nhi     n truy n giáo tại giáo ph                    

Cha học ti ng Vi t và nh n tên Vi   l    u. 

  Cha mục vụ tại nhi    ơ    ư       ng, Tiên Lữ, Th         ư       ;  ũ      

(Thái Bình). 

                        7           b t khi dâng thánh lễ tại Lục Thủ    ơ       

 ườ                        ả lời: “…Tôi giảng l  lu t của Chúa ngự trên trời, khuyên 

bảo ngườ              ở lành, t p luy         ứ           x       ường bất chính”. 

  Ngày 22/1/1745, v  chứ         ức tin b  xử trảm tạ  p  p   ườ    ồ    ơ   ư i 

thời chúa Tr nh Doanh. Thi hài v             ư c an táng tại chủng vi n Lục Thủy. 
 

 

 
Phụng Vụ Lời Chúa xin thành thật cảm ơn Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đã đóng góp ý 
kiến, bài vở, công sức cũng như tài chánh cho PVLC tháng này. Sau đây là chủ đề cho 
các tháng tới : 

Tháng 02:  Tết Nguyên Đán, 

 cầu nguyện cho Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam  

Tháng 03:  Mùa Chay. 

       ư      ở        ư      ủ                        p  p  ọ    ườ   ọ   ư   
               ủ            
       ư              p ả   ủ                 ủ                   p  p  ọ       

                     ủ          n. 
       ư                    ủ                 ủ              p  p  ọ            

           ủ             
Phụng Vụ Lời Chúa luôn ước mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực của Quý 
Cộng Đoàn, Quý Bạn đọc, để PVLC thực sự là chiếc cầu liên lạc hữu hiệu của Giáo 
Đoàn. Mọi liên lạc về PVLC xin gởi bài vở, thư từ trước ngày 20 mỗi tháng qua; 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến；Pocket Tel: 090-1656-2693 

Email: nrd31878@nifty.com 

 
Home: http://vietcatholicjp.net ＊Facebook: Công Giáo Vi t Nam Tại Nh t 

mailto:nrd31878@nifty.com
http://vietcatholicjp.net/
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Năm 2019 đã kết thúc, năm mới đến với những hy 

vọng và thách đố, với những niềm vui và cả những lo 

lắng: không biết tương lai sẽ thế nào, vì thế Giáo Hội 

phó thác Năm Mới cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, 

Nữ Vương Hòa Bình, để xin Ngài, Mẹ của Đức Kitô,  

Hoàng Tử Bình An, ban cho thế giới, cho Giáo Hội sự 

bình an đích thực, bình an của tâm hồn, để nhờ đó, 

mọi người, mọi quốc gia, dân tộc, sẽ cùng nhau xây dựng hòa bình dựa 

trên tình thương, sự tôn trọng lẫn nhau và sự chia sẻ. 

Xin Mẹ Maria cũng gìn giữ Giáo Đoàn của chúng ta trong năm mới 

2020 này, xin ban cho mỗi gia đình, mỗi người sự bình an, niềm vui và hy 

vọng, để chúng ta cũng trở nên những người kiến tạo hòa bình, trước hết 

trong gia đình, và từ đó làm cho sự hòa bình được lan rộng trong trường 

học, môi trường làm việc, trong cộng đoàn chúng ta sống. 

Xin Mẹ cũng giúp chúng ta biết chấp nhận sự khác biệt của nhau, kính 

trọng những truyền thống, văn hóa đa dạng của mọi người, để cùng kiến 

tạo một xã hội hạnh phúc trong sự phong phú của các truyền thống văn 

hóa, tôn giáo và chính trị. 

Nhân Mùa Giáng Sinh và trước thềm năm mới 2020, PVLC xin hết 

lòng cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân, các cộng đoàn 

đã đóng góp tiền bạc, bài vở, công sức, nhờ đó, PVLC đã có thể đều đặn 

đến với mọi người như một mối giây hiệp thông, liên lạc. PVLC kính 

chúc quý cha, quý vị ân nhân, quý độc giả một năm mới tràn đầy ơn 

Chúa, luôn được Chúa xót thương để cũng biết thương xót tất cả mọi 

người. 

Xin Mẹ Maria, 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 

     01-01-2020 

 

 

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! 

 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qwt-7S18ejWDrM&tbnid=kttkQsoIpGOZ8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://daminhvn.net/suy-niem-chia-se/dong-daminh/3536-le-duc-maria-me-thien-chua-cac-bai-chia-se.html&ei=clSwUpv9HOmViQeQlIHICQ&bvm=bv.57967247,d.cGU&psig=AFQjCNEpeLcfknsJPqSt3wtDAKiR8HJfUw&ust=1387373973240833
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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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1. Hôm nay là ngày đầu năm, cũng là ngày toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho 

hòa bình thế giới. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa thƣơng ban 

bình an cho toàn thế giới cũng nhƣ ban bình an tâm hồn cho mỗi ngƣời chúng ta, 

để dù sống trong một môi trƣờng đầy bận rộn và cám dỗ, chúng ta vẫn giữ đƣợc 

Chúa trong tâm hồn mình hầu đem lại bình an cho chính mình và cho ngƣời khác. 

Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Mẹ Maria là sứ giả hòa bình của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúng ta cùng 

cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết thực sự trở nên những con ngƣời kiến 

tạo hòa bình cho thế giới, hầu cho mọi ngƣời đƣợc sống ấm no, hạnh phúc, và xin 

cho mỗi ngƣời chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ cũng trở thành sứ giả hòa bình cho 

con ngƣời trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa 

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

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

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

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

ngƣời. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng 

cỏ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình ý thức sự đồng hành của Thiên 

Chúa qua Mẹ Maria trong đời sống của họ, để họ đƣợc an vui, tín thác và tích cực 

cộng tác với ơn Chúa, xây dựng gia đình ngày càng yêu thƣơng, hạnh phúc hơn. 

Nhờ đó, thế giới cũng sẽ đƣợc hòa bình hơn. Chúng con cầu xin Chúa 

 

  

 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
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      CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH  

     05-01-2020 

 

 

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, Giêrusaem hỡi, vì ánh sáng của Đức Chúa 

như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây 

mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi, Đức 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 họp, kéo đến với ngươi: con 

trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh 

đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn 

giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với 

ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian 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 Chúa. 

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. 

https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://s.daminhvn.net/daminhvn/tulieubaiviet/hinhanh/thongtin/lehienlinh.jpg&imgrefurl=http://www.daminhvn.net/suy-niem-chia-se/dong-daminh/6118-le-chua-hien-linh-cac-bai-chia-se-65138718.html&docid=_fNQyVUEOqHDnM&tbnid=v4KudYg_QKzYZM:&w=314&h=266&ei=nFGwUsvaF4eDiQe6rYCoAQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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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 cõi đất. 

Xướng: Từ Tacsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. 

Cả những vua Ả Rập, Sơva, cũng đều tới tiến dâng 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 lòng 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 mạc 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 mạc 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 mạc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ 

của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Kitô Giêsu 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. 
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TIN MỪNG: Mt 2, 1-12 

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có 

mấy 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 trong 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 vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về 

ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn 

rằng: “Xin quý 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  
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH  

Ngày 05 tháng 01-2020 

 

 

Ơn Cứu Độ và Hành Trình Đức Tin 

Hằng năm sau dịp Lễ Chúa Giáng 

Sinh, Giáo hội mời gọi mỗi ngƣời 

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.  

Trƣớc hết, mặc dù ơn Cứu độ của 

Chúa đƣợc xuất phát từ một dân tộc 

đƣợc chọn, nhƣng khi Chúa Giê-su 

đƣợc sinh ra và khi Ngƣời tỏ mình cho 

ba vị đạo sĩ đến từ Phƣơng Đông xa 

xôi, Chúa muốn chúng ta nhận ra 

rằng: ơn Cứu độ mà Chúa Giê-su 

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 

đƣợc 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 ngƣời và nhận Ngài là Vua, là cứu 

cánh của đời mình.  

Kể từ sau Thánh Công Đồng 

Vatican II, Giáo hội không còn khẳng 

định “ngoài Giáo hội không có ơn cứu 

độ”, nghĩa là những ngƣời ngoài cơ 

cấu hữu hình của Giáo hội sẽ không 

đƣợc cứu rỗi. Giáo hội đã đi một bƣớc 

tiến xa khi nhìn nhận rằng bất cứ ai 

“thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và 

dƣới tác động của ân sủng, họ cố gắng 

hành động để chu toàn thánh ý Thiên 

Chúa đƣợc biểu bộ qua sự hƣớng dẫn 

của lƣơng tâm, thì vẫn có thể đạt đƣợc 

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 nhƣ trong bối cảnh ngày 

càng nhiều các gia đình đa tôn giáo, 

chúng ta đƣợc mời gọi để ý thức rằng 

Thiên Chúa là Cha yêu thƣơng, luôn 

luôn có ƣớc muốn cứu độ tất cả mọi 

ngƣời, không loại trừ bất kỳ tạo vật 

nào. Chúa Giê-su là hiện thân của 

Thiên Chúa làm ngƣời ở giữa nhân 

loại. Ngƣời đã vâng phục cho đến chết 

treo trên thập giá để thực hiện ý định 

cứu độ của Thiên Chúa. 

Mặc dù có nhiều ngƣời (theo thể 

chế pháp lý) vẫn chƣa thuộc về Giáo 

hội mà Chúa Giê-su thiết lập, nhƣng 

khi bƣớc theo ánh sáng của một lƣơng 
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tâm ngay thẳng, họ thuộc về Dân 

Thiên Chúa, thuộc về Giáo hội cách 

nào đó xét trên phƣơng diện Giáo hội 

là Nhiệm Thể của Chúa Ki-tô. Mặc dù 

họ đƣợc ơn cứu độ theo ý muốn nhiệm 

mầu của Thiên Chúa nhƣng họ vẫn 

đƣợc mời gọi để gặp gỡ chính Đấng 

Thiên Chúa làm ngƣời. Nhờ đó, đời 

sống của họ sẽ đƣợc đổi mới nhƣ ba vị 

đạo sĩ đã đi đƣờng khác mà về sau khi 

gặp đƣợc 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, tƣợng trƣng 

cho ơn thánh xuất phát từ Thiên Chúa. 

Khi họ tiếp nhận ánh sao ấy thì nó trở 

nên ánh sáng chỉ đƣờng 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 phƣơng 

hƣớng. Khi ấy, sự kiên nhẫn và đối 

thoại là phƣơng cách giúp chúng ta 

tìm thấy lại đƣợc 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 nhƣng chúng ta có bao giờ 

tự hỏi chúng ta có thiện tâm tìm kiếm 

Chúa không (Bình an dƣới thế cho 

ngƣời thiện tâm), có thiện tâm đối với 

những những ngƣời 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 ngƣời, 

mà là những cơ hội để con ngƣời 

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 trƣớc 

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. 

Lễ Chúa Hiển Linh còn có một 

tên gọi khác là Lễ Ba Vua. Ba ông lên 

đƣờng, bỏ lại sau lƣng cuộc sống cũ 

để cùng nhau tìm kiếm một vị VUA 

mới sinh. Hình ảnh của ba ngƣời này 

gợi nhắc chúng ta rằng hành trình đức 

tin của chúng ta không bao giờ đƣợc 

thực hiện cách cá nhân riêng lẻ. Đúng 

hơn, đức tin đƣợc sống trong sự liên 

đới và đồng hành. Thực tế trong hành 

trình đức tin của mình, chúng ta cần 

có những ngƣời bạn đồng hành để 

chia sẻ và giúp nhau vƣợt 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, nhƣng dễ 

dàng bị chinh phục bởi gƣơng sáng 

đức tin của một thánh nhân nào đó. 

Trong xã hội hiện nay vẫn còn có 
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nhiều gƣơng sáng về đức tin. Ƣớc 

mong ơn Cứu độ phổ phát của Thiên 

Chúa đƣợc trở nên dấu chỉ hữu hình 

nơi cuộc sống đức tin của mỗi ngƣời 

ki-tô hữu chúng ta. 

GB Phan Đức Định sj 

 

 

 

 

1. Trong đêm tối, các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sao dẫn đƣờng để đến nơi 

Hài Nhi sinh hạ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn là ánh sao 

soi đƣờng cho mọi ngƣời tìm đến Chúa. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Khi đến Bê-lem, các nhà chiêm tinh đã gặp thấy Hài Nhi Giêsu. Chúng ta 

hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang tìm tòi học hỏi về Đức Ki-tô, cũng gặp 

đƣợc Ngƣời qua những lời hƣớng dẫn tận tình của tha nhân, đặc biệt là nơi những 

vị mục tử thánh thiện và những Ki-tô hữu nhiệt thành. Chúng con cầu xin Chúa 

3. Nhƣ các nhà chiêm tinh đã lạc mất ngôi sao, đôi khi trong cuộc sống chúng ta 

cũng đi trong đêm tối, mất phƣơng hƣớng và cô đơn. Xin cho những ai đang gặp 

khủng hoảng, biết kiên trì trong đức tin, đức cậy và đức mến, ngõ hầu một ngày 

không xa họ đƣợc cứu thoát nhờ gặp gỡ Đấng Cứu Thế. Chúng con cầu xin 

Chúa 

4. Các nhà chiêm tinh đã mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hƣơng và mộc dƣợc mà tiến 

dâng Chúa Giê-su Hài Đồng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn 

chúng ta, đặc biệt là những ngƣời trẻ cũng biết dâng lên Chúa kho tàng của lòng 

mình, đó là lòng bác ái yêu thƣơng, nhiệt thành, trung thực trong công việc và sự 

tận tụy phục vụ những ai gặp khó khăn thử thách, đau khổ, bần cùng. Chúng con 

cầu xin Chúa 
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        CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU  

     CHỊU PHÉP RỬA 

   12-01-2014 

 

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 

“Đây là người tôi trung ta quý mến hết lòng.” 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đây lời Đức Chúa phán: “Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người Ta 

tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho Thần Khí ta ngự trên nó, nó sẽ 

làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, 

không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành 

bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ 

công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý 

trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.  

Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính 

của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với 

dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, 

đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi 

trong tối tăm”.   

Đó là Lời Chúa.  

 

ĐÁP CA: Tv 28 

Đáp:  Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

Xướng: Hãy dâng Cha, hỡi chư thần chư thánh, hãy dâng Chúa vinh 

quang xứng danh Người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. 

Xướng: Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Chúa ngự trên nước lũ 

mênh mông. Tiếng Chúa thật hùng mạnh. Tiếng Chúa thật uy nghiêm. 

https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://suyniem.com/pics/jesus/Jpheprua.jpg&imgrefurl=http://phatdiem.org/portal/Desktop.aspx?tabid=231&Culture=vi-vn&catID=1350&entryID=2174&docid=IJGJ0IXbAMYtXM&tbnid=pExIjxDAYnOfcM:&w=248&h=312&ei=T1KwUtKhHYuziQes7IHgCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Xướng: Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, còn trong thánh điện 

Người, tất cả tung hô: “Vinh danh Chúa!” Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy, 

Chúa là vua ngự trị muôn đời. 

 

 

BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38 

Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong Người. 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. 

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: ”Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không 

thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì 

dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận. Người đã 

gởi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo Tin Mừng bình an, Nhờ Đức 

Giêsu Kitô, là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong 

toàn cõi Giuđê, bắt đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan rao 

giảng. Quý vị biết rõ: Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã 

dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu 

là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma qủy kiềm chế, 

bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Các tầng trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán 

dạy: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 3, 13-17 

Chịu phép rửa xong, Đức Giêsu thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự 

trên Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 
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Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giorđan gặp ông Gioan để 

xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: 

“Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” 

Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy 

để giữ trọn đức công chính”. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.  

Khi Đức Giêsu vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy 

các tầng trời mở ra; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim 

bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu 

dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. 

Đó là Lời Chúa  

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 

12-01-2014 
 
 

Bài đọc: Is 42,1-4.6-7; Cvtđ 

10,34-38; Mt 3,13-17. 

Bài Phúc âm hôm nay trình bày 

một câu chuyện có vẻ hơi trái khoáy: 

Gioan Tẩy giả khi thực hiện phép rửa 

bằng nƣớc cho dân, hƣớng họ nhìn xa 

hơn về một Đấng sẽ đến để làm phép 

rửa trong Thánh Thần và Lửa; nhƣng 

khi Chúa Giêsu xuất hiện thì chúng ta 

không thấy Ngài làm phép rửa cho 

ngƣời khác, mà ngƣợc lại chính Ngài 

cũng bƣớc xuống nƣớc để nhận phép 

rửa từ tay Gioan. 

Ngay trong Giáo hội sơ khai, sự 

kiện Chúa chịu phép rửa này đã gây 

nhiều bối rối thắc mắc trong những thế 

hệ Kitô hữu đầu tiên. Để dung hoà sự 

kiện này với niềm xác tín Chúa là Đấng 

không vƣơng tội lỗi, có ngƣời đã cho 

rẳng Chúa làm nhƣ vậy để vửa lòng bà 

con họ hàng là những ngƣời lúc bấy 

giờ không hiểu căn tính thực của Ngài 

(!) Một lối giải thích khác phổ biến hơn 

(mà ngay cả bây giờ nhiều ngƣời vẫn 

ƣa dùng) là chẳng qua Chúa muốn làm 

guơng khiêm nhƣờng cho mọi ngƣời - 

nhƣng lối này không thoả đáng vì vô 

tình nó gán cho hành vi của Chúa một 
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tính cách 'trình diễn' chứ không có gì 

sâu xa hơn! 

Thực ra nếu nhìn trong viễn tƣợng 

toàn cục của Tin Mừng, thì nhƣ 

Edward Schillebecks đã chỉ ra, phép 

rửa hôm nay là "Cử chỉ ngôn sứ" 

(prophetic gesture) đầu tiên trong cuộc 

đời công khai của Chúa để khơi mào 

cho sứ vụ của Ngài. Sứ vụ này sẽ đạt 

đến chung điểm nơi cuộc khổ nạn Thập 

giá mà chính Chúa sẽ nói tới nhƣ "một 

phép rửa khác" mà Ngài sẽ lãnh nhận 

(xem Mc 10:38-39; Lc 12:50) SÔNG 

JORDAN và ĐỒI GOLGOTHA  là 

hai cực không thể tách rời về mặt ý 

nghĩa. 

 Khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời 

rao giảng của Ngài, có thể nói trong tôn 

giáo Do thái bấy giờ có năm khuynh 

hƣớng. Theo nhƣ Aloysius Pieris, SJ 

phân tích thì Chúa không bị lôi cuốn 

bởi ý thức hệ hẹp hòi của phái Zealots 

cũng nhƣ chủ nghĩa tinh tuyền bộ phái 

(sectarian puritanism) của nhóm 

Essenes. Ngài cũng từ chối thái độ tự 

cho mình là công chính 

(self-righteousness) của ngƣời 

Pharisêu hoặc truyền thống quý tộc 

trửong giả của bè Sadducces. Duy chỉ 

nơi tinh thần khổ hạnh ngôn sứ 

(prophetic ascetism) của Gioan Tầy giả, 

Ngài mới thấy một linh đạo chân chính 

(tuy còn bất toàn) có thể chấp nhận 

đƣợc nhƣ một điểm khởi đầu cho sứ 

điệp của Ngài. Vể điểm này, việc nhận 

phép rửa từ tay Gioan nói lên sự chọn 

lựa của Chúa. 

Lời phán từ trời ghi lại trong câu 22 

bao gồm hai lời trong Cựu Ƣớc: "Con 

là con yêu dấu của Cha" là câu Thánh 

vịnh 2,7 nói về vị Vua Messiah, còn 

"Cha rất hài lòng về con" là câu Isaiah 

42,1 nói về ngƣời tôi tớ đau khổ của 

Yahweh. Nhƣ vậy, ở đây Thiên Chúa 

Cha đã chuẩn nhận Giêsu nhƣ Đấng 

Messiah và con đƣờng Ngài đã chọn. 

Đó không phải là con đƣờng của quyền 

lực và vinh quang, nhƣng là Con 

đƣờng của Hy sinh và Phục vụ, con 

đƣờng của Khổ đau và Thập giá. 

Có lẽ bài học cho chúng ta ở đây là 

về TÌNH LIÊN ĐỚI với ngƣời khác 

(nhất là với những ngƣời chúng ta nghĩ 

là 'tội lỗi' hơn mình.) hơn là về Lòng 

Khiêm Nhƣờng hiểu nhƣ một nhân đức 

cá nhân. Chúa Giêsu đã đảm nhận trọn 

vẹn thân phận con ngƣời - Ngƣời 

không cần phải sám hối vì tội lỗi gì 

riêng của mình, nhƣng Ngƣời cũng 

sám hối chung với mọi ngƣời vì Ngừoi 

liên đới với tất cả trong hậu quả của tội 

lỗi. Mỗi ngƣời chúng ta không chỉ chịu 
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trách nhiệm cá nhân về những tội lỗi 

riêng của mình thôi, mà còn có trách 

nhiệm tập thể về những gì xấu nơi anh 

em mình nữa. Nhƣ Louis Evely nhận 

xét, ngay KINH LẠY CHA cũng là 

một kinh của tình liên đới - Chúa dạy 

chúng ta cầu nguyện "Xin Cha tha nợ 

cho chúng con", chứ không phải là 

"Xin Cha tha nợ cho con!" 

Gioan Đàm x Lộ 

 

 

 

 

1. Lạy Chúa xin thƣơng nâng đỡ con thuyền Giáo hội đang phải đối mặt với bao 

chông gai thử thách trên con đƣờng lữ hành trần gian này. Xin cho mỗi ngƣời 

trong Giáo hội luôn là “cánh tay” nối dài yêu thƣơng và hiệp nhất với nhau trong 

tình huynh đệ. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Lạy Chúa xin thƣơng đến Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục là những 

vị chủ chăn đang miệt mài dẫn dắt đoàn chiên Chúa trên khắp thế giới. Xin Chúa 

luôn ban ơn soi sáng và tuôn đổ xuống các Ngài muôn ơn lành hồn xác. Chúng 

con cầu xin Chúa 

3. “Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người”. Qua bí tích rửa tội chúng 

ta đã đƣợc trở nên con cái Chúa. Xin cho mỗi ngƣời chúng ta luôn ý thức về ơn 

gọi và bổn phận của ngƣời Kitô-hữu. Để qua cử chỉ lối sống hằng ngày, chúng ta 

đem Chúa đến với những ngƣời xung quanh. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Lạy Chúa xin chúc lành, ban ơn xuống trên những anh chị em tân tòng đang 

tìm hiểu và học hỏi giáo lý Hội Thánh Chúa. Xin Chúa luôn nâng đỡ, hƣớng dẫn 

họ chuẩn bị tâm hồn để đón nhận bí tích rửa tội thật kĩ càng và sốt mến. Chúng 

con cầu xin Chúa  
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CHÚA NHẬT II THƢỜNG NIÊN 

  19-01-2020 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6 

“Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của 

Ta đến tận cùng cõi đất.” 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi trung của Ta, Ta sẽ 

dùng ngươi để biểu lộ vinh quang”. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người 

là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người 

tôi trung, đem nhà Giacóp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh 

Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là 

sức mạnh của tôi. Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập 

các chi tộc Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn 

còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi 

đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất”.  

Đó là Lời Chúa 

  

ĐÁP CA: Tv 39 

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. 

Xướng: Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên 

Chúa chúng ta. 

Xướng: Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con, 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “này con xin đến!” 

Xướng: Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh 

ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Xướng: Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm mệng làm thinh. 
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"BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 1-3 

“Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu ban cho anh 

em ân sủng và bình an.” 

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

Côrintô. 

Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa, được gọi làm tông đồ của Đức Kitô 

Giêsu, và ông Sosthênê, là người anh em của chúng tôi, kính gửi Hội 

Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong 

Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai, ở 

bất cứ nơi nào, kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, là Chúa 

của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa 

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

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa 

chúng ta; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên Con 

Thiên Chúa. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Ga 1, 29-34 

“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.  

Một hôm, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây 

là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng 

tôi đã nói tới khi bảo rằng: có Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có 

trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân 

Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước”. Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi 

đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã 

không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước 

đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính 
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là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực 

rằng: Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT II THƢỜNG NIÊN 

19-01-2020 

 

Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu 

Bài tin mừng hôm nay kể lại cho 

chúng ta việc thánh Gioan tẩy Giả giới 

thiệu cho mọi ngƣời về Chúa Giêsu. 

Chúng ta cùng tìm hiều những lời giới 

thiệu của vị ngôn sứ cuối cùng của thời 

Cựu Ƣớc về Chúa Giêsu. 

Trƣớc hết, thánh nhân đã cho mọi 

ngƣời về biết về căn tính của Chúa 

Giêsu khi nói: “đây là Chiên Thiên 

Chúa Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Chúa 

Giêsu chính là Đấng Mesia mà dân Do 

Thái đang mong đợi. Đấng Mesia đƣợc 

ví với hình ảnh “con chiên”. Con chiên 

thƣờng đƣợc dùng nhƣ một vật tế lễ 

trong truyền thống của ngƣời Do Thái. 

Con chiên đƣợc sát tế để là hy lễ đền tội 

thay cho ngƣời dâng của lễ. Chúa Giêsu 

chính là Chiên Thật. Ngài để hiến mạng 

sống mình làm giá chuộc muôn ngƣời. 

 Kế đến, thánh Gioan so sánh thân 

phận của mình với Chúa Giêsu. Nên 

nhớ rằng thánh Gioan tẩy Giả chào đời 

và bắt đầu rao giảng công khai trƣớc 

Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ 

vụ công khai của Ngài thì thánh Gioan 

Tẩy Giả đã có một vị thế nhất định 

trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Có lúc 

ngƣời ta còn nghĩ rằng Ngài là Đấng 

Ki-tô. Tuy nhiên, thánh nhân không 

ngần ngại tuyên bố rằng: “Ngƣời đến 

sau tôi, nhƣng trổi hơn tôi vì có trƣớc 

tôi”. Trong tin mừng theo thánh Gioan 

chƣơng 1 câu 27, thánh Gioan Tẩy Giả 

còn nhấn mạnh: “tôi không đáng cởi 

quai dép cho Ngƣời”. Thánh nhân đã 

dẹp qua cái nhu cầu khẳng định vị thế 

của mình để cho ngƣời khác biết đƣợc 

căn tính đích thực của Chúa Giêsu. Ngài 

đã chấp nhận lùi vào hậu trƣờng để cho 

Chúa Giêsu đƣợc lớn lên. 

 Cuối cùng, thánh nhân mạnh dạn 

làm chứng và đƣa ra những dấu chỉ để 

củng cố thêm lời chúng của mình về 

Chúa Giêsu khi nói: “tôi đã thấy Thần 

Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và 

ngự trên Ngƣời”. Chúa Giêsu đƣợc ban 

tràn đầy Chúa Thánh Thần để bắt đầu sứ 

vụ công khai của Ngài. Thần Khí là bảo 

chứng cho căn tính cũng nhƣ sứ mạng 

của Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả 

đã tuyên bố nhìn thấy Thần Khí ngự 

trên Chúa Giêsu. Điều này gợi nhớ 

những lời tiên tri Isaia đã loan báo về 

Đấng Cứu Thế: “Thần Khí Chúa ngự 
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trên tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng 

cho ngƣời nghèo…” (Is62,1). 

Cuộc đời và cách sống của thánh 

Gioan Tẩy Giả chính là mẫu gƣơng cho 

những ngƣời muốn trở nên môn đệ của 

Chúa Giêsu. Trở nên môn đệ của Chúa 

Giêsu có nghĩa là chấp nhận cho cái tôi 

của mình trở nên bé đi hầu làm cho 

Chúa đƣợc lớn lên. Có nghĩa là dám 

khiêm tốn nhìn nhận mình chẳng là gì 

cả và chỉ có Chúa là tất cả. Ngƣời môn 

đệ của Chúa Giêsu không đƣợc yêu cầu 

để rao giảng về mình nhƣng là nói về 

Chúa Giêsu. Môn đệ của Chúa Giêsu 

đƣợc mời gọi để dồn tất cả sự chú ý vào 

Chúa Giêsu bởi vì chỉ có Ngài là Đấng 

gánh tội đích thực của trần gian. 

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ 

 

 

 

 

1.  "Ngươi là tôi tớ của Ta, vì Ta được vinh danh nơi người". Chúng ta cùng hiệp 

ý cầu nguyện cho các vị chủ chăn luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa trao phó, 

sẵn sàng yêu thƣơng và phục vụ hết thảy mọi ngƣời, ngõ hầu Nƣớc Chúa đƣợc 

mở rộng khắp nơi và nhiều ngƣời đƣợc nhận biết Đấng Cứu Thế. Chúng con cầu 

xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Cùng với thánh Phao-lô, chúng ta nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và 

xin Chúa Giêsu Kitô, ban cho mọi Ki-tô hữu đƣợc dồi dào ân sủng và bình an, để 

họ trở thành những sứ giả bình an cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin 

Chúa 

3. Thánh Gioan Tẩy Giả nói rằng: Tôi đã thấy và tôi làm chứng. Xin cho các nhà 

truyền giáo cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa tình yêu, để các ngài hăng say 

không ngừng làm chứng về Chúa, nhất là ở nơi mảnh đất Phù Tang này. Chúng 

con cầu xin Chúa 

4. "Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian." Xin cho mỗi ngƣời 

trong cộng đoàn chúng ta, noi gƣơng Thánh Gioan Tẩy Giả, giới thiệu cho những 

ai chƣa biết hay đã quên Chúa, đƣợc trở về kết hợp với đoàn chiên duy nhất là 

Hội Thánh, bằng chính đời sống gƣơng mẫu, bác ái yêu thƣơng của mình. Chúng 

con cầu xin Chúa 
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CHÚA NHẬT III THƢỜNG NIÊN 

26-01-2020 

 

BÀI ĐỌC I: Is 8, 23b – 9, 3 

“Tại Galilê, vùng đất của dân ngoại, dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng.” 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Thời đầu, Chúa đã hạ nhục đất Giơvulun và đất Nepthali, nhưng thời 

sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông 

Giordan, vùng đất của dân ngoại. 

Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám 

người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bùng lên chiếu rọi. 

Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ 

mừng vui trước nhan Ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như 

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

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

như trong ngày chiến thắng quân Mađian. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 26 

Đáp: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Xướng: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Xướng: Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi 

ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, 

ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

Xướng: Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong 

cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can 

đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 
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BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 10-13. 17 

“Tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói.” 

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

Côrintô. 

Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất 

cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự 

chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. 

Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khloe cho tôi hay tin: có chuyện 

bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu 

như: “Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apôlô, tôi thuộc về ông 

Kêpha, tôi thuộc về Đức Kitô”. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi 

ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay 

anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao? Quả vậy, Đức Kitô đã 

chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao 

giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên 

vô hiệu. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa 

hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Halleluia. 

 

 

TIN MỪNG: Mt 4, 12-23 

“Đức Giêsu đến ở Capharnaum, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền 

Galilê. Rồi Người bỏ Nazareth, đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ 



22  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 427 Thaùng 01 Naêm 2020 

 

Galilê, thuộc địa hạt Giơvulun và đất Nepthali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ 

Isaia đã nói: “Này đất Giơvulun và đất Nepthali, hỡi con đường ven biển, 

và vùng tả ngạn sông Giordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn 

dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những 

kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên 

chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy 

sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. 

Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông 

Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài 

xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh 

hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới 

cá”. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác, con ông Giêbêđê, là 

ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là 

ông Giêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông 

bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền 

Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và 

chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT III THƢỜNG NIÊN  

26-01-2020  

 

TRỞ VỀ 

Kính thƣa cộng đoàn Phụng vụ! 

Giáo hội mời gọi chúng ta bƣớc vào 

Mùa Thƣờng Niên với tâm tình của 

những ngƣời con của sự sáng, với tinh 

thần của những ai sống tình liên đới 

và với tâm hồn của ngƣời sống theo 

Tin Mừng. “Chín ngƣời mƣời ý” là lẽ 

thƣờng tình; thế nhƣng chúng ta vẫn 
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trở nên đồng tâm nhất trí với nhau nhờ 

ơn Chúa và sự bỏ mình hầu hƣớng tới 

những điều chung nhất. Các bài đọc 

hôm nay giúp chúng ta nhận ra tiếng 

Chúa mời gọi và sẵn sàng đáp trả lời 

ấy. 

Trƣớc hết, chúng ta đƣợc trở nên 

con cái sự sáng khi lãnh nhận bí Tích 

Rửa tội; chúng ta đƣợc bƣớc đi trong 

ánh sáng của niềm hoan hỷ chứa chan 

khi đƣợc trở nên con cái Chúa nhƣ 

những gì đƣợc miêu tả trong bài đọc I 

trích sách Tiên tri I-sai-ah “dân đang 

lần bƣớc giữa tối tăm đã thấy một ánh 

sáng huy hoàng, đám ngƣời sống 

trong vùng bóng tối, nay đƣợc ánh 

sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9, 1). Thế 

nhƣng tiếc thay, trong thực tế, chúng 

ta cứ hành xử theo thói thƣờng hay xu 

hƣớng của chính mình „bƣớc đi trong 

bóng tối, ngủ vùi trong đam mê‟. Vì 

vậy, dần dần chúng ta xa rời ánh sáng, 

mà trở nên đầy tớ của bóng đêm thay 

vì sứ giả của sự sáng. Chúng ta cần 

quay trở về với nguồn sáng - chính là 

Thiên Chúa; và muốn đƣợc vậy, 

chúng ta cần lắng nghe lời đầu tiên 

của Chúa Giê-su khi bắt đầu công 

cuộc rao giảng Nƣớc Trời, đó là “hãy 

hối cải (hãy sám hối), vì Nƣớc Trời đã 

gần đến” (x. Mt 4, 17). Tại sao Chúa 

Giê-su không dùng những lời khác, 

mà Ngài lại kêu gọi “hãy hối cải” hay 

“hãy sám hối”? Phải chăng, Ngài thấu 

rõ tâm thế, tình trạng của chúng ta cần 

đƣợc quay trở về với ơn gọi của mình 

- con cái và sứ giả của sự sáng! 

Một khi trở về với lòng mình, 

quay về ơn gọi-sứ mạng của chính 

mình, chúng ta sẽ không quá chú 

trọng đến sự khác biệt của anh chị em, 

mà luôn luôn tìm ra những gì chung 

nhất để chấp dứt mọi xung đột, tranh 

chấp, chia rẽ và bè phái trong cộng 

đoàn nhƣ Chúa đã mời gọi chúng ta 

qua thƣ của Thánh Phao-lô Tông Đồ 

gửi cho giáo đoàn Cô-rin-tô “tất cả 

anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, 

và giữa anh em, đừng có chia rẽ” (1Cr 

1, 10). Một khi là con cái sự sáng, 

chúng ta cũng bƣớc theo con đƣờng 

liên đới, hiệp nhất và đón nhận anh 

chị em nhƣ Chúa đã-đang-sẽ đón nhận 

chúng ta hằng ngày cho dẫu chúng ta 

bất xứng với tình yêu mà Chúa luôn 

dành cho chúng ta. 

Với ý thức trở về với Chúa, mặc 

lấy tâm tình, sứ mạng của con cái sự 

sáng, sứ giả của tình hiệp nhất, chúng 

ta cũng đƣợc mời gọi học lấy gƣơng 
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các Thánh Tông đồ đầu tiên sẵn sàng 

đáp lời mời gọi của Chúa “hãy theo 

Ta…Ta sẽ đặt các ngƣơi trở thành ngƣ 

phủ lƣới ngƣời ta” (x. Mt 4, 19). Nói 

cách khác, Chúa mời gọi các ngài trở 

nên sứ giả Tin Mừng, trở nên chứng 

nhân Nƣớc Trời. Tuy Chúa mời gọi 

mỗi ngƣời mỗi khác, nhƣng cùng 

chung một sứ mạng, đó là: làm nhân 

chứng cho Ngài. Là một linh mục, 

Chúa mời gọi các ngài sống kết hiệp 

mật thiết với Ngài hằng ngày qua 

Thánh lễ, qua việc cử hành các Bí 

tích, sống-làm chứng cho những gì 

các ngài giảng dạy, đồng hành-chăm 

sóc con chiên cũng nhƣ ra công truyền 

giảng Tin Mừng. Là một ngƣời cha, 

ngƣời mẹ Công giáo trong gia đình, 

Chúa cũng mời gọi chúng ta sống yêu 

thƣơng, hy sinh, đón nhận nhau và 

chăm sóc, giáo dục con cái không 

những trong đời sống thể lý-tinh thần, 

mà còn hƣớng dẫn các con trong đời 

sống đức tin; và qua đó sống hài hoà, 

tha thứ mọi ngƣời trong gia tộc, trong 

lối xóm. Hơn nữa, trong mọi trạng 

huống hay hoàn cảnh nào, Chúa cũng 

mời gọi mỗi chúng ta trở nên chứng 

nhân Tin mừng chứ không phải làm 

chứng dối chứng gian; trở nên chứng 

nhân Tin vui từ chính Chúa, chứ 

không phải tin buồn, tin đồn thổi thứ 

thiệt, hay tin vịt từ xã hội thực dụng 

ngoài kia…; và trở nên sứ giả của 

Chân lý chứ chẳng phải đầy tớ của sự 

gian trá, lọc lừa… 

Ƣớc gì Lời Chúa in sâu trong tâm 

trí, tâm khảm của mỗi chúng ta! Để 

mỗi khi chúng ta làm gì, nói gì, lên kế 

hoạch gì thì cũng ý thức rằng: 

mỗi người chúng ta là con cái của 

sự sáng, không là đầy tớ của bóng 

đêm, 

mỗi người chúng ta là sứ giả của 

tình hiệp nhất, chứ không là đầy tớ 

của bè phái, 

mỗi người chúng ta là sứ giả của 

Tin Mừng, chứ không là đầy tớ của tin 

buồn. 

Cảm tạ Chúa đã mời gọi con 

Yêu thương con sắt son vuôn tròn 

Mong ra đời bao lời nỉ non 

Nuôi nấng con lớn khôn từng ngày. Amen! 

Lm . Xuân Hy Vọng 
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1. “Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”. 

Xin cho các bạn trẻ hôm nay, biết mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, để trở 

nên những ngƣời thợ gặt nhiệt thành, sẵn sàng dấn thân trong cánh đồng Truyền 

Giáo. Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP:  XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Lạy Chúa, vì thiếu tin tƣởng, cậy trông mà nhiều ngƣời xa lìa Chúa, rơi vào 

vòng xoáy của những đam mê, lỗi lầm. Xin Chúa biển đổi, thánh hóa tâm hồn họ, 

để họ biết ăn năn, hoản cải trở về với Chúa và Giáo hội. Chúng con cầu xin 

Chúa 

3. Lạy Chúa, xung quanh chúng con vẫn còn nhiều anh em nghèo khổ đang cần 

đƣợc nâng đỡ, sẻ chia. Xin Chúa cho họ gặp đƣợc những tấm lòng quảng đại, để 

phần nào cuộc sống của họ đƣợc cải thiện tốt hơn. Chúng con cầu xin Chúa 

4. Lạy Chúa, trong cuộc sống, khi đôi vai trĩu nặng những trái ý, thách đố, xin 

ban thêm sức mạnh cho chúng con vƣợt qua đƣợc chính bản thân mình, luôn bƣớc 

đi trong tin tƣởng, phó thác nơi bàn tay quan phòng của Chúa. Chúng con cầu 

xin Chúa 
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https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://conggiaovietnam.vn/mot-vai-net-ve-nguon-goc-thang-hoa-va-viec-dang-hoa.html&psig=AOvVaw26AfYAmIknHNJRva0GeZxt&ust=1577185314892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPurnPy-YCFQAAAAAdAAAAABAM
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Anh chị em rất thân mến, 

Chúc mừng Năm Mới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban đại diện Giáo 

Đoàn, Liên Cộng Đoàn, các Cộng Đoàn và tất cả anh chị em. Xin Thiên Chúa, 

Đấng giàu lòng thƣơng xót, xót thƣơng và chúc lành cho tất cả chúng ta trong 

năm mới 2020 này, tha thứ mọi lỗi lầm và ban cho chúng ta mọi ơn cần thiết, để 

chúng ta cũng biết xót thƣơng mọi ngƣời, không loại trừ, phân biệt một ai, và luôn 

là diễn tả của lòng thƣơng xót Chúa giữa môi trƣờng và hoàn cảnh mà chúng ta 

đang sống. 

Ý thức đƣợc sự mong manh của sự liên đới, sống chung hòa bình giữa các 

dân tộc; biết đƣợc tham vọng bá quyền của một số quốc gia, Đức Thánh Giáo 

Hoàng Phaolo Đệ Lục đã tha thiết kêu gọi:“Đừng bao giờ có chiến tranh! Hòa 

bình phải hướng dẫn vận mệnh các dân tộc và của toàn thể nhân loại”. Và 

chính Ngài đã có sáng kiến lập ra ngày Hòa Bình Thế Giới, đƣợc cử hành vào 

ngày 01 tháng Giêng hàng năm. Trong tâm tình đó, Giáo Hội dâng kính năm mới 

cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vƣơng Hòa Bình, để xin Ngài luôn hƣớng 

dẫn, che chở Giáo Hội và thế giới trong thao thức tìm kiếm và xây dựng hòa bình.    

Trong Sứ Điệp Hòa Bình gởi cho toàn thế giới nhân dịp ngày Hòa Bình Thế 

Giới năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phác họa: “Cộng đồng nhân loại của 

chúng ta mang trong ký ức và xác thịt của mình, những vết sẹo của những cuộc 

chiến và xung đột tàn khốc hơn bao giờ hết, ảnh hƣởng đến ngƣời nghèo và ngƣời 

yếu thế. Toàn bộ các quốc gia cảm thấy khó khăn để thoát khỏi chuỗi khai thác và 

tham nhũng nhen nhóm lên thù hận và bạo lực. Ngay cả ngày nay, một số đông 

đảo những ngƣời nam nữ, già trẻ vẫn bị khƣớc từ nhân phẩm, sự toàn vẹn về thể 

lý, tự do, bao gồm cả tự do tôn giáo, tình liên đới cộng đồng và một tƣơng lai có 
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chút hy vọng. Nhiều ngƣời là nạn nhân vô tội của những sỉ nhục và loại trừ đau 

đớn, những buồn sầu và bất công, chƣa kể đến các chấn thƣơng sinh ra từ các 

cuộc tấn công có hệ thống vào ngƣời dân và những ngƣời thân yêu của họ.”  

Vì thế, Đức Thánh Cha viết tiếp: “Thế giới không cần những lời nói sáo rỗng 

mà cần những chứng tá thuyết phục, những ngƣời kiến tạo hòa bình, cởi mở với 

một cuộc đối thoại bác bỏ sự loại trừ hoặc thao túng. Trên thực tế, chúng ta không 

thể thực sự đạt đƣợc hòa bình nếu không có một cuộc đối thoại thuyết phục giữa 

những ngƣời nam nữ tìm kiếm sự thật vƣợt lên trên các ý thức hệ và các ý kiến 

khác biệt với nhau. Hòa bình “phải đƣợc kiến tạo không ngừng”. 

Là ngƣời công giáo, chúng ta đƣợc mời gọi trở nên những kẻ kiến tạo hòa 

bình: “phúc cho ai biết kiến tạo hòa bình”. Kiến tạo hòa bình bằng cách đón nhận 

sự khác biệt của anh chị em, không tìm cách loại trừ nhau, không tìm cách nói 

xấu, xúc phạm đến danh dự, của cải của ngƣơi khác. Chúng ta nhớ rằng: đức tin 

Kitô giáo là một quà tặng đƣợc diễn tả qua mầu nhiệm nhập thể: “một hài nhi đã 

chào đời cho chúng ta”; “Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” và đòi hỏi 

một sự đón nhận. Từ khởi đầu, vì sự ích kỷ, vì sợ hãi, con ngƣời đã từ khƣớc 

Thiên Chúa và đƣờng lối đầy yêu thƣơng của Ngài, nhƣng Thiên Chúa vẫn kiên 

trì với lời hứa và qua các tiên tri trong Cựu Ƣớc, Ngài luôn hứa hẹn với dân Ngài 

một Đấng Cứu Thế đến để hòa giải, để cứu chuộc. Cho đến ngày lời hứa này đƣợc 

thực hiện, con ngƣời vẫn nhẫn tâm từ chối quà tặng của Thiên Chúa: “không có 

chỗ cho ông bà trong quán trọ!” 

Thế giới hôm nay không có hòa bình, vì đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi xã 

hội loài ngƣời. Là Kitô hữu, những ngƣời đƣợc mời gọi kiến tạo hòa bình, chúng 

ta có bổn phận mang Chúa đến cho tất cả mọi ngƣời bằng chính cuộc sống vui 

tƣơi, hòa nhã, mở lòng cho hết mọi ngƣời, không phân biệt một ai. 

Sống đức tin hôm nay là sống đồng hành với Đấng Emmanuel, 

Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Bên cạnh chúng ta luôn có một sự hiện diện, một 

đồng hành của một ngƣời nào đó, hình ảnh của Đức Kitô, và chúng ta sẽ đƣợc 
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thƣởng hay bị luận phạt trong ngày sau hết, tùy theo sự đón nhận hay từ chối đồng 

hành với họ. 

Tôi xin chúc mừng tất cả những con em của chúng ta sẽ mừng lễ thành nhân 

vào đầu năm mới này. Đây là một biến cố vô cùng ý nghĩa đối với con cháu của 

chúng ta, các em đã đƣợc xã hội thừa nhận là những ngƣời trƣởng thành, các em 

có đƣợc đầy đủ mọi đặc quyền, đặc lợi cũng nhƣ những bổn phận đối với gia 

đình, xã hội, tổ quốc. Là cha mẹ và là những ngƣời đi trƣớc, chúng ta có bổn phận 

giúp đỡ các em vào đời với tất cả sự phấn khởi và tin tƣởng vào tƣơng lai, vào xã 

hội và vào con ngƣời. Chúng ta phải tìm cách hƣớng dẫn nâng đỡ các em, để ngay 

cả khi vấp ngã vì thiếu kinh nghiệm, các em vẫn luôn lạc quan bắt đầu, nhờ đó, 

các em sẽ kiến tạo đƣợc một thế giới hạnh phúc, bình an trong sự tin tƣởng và liên 

đới với mọi ngƣời, mọi dân tộc. 

Vào ngày 25 tháng nột này, chúng ta sẽ cùng với tất cả đồng bào trong nƣớc 

cũng nhƣ ở khắp nơi trên thế giới mừng tết nguyên đán Canh Tý. Chúng ta cầu 

nguyện cho quê hƣơng đất nƣớc chúng ta sớm thoát ách cộng sản vô thần, để mọi 

ngƣời dân có một cuộc sống thực sự bình an, hạnh phúc trong sự tự do và sự tôn 

trọng nhân quyền. Xin cho tất cả anh chị em Việt Nam đang sống và làm việc tại 

Nhật một năm mới bình an, thành conga trong mọi lãnh vực. 

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em một Mùa Giáng 

Sinh tràn đầy ơn lành, một năm mới tràn bình an, trong tâm tình tạ ơn, hạnh phúc 

vì đƣợc Thiên Chúa xót thƣơng. Ƣớc gì mội ngƣời chúng ta, trong cuộc sống 

hằng ngày, cũng nhƣ biết yêu thƣơng, phục vụ mọi ngƣời, vì xác tín rằng họ là 

hiện thân của Đấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. 

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 12/2019, Nhóm đã nhận đƣợc học bổng giúp cho các trẻ em 

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

- Một vị ân nhân giúp một em: 10.000 yen 

- AC Huy (Saito, Miyazaki-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- Anh Nguyễn Văn Tân (Fujisawa) giúp hai em: 20.000 yen 

- AC Phƣơng-Lan (Yamato) giúp một em: 10.000 yen 

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

biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả quý vị ân nhân đã 

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

là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng nhƣ tổ quốc Việt Nam.  

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

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

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

 

TIN CỘNG ĐO N C NG GIÁO K W GUCHI 

Thông báo của nhà thờ Kawaguchi. 

Để giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, Cộng đoàn Kawaguchi và 

nhóm Mai Khôi sẽ tổ chức một chƣơng trình đón tết Nguyên Đán. 

Ban tổ chức chúng con xin thân mời tất cả quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh 

chị em bỏ chút thời giờ đến cùng đón xuân với Cộng Đoàn chúng con. Sự hiện 

diện của quý vị là một niềm vui và sự khích lệ để chúng con có thể tiếp tục sứ vụ 

bảo vệ truyền thống dân tộc trên xứ ngƣời. 

Chƣơng trình tết Canh Tý nhà thờ Kawaguchi 

Ⅰ. Thời gian : Ngày 19 tháng 1 năm 2020 ( Nhằm 25/12 âm lịch). 

Ⅱ. Địa điểm : Nhà thờ Kawaguchi;  

Saitamaken - Kawaguchishi - Honcho 2-4-15 

Ⅲ. Đối tƣợng tham dự : Tất cả mọi ngƣời không phân biệt tôn giáo . 

Ⅳ．Chƣơng trình : 

10:00 ~ 11:30;  Thánh lễ  
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-  Phát lộc xuân  

-  Phát tiền lì xì (mừng tuổi đầu năm)  

-  Các gian hàng thức ăn  

-  Các gian hàng trò chơi  

12:00 ~   Sổ số Loto 

13:00 ~ 15:00  Múa lân  

- Khai mạc   

- Cúng tổ tiên  

- Chúc tết  

- Văn nghệ mừng xuân : Thiếu nhi và giới trẻ các nhóm  

16:00~   Giải tán  

Chú ý: sau chƣơng trình văn nghệ vẫn còn các gian hàng trò chơi, ai có thời 

gian xin cùng ở lại để tham gia. 

Mọi thắc mắc xin liên lạc về:  

- Nhà thờ Kawaguchi :  048-222-3588 

- Sơ Maria Lang :      090-9343-4550 

- Vũ Tuấn Anh :          080-7176-5894 

 

TIN CỘNG ĐO N C NG GIÁO MIZONOKUCHI 

Nhân dịp mừng kính Đức mẹ Vô nhiễm nguyên tội, mừng bổn mạng cộng 

đoàn Mizonokuchi, dƣới sự hƣớng dẫn của cha Phêrô Maria Nguyễn Hữu Hiến và 

cha Micaer Nguyễn Minh Lập, cộng đoàn Mizonokuchi đã bầu lại ban đại diện 

mới nhƣ sau: 

1. Anh Martinô Nguyễn Doãn Phi Long làm trƣởng ban đại diện (số liên lạc: 

090-2010-1601) 

2. Anh Phêrô Trần Anh Khoa làm phó ban đại diện kiêm trƣởng ca đoàn (tel: 

090-9825-7272) 

3. Anh Giuse Nguyễn Duy Sinh làm phó ban đại diện (số liên lạc: 

080-3056-8307) 

4. Anh Tôma Thiện Trần Khánh Quân làm thủ quỹ (số liên lạc: 

080-1144-1526) 

Rất mong mọi ngƣời nhớ đến và cầu nguyện cho sự hiệp nhất và phát triển 

của cộng đoàn Mizonokuchi. 

Thay mặt ban đại diện cộng đoàn, 

Martinô Nguyễn Doãn Phi Long 
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TRANG GIÁO LÝ  – MUỐI CHO ĐỜI – 

プレゼピオを作り、神が近くにおられることを祝おう、教皇一般謁見（12

月 18日） 

クリスマスを一週間後に控えたこの日、教皇は謁見中のカテケー

シス（教会の教えの解説）で、プレゼピオをテーマとした講話を行

われた。 

この席で教皇は、降誕祭が近づき、人々がお祝いの準備に走り回

る今、クリスマスの「主役」である方の誕生を、わたしたちがどの

ように準備しているかを省みる必要がある、と話された。 

そして、クリスマスを迎える精神的な準備を行うための、シンプ

ルで効果的な方法は、「プレゼピオを作ること」であると強調され

た。 

今年、教皇は、クリスマスの準備期間「待降節」の訪れに伴い、

アッシジの聖フランシスコによって最初の「プレゼピオ」が作られ

た地、グレッチョを巡礼すると共に、プレゼピオの伝統の意味を思

い起こさせるための書簡を発表されている。 

教皇は、プレゼピオとは「生きた福音書のようなもの」と表現。

プレゼピオは、家や、学校、職場、病院、養護施設、刑務所、広場

など、人々が暮らす場所に福音をもたらす、と話された。 

神は天で見えない状態に留まることなく、地上に来られ、人とな

られた、という、一つの本質的なことを、プレゼピオはわたしたち

に思い出させている、と述べた教皇は、「プレゼピオを作るとは、

神が近くにおられることを祝うこと」と説かれた。 

プレゼピオの幼きイエス像の中には、両腕を広げている姿のもの

もあるが、それは、神はわたしたち人類を抱擁するために来られた

ことを表している、と教皇は指摘。 

こうしたことから、プレゼピオの前で、自分の生活を主に打ち明

け、心に抱える人や物事について話し、過ぎた一年の出来事や、希

望、不安を分かち合うのは、素晴らしいことである、と語られた。 

また、教皇は、イエスの隣のマリアとヨセフの姿から、わたした

ちは、幼子イエスが生まれた時の、彼らの貧しさ、喜び、苦しみな
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どを想像でき、プレゼピオと共にわたしたちは聖家族を自分たちの

家に招くことができる、とも話された。 

「プレゼピオとは、家庭の中の福音である」と述べた教皇は、プ

レゼピオという言葉が「飼い葉桶」を、イエスがお生まれになった

ベツレヘムは「パンの家」を意味することを紹介。 

プレゼピオはイエスがわたしたちの糧、いのちのパンであること

を伝え、イエスはわたしたちの愛を育み、家族が前進し、赦し合う

力を与えてくれる、と述べられた。 

教皇は、プレゼピオが与えてくれるもう一つのこと、それは「観

想への招き」であると話された。 

プレゼピオは、せわしないリズムで暮らすわたしたちに、立ち止

まることの大切さを思い出させるが、実際、わたしたちは自分自身

を省みる時のみ、人生で本当に大切なものを受け入れることができ

る、と語られた。 

世界で多くの武器が製造され、たくさんの暴力的な映像が目や心

に入ってくる日常に対し、プレゼピオは平和を創りだすものである、

と教皇は述べた。 

また、プレゼピオでは、羊と共にいる羊飼いや、鉄を打つ鍛冶屋、

パンを作る人など、様々な生活の場面を見ることができ、わたした

ちの暮らす風景や地域の状況がそこに反映されることもあるが、イ

エスがわたしたちの具体的な生活の中に入ってこられたということ

を思い起こすためにも、それは当然のことである、と教皇は語り、

プレゼピオは生活そのものの意味をも教えてくれるもの、と話され

た。 

「主はわたしたちと共に住まわれ、毎日の生活の中でわたしたち

はもう一人ぼっちではない」、「魔法のようには物ごとは変わらな

いが、主を受け入れるなら、すべてのことを変えることができる」

と述べた教皇は、プレゼピオを作り、生活の中にイエスを招くよう、

信者たちを励まされた。 

 

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2019-12/udienza-g

enerale-presepe-vangelo-domestico-20191218.html 

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2019-12/udienza-generale-presepe-vangelo-domestico-20191218.html
https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2019-12/udienza-generale-presepe-vangelo-domestico-20191218.html
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SỨ ĐIỆP NG Y HÒ  BÌNH THẾ GIỚI 

CỦ  ĐỨC THÁNH CH  PH NXIC  

 

Ngày 4 tháng 10 năm 1965, trong diễn văn lịch sử đọc trước Đại hội đồng Liên hiệp 

quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của tổ chức này, Đức Phaolô VI đã long 

trọng nhắc lại sứ vụ khó khăn, nhưng là sứ mệnh cao quý nhất của Liên hiệp quốc: đó là 

“Hành động để nối kết các quốc gia, để liên kết nước này với nước khác, là nhịp cầu, là 

mạng lưới tương giao giữa các dân tộc, là kiến tạo tình huynh đệ không phải chỉ cho một 

số, mà cho tất cả các dân tộc…” và ngài tha thiết kêu gọi: “Đừng bao giờ có chiến tranh! 

Hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh các dân tộc và của toàn thể nhân loại”. 

Để biểu lộ quyết tâm của Giáo Hội đối với vấn đề công lý và hòa bình, năm 1967, 

Đức Phaolô VI thiết lập Hội đồng Giáo hoàng “Công lý và Hòa bình”. Kể từ năm 1968, 

ngài thiết lập thêm ngày “Hoà bình Thế giới”. Hằng năm theo thông lệ, vào ngày 01 

tháng Giêng, các vị Giáo hoàng công bố một sứ điệp hòa bình với một chủ đề rõ ràng. 

Trong triều đại của ngài, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã có những sứ điệp hòa 

bình như sau: Chỉ trong sự thật mới có hòa bình; Nhân vị, trọng tâm của hòa bình; Gia 

đình nhân loại: cộng đồng hòa bình; Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình; Nếu bạn 

muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên; Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến 

hòa bình; Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình; Phúc cho những ai kiến tạo hòa 

bình 

Cho đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có các sứ điệp hòa bình sau: Tình huynh 

đệ, nền tảng và con đường dẫn đến hòa bình; Không còn là nô lệ nhưng là anh chị em với 

nhau; Vượt thắng thờ ơ và giành lấy hòa bình; Bất bạo động: Một hình thái chính trị vì 

hòa bình; Di dân và tị nạn: những người nam nữ tìm kiếm hòa bình; Chính trị tốt phục vụ 

hòa bình. 

Chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 53 được cử hành ngày 1 tháng Giêng 2020 là:  

“Hòa bình như một cuộc hành trình của Hy Vọng: Đối Thoại, Hòa Giải và Hoán 

Cải về Sinh Thái”. 

Sứ điệp này được Đức Thánh Cha ký vào ngày 8 tháng 12 và được Tòa Thánh công 

bố vào ngày 12 tháng 12 vừa qua. 

 

Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. 

1. Hòa bình, một hành trình của hy vọng khi đối mặt với những trở ngại và thử 

thách 

Hòa bình là một giá trị to lớn và quý giá, là đối tƣợng của niềm hy vọng của chúng ta 

và là khát vọng của cả gia đình nhân loại. Hy vọng hòa bình của chúng ta, nhƣ một thái độ 

nhân bản, đƣợc đánh dấu bằng một áp lực có tính chất sống còn, đó là một áp lực khiến 

cho hy vọng hòa bình của chúng ta là khả thi, bất kể các khó khăn của nó. Hy vọng ấy 
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phải đƣợc “sống và chấp nhận nếu nó hƣớng dẫn tới một mục tiêu, nếu chúng ta có thể 

chắc chắn về mục tiêu này, và nếu mục tiêu này là đủ lớn để biện minh cho những nỗ lực 

của cuộc hành trình”. [1] Vì thế, hy vọng là đức tính truyền cảm hứng cho chúng ta và 

giúp chúng ta tiến lên phía trƣớc, ngay cả khi những trở ngại dƣờng nhƣ không thể vƣợt 

qua. 

Cộng đồng nhân loại của chúng ta mang, trong ký ức và xác thịt của mình, những vết 

sẹo của những cuộc chiến và xung đột tàn khốc hơn bao giờ hết, ảnh hƣởng đến ngƣời 

nghèo và ngƣời yếu thế. Toàn bộ các quốc gia cảm thấy khó khăn để thoát khỏi chuỗi khai 

thác và tham nhũng nhen nhóm lên thù hận và bạo lực. Ngay cả ngày nay, một số đông 

đảo những ngƣời nam nữ, già trẻ vẫn bị khƣớc từ nhân phẩm, sự toàn vẹn về thể lý, tự do, 

bao gồm cả tự do tôn giáo, tình liên đới cộng đồng và một tƣơng lai có chút hy vọng. 

Nhiều ngƣời là nạn nhân vô tội của những sỉ nhục và loại trừ đau đớn, những buồn sầu và 

bất công, chƣa kể đến các chấn thƣơng sinh ra từ các cuộc tấn công có hệ thống vào ngƣời 

dân và những ngƣời thân yêu của họ. 

Các thử thách khủng khiếp của các cuộc xung đột nội bộ và quốc tế, thƣờng trở nên 

trầm trọng hơn bởi các hành động bạo lực tàn nhẫn, có ảnh hƣởng lâu dài đến cơ thể và 

tâm hồn của nhân loại. Mỗi cuộc chiến đều là một hình thức huynh đệ tƣơng tàn phá hủy 

ơn gọi bẩm sinh về tình huynh đệ của gia đình nhân loại. 

Chiến tranh, nhƣ chúng ta biết, thƣờng bắt đầu bằng việc không thể chấp nhận sự đa 

dạng của những ngƣời khác, để rồi thúc đẩy những thái độ bực bội và thống trị nảy sinh ra 

từ sự ích kỷ và tự hào, hận thù và mong muốn chế giễu, loại trừ và thậm chí phá hủy 

ngƣời khác. Chiến tranh đƣợc thúc đẩy bởi sự suy đồi các mối quan hệ, bởi tham vọng bá 

quyền, lạm dụng quyền lực, sợ ngƣời khác và xem sự đa dạng là một trở ngại. Và những 

điều này, đến lƣợt nó, trở nên trầm trọng hơn bởi kinh nghiệm chiến tranh. 

Nhƣ tôi đã quan sát thấy trong chuyến Tông du gần đây của tôi sang Nhật Bản, thế 

giới chúng ta đƣợc ghi dấu một cách nghịch lý bởi “một sự ngụy biện gian trá trong đó 

ngƣời ta cố gắng bảo vệ và bảo đảm sự ổn định và hòa bình thông qua cảm giác an toàn 

giả tạo đƣợc nuôi dƣỡng bởi một tâm lý sợ hãi và ngờ vực, mà chung cuộc là tạo ra các 

mối quan hệ độc hại giữa các dân tộc và cản trở bất kỳ mọi hình thức đối thoại nào. Hòa 

bình và ổn định quốc tế không phù hợp với các nỗ lực đƣợc xây dựng trên nỗi sợ hủy diệt 

lẫn nhau hoặc mối đe dọa hủy diệt hoàn toàn. Hòa bình và ổn định chỉ có thể đạt đƣợc trên 

cơ sở một nền luân lý liên đới và hợp tác toàn cầu để phục vụ cho một tƣơng lai đƣợc định 

hình bởi sự phụ thuộc lẫn nhau và chia sẻ trách nhiệm trong toàn thể gia đình nhân loại 

hôm nay và ngày mai.” [2] 

Mọi tình huống đe dọa đều nuôi dƣỡng sự ngờ vực và khiến mọi ngƣời rút lui vào 

vùng an toàn của riêng mình. Sự ngờ vực và sợ hãi làm suy yếu các mối quan hệ và làm 

gia tăng nguy cơ bạo lực, tạo ra một vòng luẩn quẩn không bao giờ có thể dẫn đến một 

mối quan hệ hòa bình. Ngay cả răn đe hạt nhân cũng chỉ có thể tạo ra ảo tƣởng về an ninh. 

Chúng ta không thể tuyên bố duy trì sự ổn định trên thế giới thông qua nỗi sợ bị hủy 

diệt, trong một tình huống bất ổn, treo lơ lửng trên bờ vực thẳm hạt nhân và vây quanh sau 

những bức tƣờng thờ ơ. Kết quả là, các quyết định kinh tế và xã hội, đang đƣợc đƣa ra, 
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dẫn đến những tình huống bi thảm, nơi con ngƣời và cả thiên nhiên đều bị loại bỏ thay vì 

đƣợc bảo vệ và bảo tồn. [3] Nhƣ thế, làm sao chúng ta thực hiện đƣợc một hành trình hòa 

bình và tôn trọng lẫn nhau? Làm sao chúng ta phá vỡ tâm lý không lành mạnh của các mối 

đe dọa và sợ hãi? Làm sao chúng ta phá vỡ sự năng động hiện tại của sự mất tin tƣởng? 

Chúng ta cần theo đuổi tình huynh đệ chân chính dựa trên nguồn gốc chung từ Thiên 

Chúa đƣợc thực hiện qua đối thoại và với sự tin tƣởng lẫn nhau. Mong muốn hòa bình 

nằm sâu trong trái tim con ngƣời, và chúng ta không nên cam chịu để rồi xoay qua tìm 

kiếm những gì ít hơn điều này. 

2. Hòa bình, một hành trình lắng nghe dựa trên ký ức, tình liên đới và tình 

huynh đệ 

Những Hibakusha [被爆者 - ngƣời bị ảnh hƣởng bởi bom], nghĩa là những ngƣời 

sống sót sau khi những quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, 

nằm trong số những ngƣời hiện đang giữ cho sống động ngọn lửa lƣơng tâm tập thể, làm 

chứng cho những thế hệ tiếp theo về nỗi kinh hoàng xảy ra vào tháng 8 năm 1945 và 

những đau khổ không thể kể xiết tiếp tục kéo dài cho đến nay. Lời chứng của họ làm sống 

lại và lƣu giữ ký ức của các nạn nhân, để lƣơng tâm của nhân loại có thể đứng dậy trƣớc 

mọi khát khao thống trị và hủy diệt. “Chúng ta không thể để các thế hệ hiện tại và tƣơng 

lai mất đi ký ức về những gì đã xảy ra ở đây. Đó là một ký ức bảo đảm và khuyến khích 

việc xây dựng một tƣơng lai công bằng và huynh đệ hơn”[4] 

Giống nhƣ những Hibakusha, nhiều ngƣời trong thế giới ngày nay đang nỗ lực để bảo 

đảm rằng các thế hệ tƣơng lai sẽ lƣu giữ ký ức về các sự kiện trong quá khứ, không chỉ để 

ngăn ngừa các sai lầm hay các ảo tƣởng tƣơng tự tái diễn mà còn biến ký ức, nhƣ là thành 

quả của kinh nghiệm, thành cơ sở và nguồn cảm hứng cho các quyết định hiện tại và 

tƣơng lai trong việc thúc đẩy hòa bình. 

Hơn thế nữa, ký ức là chân trời của hy vọng. Nhiều lần, trong bóng tối của chiến tranh 

và xung đột, việc nhớ đến dù chỉ một cử chỉ liên đới nhỏ bé nhận đƣợc vẫn có thể dẫn đến 

những quyết định dũng cảm và thậm chí là anh hùng. Nó có thể mở ra những năng lƣợng 

mới và hy vọng mới trong cá nhân và cộng đồng. 

Cất bƣớc trên một hành trình hòa bình là một thách thức khiến mọi thứ trở nên phức 

tạp hơn bởi vì lợi ích bị đe dọa trong mối quan hệ giữa con ngƣời, cộng đồng và quốc gia, 

là rất nhiều và mâu thuẫn với nhau. Trƣớc tiên chúng ta phải kêu gọi lƣơng tâm đạo đức 

của mọi ngƣời kể cả ý chí cá nhân và chính trị. Hòa bình xuất hiện từ sâu thẳm trái tim 

con ngƣời và ý chí chính trị phải luôn đƣợc canh tân, để có thể tìm ra những cách thức 

mới ngõ hầu có thể hòa giải và đoàn kết các cá nhân và cộng đồng. 

Thế giới không cần những lời nói sáo rỗng mà cần những chứng tá thuyết phục, những 

ngƣời kiến tạo hòa bình, cởi mở với một cuộc đối thoại bác bỏ sự loại trừ hoặc thao túng. 

Trên thực tế, chúng ta không thể thực sự đạt đƣợc hòa bình nếu không có một cuộc đối 

thoại thuyết phục giữa những ngƣời nam nữ tìm kiếm sự thật vƣợt lên trên các ý thức hệ 

và các ý kiến khác biệt với nhau. Hòa bình “phải đƣợc kiến tạo không ngừng”; [5] nó là 

một cuộc hành trình thực hiện cùng nhau trong việc theo đuổi liên tục thiện ích chung, sự 

trung thực và sự tôn trọng pháp luật. Lắng nghe nhau có thể dẫn đến sự hiểu biết và quý 
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trọng lẫn nhau, và thậm chí có thể nhìn thấy nơi kẻ thù khuôn mặt của một ngƣời anh, 

ngƣời chị, ngƣời em. 

Tiến trình hòa bình do đó đòi hỏi sự cam kết lâu dài. Đó là một nỗ lực kiên nhẫn để 

tìm kiếm sự thật và công lý, tôn vinh ký ức của các nạn nhân và từng bƣớc mở đƣờng, đến 

một hy vọng chung mạnh hơn mong muốn báo thù. Trong một nhà nƣớc dựa trên luật 

pháp, dân chủ có thể là một mô hình quan trọng trong tiến trình này, miễn là nó dựa trên 

công lý và cam kết bảo vệ quyền của mỗi ngƣời, đặc biệt là những ngƣời yếu đuối và bị 

thiệt thòi, trong một cuộc tìm kiếm sự thật liên tục. [6] Đây là một công việc xã hội, một 

công việc đang diễn ra trong đó mỗi cá nhân đóng góp có trách nhiệm, ở mọi cấp độ của 

cộng đồng địa phƣơng, quốc gia và toàn cầu. 

Nhƣ Thánh Phaolô Đệ Lục đã chỉ ra “hai nguyện vọng muốn đƣợc bình đẳng và muốn 

đƣợc dự phần tìm cách thúc đẩy một xã hội dân chủ. .. Điều này đòi hỏi một nền giáo dục 

về cuộc sống xã hội, liên quan đến không chỉ là kiến thức về quyền của mỗi ngƣời, mà 

còn là những đối ứng cần thiết nhƣ sự nhìn nhận nghĩa vụ của mình đối với ngƣời khác. Ý 

nghĩa và việc thực hành nghĩa vụ tự chúng bị chi phối bởi khả năng tự làm chủ mình và 

việc chấp nhận trách nhiệm cũng nhƣ các giới hạn đƣợc áp đặt trên tự do của các cá nhân 

hoặc các nhóm”. [7] 

Sự chia rẽ trong một xã hội, sự gia tăng bất bình đẳng xã hội và việc từ chối sử dụng 

các phƣơng tiện để bảo đảm sự phát triển toàn diện của con ngƣời gây nguy hiểm cho việc 

theo đuổi thiện ích chung. Tuy nhiên, những nỗ lực kiên nhẫn dựa trên sức mạnh của lời 

nói và sự thật có thể giúp thúc đẩy một khả năng lớn hơn cho lòng trắc ẩn và tình liên đới 

sáng tạo. 

Theo kinh nghiệm Kitô giáo của chúng ta, chúng ta liên tục nhớ đến Chúa Kitô, Đấng 

đã hiến mạng sống mình để hòa giải chúng ta với nhau (x. Rm 5: 6-11). Giáo Hội chia sẻ 

đầy đủ trách nhiệm tìm kiếm một trật tự xã hội; Giáo Hội tiếp tục phục vụ lợi ích chung và 

nuôi dƣỡng hy vọng hòa bình bằng cách truyền tải các giá trị Kitô giáo và các giáo huấn 

luân lý, và bằng các công việc xã hội và giáo dục của mình. 

3. Hòa bình, một hành trình hòa giải trong tình hiệp thông huynh đệ 

Kinh thánh, đặc biệt là lời của các Tiên tri, nhắc nhở các cá nhân và các dân tộc về 

giao ƣớc của Thiên Chúa với nhân loại, giao ƣớc ấy đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ ƣớc muốn 

thống trị của mình và học cách xem nhau nhƣ những con ngƣời, nhƣ con cái của Thiên 

Chúa, và anh chị em với nhau. Chúng ta không bao giờ nên gói gọn ngƣời khác trong 

những gì họ có thể đã nói hoặc làm, nhƣng nên đánh giá cao họ dựa trên lời hứa mà họ thể 

hiện. Chỉ bằng cách chọn con đƣờng tôn trọng, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng xoáy báo 

thù và cất bƣớc trên hành trình hy vọng. 

Chúng ta đƣợc hƣớng dẫn bởi các đoạn Tin Mừng kể về cuộc trò chuyện sau đây giữa 

Thánh Phêrô và Chúa Giêsu: “„Thƣa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con 

phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?‟ Đức Giêsu đáp: „Thầy không bảo là đến 

bảy lần, nhƣng là đến bảy mƣơi lần bảy.‟” (Mt 18: 21-22). Con đƣờng hòa giải này là một 

lời triệu tập để khám phá trong sâu thẳm trái tim chúng ta sức mạnh của sự tha thứ và khả 
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năng thừa nhận lẫn nhau nhƣ anh chị em. Khi chúng ta học cách sống trong sự tha thứ, 

chúng ta phát triển khả năng trở thành những ngƣời nam nữ của hòa bình. 

Điều gì đúng với hòa bình trong bối cảnh xã hội cũng đúng trong các lĩnh vực chính 

trị và kinh tế, vì hòa bình thấm vào mọi chiều kích của cuộc sống chung. Không thể có 

hòa bình thực sự trừ khi chúng ta chứng tỏ đƣợc khả năng phát triển một hệ thống kinh tế 

công bằng hơn. Nhƣ Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cho biết cách đây mƣời năm trong 

Thông điệp Caritas in Veritate (Bác Ái Trong Chân Lý), “Để chiến thắng tình trạng chậm 

phát triển, đòi hỏi phải có các hành động không những nhằm cải thiện những giao dịch 

dựa trên việc trao đổi qua lại và thiết lập những cơ cấu phục vụ phúc lợi chung, nhƣng 

nhất là phải từ từ mở ra ở tầm vóc toàn cầu những hình thức hoạt động kinh tế đƣợc đánh 

dấu bằng tính nhƣng không và hiệp thông” (số 39). 

4. Hòa bình, một hành trình chuyển đổi sinh thái 

“Nếu việc hiểu sai những nguyên tắc của chính chúng ta, đôi khi đƣa chúng ta đến 

việc biện minh cho những đối xử tàn tệ với tự nhiên, hay hành xử nhƣ chủ nhân ông trên 

sáng tạo, hay gây chiến tranh, bất công và những hành vi bạo lực; thì ngƣời tín hữu chúng 

ta cần nhận ra rằng khi làm nhƣ thế chúng ta đã bất trung với kho tàng khôn ngoan mà 

chúng ta đƣợc kêu gọi bảo vệ và bảo tồn.” [8] 

Đối mặt với hậu quả của sự thù địch của chúng ta đối với ngƣời khác, sự thiếu tôn 

trọng đối với ngôi nhà chung của chúng ta hay việc khai thác bừa bãi tài nguyên thiên 

nhiên - coi đó đơn thuần là một nguồn lợi trƣớc mắt, bất kể cộng đồng địa phƣơng, thiện 

ích chung và tự nhiên - chúng ta cần một sự hoán cải về sinh thái. Thƣợng Hội Đồng gần 

đây về Vùng Amazon thúc đẩy chúng ta thực hiện một cuộc đổi mới cấp bách về mối quan 

hệ hòa bình giữa các cộng đồng và đất đai, giữa hiện tại và quá khứ, giữa kinh nghiệm và 

hy vọng. 

Hành trình hòa giải này cũng kêu gọi lắng nghe và suy ngẫm về thế giới mà Thiên 

Chúa đã ban cho chúng ta nhƣ một ân sủng để làm thành ngôi nhà chung của chúng ta. 

Thật vậy, tài nguyên thiên nhiên, các hình thức đa dạng của cuộc sống và cả trái đất đã 

đƣợc giao phó cho chúng ta “cày cấy và canh giữ” (St 2:15), cho cả các thế hệ tƣơng lai, 

thông qua sự tham gia có trách nhiệm và tích cực của tất cả mọi ngƣời. Chúng ta cần thay 

đổi cách chúng ta suy nghĩ và nhìn nhận mọi thứ, và trở nên cởi mở hơn để gặp gỡ ngƣời 

khác và chấp nhận hồng ân của tạo hóa, phản ánh vẻ đẹp và thƣợng trí của Đấng Tạo 

Dựng nên nó. 

Tất cả điều này mang lại cho chúng ta động lực sâu sắc hơn và một cách thế mới để 

sống trong ngôi nhà chung của chúng ta, để chấp nhận sự khác biệt giữa chúng ta, để tôn 

trọng và tôn vinh cuộc sống mà chúng ta đã nhận lãnh và chia sẻ, và để tìm kiếm các điều 

kiện sống và những mô hình của xã hội ủng hộ sự thăng hoa không ngừng trong cuộc sống 

và sự phát triển thiện ích chung của cả gia đình nhân loại. 

Sự chuyển đổi sinh thái mà chúng ta đƣợc mời gọi sẽ đƣa chúng ta đến một cách nhìn 

mới về cuộc sống, khi chúng ta xem xét sự quảng đại của Đấng Tạo Hóa đã ban cho 

chúng ta trái đất và kêu gọi chúng ta chia sẻ nó trong niềm vui và sự điều độ. Sự chuyển 

đổi này phải đƣợc hiểu một cách tích hợp, nhƣ một sự chuyển hóa cách thức chúng ta liên 
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hệ với các anh chị em của chúng ta, với những sinh vật khác, với thiên nhiên trong tất cả 

sự đa dạng phong phú của nó và với Đấng Tạo Hóa là nguồn gốc và nguồn mạch của mọi 

sự sống. Đối với Kitô hữu, nó đòi hỏi rằng “những ảnh hƣởng của cuộc gặp gỡ của họ với 

Chúa Giêsu Kitô trở nên tỏ tƣờng trong mối quan hệ của họ với thế giới xung quanh”. [9] 

5. “Chúng ta có đƣợc tất cả những gì chúng ta hy vọng” [10] 

Hành trình hòa giải kêu gọi sự kiên nhẫn và tin tƣởng. Hòa bình sẽ không có đƣợc trừ 

khi nó đƣợc hy vọng. 

Trƣớc hết, điều này có nghĩa là tin vào khả năng có hòa bình, tin rằng những ngƣời 

khác cũng cần đến hòa bình nhƣ chúng ta. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy cảm hứng trong 

tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi ngƣời chúng ta: một tình yêu giải thoát, vô hạn, 

nhƣng không và không mệt mỏi. 

Sợ hãi thƣờng là một nguồn gốc gây ra xung đột. Vì vậy, điều quan trọng là phải vƣợt 

qua nỗi sợ hãi của con ngƣời và thừa nhận rằng chúng ta là những đứa trẻ túng quẫn trong 

mắt của Đấng yêu thƣơng chúng ta và chờ đợi chúng ta, nhƣ ngƣời cha của đứa con hoang 

đàng (x. Lc 15: 11-24). Văn hóa gặp gỡ huynh đệ phá vỡ văn hóa xung đột. Nó làm cho 

mọi cuộc gặp gỡ trở thành một khả năng và một ân sủng từ tình yêu quảng đại của Chúa. 

Nó dẫn chúng ta vƣợt ra khỏi giới hạn của những chân trời hẹp hòi và không ngừng 

khuyến khích chúng ta sống trong tình huynh đệ phổ quát, nhƣ con của cùng một Cha trên 

trời. 

Đối với những ngƣời theo Chúa Kitô, cuộc hành trình này cũng đƣợc nâng đỡ nhờ bí 

tích Hòa giải, đƣợc Chúa ban cho để xá giải tội lỗi của những ngƣời đã chịu phép Rửa. Bí 

tích này của Giáo Hội, là bí tích canh tân cá nhân và cộng đồng, thôi thúc chúng ta dán 

chặt cái nhìn của mình vào Chúa Giêsu, Đấng hòa giải “Nhờ máu Ngƣời đổ ra trên thập 

giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dƣới đất và muôn vật trên trời.” (Col 

1:20). Nó đòi hỏi chúng ta phải gác lại mọi hành vi bạo lực trong suy nghĩ, lời nói và hành 

động, cho dù là chống lại ngƣời lân cận của chúng ta hay chống lại kỳ công sáng tạo của 

Chúa. 

Ân sủng của Thiên Chúa, là Cha chúng ta, đƣợc ban tặng nhƣ một tình yêu vô điều 

kiện. Nhận đƣợc sự tha thứ trong Chúa Kitô, chúng ta tiến ra để trao bình an đó cho những 

ngƣời nam nữ trong thời đại chúng ta. Ngày qua ngày, Chúa Thánh Thần thôi thúc trong 

chúng ta những cách suy nghĩ và nói năng có thể khiến chúng ta trở thành những nghệ 

nhân của công lý và hòa bình. 

Xin Thiên Chúa của hòa bình ban phép lành cho chúng ta và đến phù trợ chúng ta. 

Xin Mẹ Maria, Mẹ của Hoàng tử Hòa bình và Mẹ của tất cả các dân tộc trên trái đất, 

đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mỗi bƣớc trên hành trình hòa giải. 

Và cầu xin cho tất cả những ngƣời nam nữ đến trong thế gian này có thể trải nghiệm 

một cuộc sống hòa bình và phát triển đầy đủ lời hứa cuộc sống và tình yêu trong trái tim 

họ. 

Từ Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2019 

+ Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
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NỖI NIỀM CON DÂNG 

 
Ôi Ma-ri-a Mẹ ơi! 

Từng lời tha thiết rạng khơi tâm hồn. 

Con dâng lên Mẹ chí tôn 

Muôn điều hoan hỷ, ôn tồn ngợi ca. 

Kính Mừng lời kinh thiết tha 

Từng ngày liên lỉ ngân nga sớm chiều. 

Dâng cả Giáo Hội thân yêu 

Chở che nguyện giúp, diễm kiều sạch trong. 

Ngày đêm con mãi ngóng trông 

Quê hương khắp chốn muôn lòng yêu thương. 

Mẹ nhìn từ chốn thiên đường 

Khuôn mặt âu yếm, toả hương dịu hiền. 

Nguyện xin dân nước bình yên 

Thoát cảnh nô lệ, chinh chiến hiểm nghèo 

Quê cha đất mẹ hò reo 

Cháu con sum họp bước theo lời truyền. 

Xin Mẹ gìn giữ vẹn tuyền 

Việt Nam đất nước sánh duyên hoà bình 

Sống trọn tình thương văn minh 

Chung tay hiệp nhất kết tinh muôn lòng. 

Dâng Mẹ bao nỗi ước mong 

Thăng trầm bước tới, cậy trông tháng ngày. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 

Ishigaki, 19.12.2019 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=http://thongdiepducme.org/&psig=AOvVaw11CvGjY9hV4Y1cZlKaCsNH&ust=1577358126239000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj6uZPT0OYCFQAAAAAdAAAAABAg
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XUÂN VỀ 
 

Xuân về trên khắp quê hƣơng 

Nguyện xin được sống yêu thương dạt dào. 
 

Xuân về giữa mọi phố phƣờng 

Nguyện xin tha thiết tựa nương tháng ngày. 
 

Xuân về trên bản, buôn làng 

Nguyện xin được nếm bình an tâm hồn. 
 

Xuân về cùng muôn xứ đạo 

Nguyện xin được sống thanh tao dịu hiền. 
 

Xuân về trong mỗi gia đình 

Nguyện xin mãi sống ân tình đệ huynh. 

 

Xuân về những chốn cao sang 

Nguyện cho người biết sẵn sàng chia san. 

 

Xuân về giữa nơi ngút ngàn 

Nguyện cho muôn nỗi gian nan bớt phần. 

 

Xuân về trên mỗi chiến trƣờng 

Nguyện im tiếng súng, yêu thương chan hoà. 

 

Xuân về giữa chốn hận thù 

Nguyện xin tha thứ, ngục tù mở toang. 

 

Xuân về đến nơi u sầu 

Nguyện cho hoan hỉ hát câu vui mừng. 

 

Xuân về mang đến mọi nhà 

Ân lộc khắp chốn, bao la tình người. 
 

Lm. Xuân Hy Vọng 
Ishigaki, 18.12.2019 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://www.seekpng.com/ipng/u2t4r5w7w7y3o0a9_hoa-mai-banner-mai-vng/&psig=AOvVaw0dk7hjplKeWRfFh9c4o286&ust=1577358307511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiZ2vTT0OYCFQAAAAAdAAAAABAE
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MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH 

   

“Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp Núi Thánh của Ta. Vì sự hiểu biết 

Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng nhƣ nƣớc lấp đầy lòng biển” (Is 11, 9). 

 Đó là thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn có một thế giới hòa bình, 

không chỉ trên Núi Thánh của Chúa mà thôi, mà còn trên khắp thế giới này nữa. Nên 

ta có thể diễn dịch nhƣ sau : Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp thế giới 

này nữa. Điều đó chỉ có thể đƣợc nếu “Sự hiểu biết Đức Chúa”, hiểu biết thánh ý của 

Thiên Chúa tràn ngập trên mọi ngƣời nhƣ nƣớc lấp đầy lòng biển vậy.  

 Quả thật, chúng ta thấy, thế giới này chƣa bao giờ có hòa bình cả. Lý do là mọi 

ngƣời chƣa hiểu biết Chúa, chƣa hiểu biết thánh ý Chúa và chƣa thực thi thánh ý Ngài. 

Chúa mời gọi mọi ngƣời hãy cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình. Ngày nay, 

cũng có rất nhiều sự tiến bộ cũng nhƣ nhiều cơ hội, để ngƣời ta gặp nhau và trao đổi, 

tránh đi rất nhiều xung đột và chiến tranh. Thế nhƣng điều đó vẫn chƣa đủ. Thế giới 

ngày nay cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để cùng nhau xây dựng một thế giới 

hòa bình nhƣ lòng Chúa mong muốn. 

 Một hình ảnh khá độc đáo, một viễn ảnh về một nền hòa bình đƣợc khắc họa nhƣ 

sau : “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con; beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sử tử non 

đƣợc nuôi chung với nhau; một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng 

gấu cái; con của chúng nằm chung một chỗ; sƣ tử cũng ăn rơm nhƣ bò. Bé thơ 

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

hổ mang” (x. Is 11, 6-8). 

 Đây là cảnh hòa bình viên mãn. Trong đó con ngƣời và động vật cùng chung 

sống hòa bình. Chắc chỉ có ở thiên đàng thôi. 

 Trong thế giới động vật hoang dã, cuộc sống của các sinh vật là cuộc chiến 

khốc liệt, mạnh đƣợc yếu thua; mạnh thì sống yếu thì chết. Giả sử nhƣ sƣ tử, cọp, 

beo, sói,....cũng ăn rơm nhƣ bò thì đã không có cảnh tƣợng đó. Và từ đó cũng sẽ 

có hậu quả là động vật sẽ phát triển đầy khắp mặt đất. Và nếu con ngƣời cũng ăn rau 

nhƣ heo, thì thế giới này, chắc sẽ đầy tràn động vật, nhiều hơn con ngƣời. Lúc đó, 

không biết thế giới sẽ ra sao ????? 

 Chúng ta cũng tự hỏi, tại sao Chúa không dựng nên sƣ tử, cọp, beo, gấu, sói ăn 

rơm nhƣ bò nhỉ ? Một câu hỏi không có câu trả lời. Nếu Chúa không làm thì tại sao 

con ngƣời cũng không làm. Con ngƣời giỏi lắm mà. Bây giờ, cho tiêu diệt hết sƣ tử, 

cọp, beo, gấu, sói,.... đi, thì cuộc sống của thế động vật sẽ không còn tàn khốc nữa. 
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Thế nhƣng con ngƣời lại không làm nhƣ thế. Họ bảo vệ những động vật đó để làm gì? 

Họ phải giết những con vật khác làm thức ăn cho chúng; có khi chúng còn giết hại 

con ngƣời nữa, thế mà họ vẫn chấp nhận bảo vệ chúng chứ không bảo vệ con  

ngƣời. Họ nhân danh bảo vệ Động Vật. Cũng thật là khó hiểu !!! 

 Thực tế mà nói thì không thể có cảnh tƣợng hòa bình đó trong thế giới loài vật. 

Đối với loài vật thì không thể, còn đối với con ngƣời thì sao, có thể chăng? Câu trả 

lời là có. Vì con ngƣời có khả năng suy nghĩ và có sự hiểu biết. Với sự hiểu biết 

và ý thức, con ngƣời có thể xây dựng một thế giới hòa bình. Cái quan trọng là mọi 

ngƣời có ý thức và cùng nhau xây dựng và chung sống hòa bình không? Một thế giới 

không còn chiến tranh; một cuộc sống không còn ganh đua, không còn ganh tị, không 

còn ghen ghét.  

 Thế giới ngày nay, cũng đã giảm rất nhiều những cuộc chiến tranh tƣơng tàn và 

khốc liệt, chỉ còn ở một vài nơi. Con ngƣời cũng đã và đang tích cực cùng nhau 

xây dựng một thế giới hòa bình. Để thêm lửa và để con ngƣời chúng ta tích cực hơn 

trong việc cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình nhƣ lòng Chúa mong muốn, 

chúng ta, mỗi ngƣời phải tập và sống cho đƣợc điều này : Đó là tôn trọng và bảo vệ 

sự sống.  

 Trƣớc tiên là sự sống của con ngƣời. Phải tôn trọng và bảo vệ sự sống của con 

ngƣời từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.  

 Tiếp đó, là tôn trọng và bảo vệ sự sống của động vật. Điều này không có nghĩa 

là con ngƣời chúng ta không ăn thịt nữa, mà là đừng có tiệu diệt hay ngƣợc đãi động 

vật cách quá khích; săn bắt, tận diệt cách bừa bãi, không còn chừa một số sót nào. 

Phải nuôi thêm và làm phát triển thêm để có thịt mà ăn. 

 Sau đó là cây cối. Tránh nạn phá rừng vô tội vạ. Thay vào đó là biết trồng 

thêm cây xanh, bảo tồn những khu rừng xanh tốt.  

 Nếu nói bảo vệ và tôn trọng sự sống cách tuyệt đối, có nghĩa là không ăn thịt; 

không cƣa cây, xẻ gỗ làm nhà; cũng không ăn rau cỏ luôn thì con ngƣời lấy gì mà 

sống. Điều đó là không tƣởng. Sự tôn trọng và bảo vệ sự sống nhƣ thế là không 

tƣởng, không có thực tế và không thể thực hiện đƣợc.  

 Tôn trọng và bảo vệ sự sống cách thiết thực là ta vẫn ăn thịt, vẫn xẻ gỗ làm nhà, 

vẫn ăn rau nhƣng đừng có tàn phá, đừng có tận diệt; đừng có hủy diệt sự sống, giống 

nhƣ cho nổ bom nguyên tử vậy. Chúng ta ăn là để sống, chứ không phải sống để mà 

ăn. Chúng ta ăn, chúng ta dùng trong sự tôn trọng, cách vừa phải. Chúng ta ăn 

một mà nuôi trồng thêm 10.  

Cụ thể nhƣ chúng ta đừng phá những tổ chim, lấy trứng vất đi hay bẻ cây hái hoa 

rồi vất đi cách vô tội vạ. Săn bắt cá biển chim trời, thì cũng chừa cho chúng đẻ trứng, 
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nuôi con. Không xả rác bừa bãi; không xả rác xuống sông, xuống biển hay đƣờng 

phố; các bịch ly lông hoặc đồ vật gì, còn xài lại đƣợc thì xài lại, đừng có vất đi tất 

cả; ....... 

 Ngay cả khi dùng nƣớc hay điện, ta cũng phải tiết kiệm và tôn trọng, không chỉ 

để chúng ta đỡ tốn tiền mà chúng ta phải dùng cho đúng và cho đáng. Đừng có nghĩ là 

mình trả tiền mà, nên dùng phí phạm. Phải biết quí từng giọt nƣớc, vì có những nơi 

không có một giọt nƣớc để dùng; phải biết trọng từng ký điện, vì nó sẽ làm cho 

trái đất nóng lên. 

 Nếu ngƣời ngƣời cùng nhau làm đƣợc nhƣ vậy là chúng ta không chỉ tiết kiệm 

đƣợc tiền mà còn đang góp phần bảo vệ sự sống, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ thế giới 

và bảo vệ chính chúng ta nữa đấy.  

 Chúng ta hãy mang lấy tâm tình của một bài hát mang tên “Protect all life” (Bảo 

vệ mọi sự sống. Đó là bài hát chủ đề cho cuộc viếng thăm Nhật Bản của Đức 

Phan-xi-cô cuối tháng 11 vừa qua. Nội dung bài hát nhƣ sau : 

1. Vƣợt trên tất cả những nẻo đƣờng ngang dọc của chúng ta. Điều đáng kể là 

chúng ta có thể để lại đƣợc điều gì cho tƣơng lai. Nếu có ai đau khổ, liệu chúng 

ta có giúp đỡ và ủi an. Hãy để tiếng kêu của bạn vang lên cho một phép lạ 

mang chúng ta lại với nhau và làm cho tất cả mọi tiếng nói đều đƣợc lắng 

nghe.  

2. Tất cả chúng ta đều phải tiến bƣớc trên một con đƣờng chông gai. Cô đơn khi 

đối diện với những thử thách bất tận trên đƣờng đời. Ngay cả khi thất bại đã gần 

kề. Một ánh sáng sẽ luôn soi lối dẫn đƣờng. Trong cuộc sống này, lời cầu 

nguyện của tôi đƣợc cất lên cho bạn. Những bàn tay đan chặt vào nhau sẽ 

không bao giờ rời bỏ bạn. 

ĐK. Chúng ta bảo vệ mọi sự sống. Chúng ta bảo vệ mọi sự sống. Chúng ta bảo vệ 

mọi sự sống. Chúng ta bảo vệ thế giới này, vì chúng ta là một. Chúng ta bảo vệ mọi 

sự sống. Chúng ta bảo vệ mọi sự sống. Chúng ta bảo vệ mọi sự sống.  

Chúng ta bảo vệ mọi  sự sống nhờ sức mạnh của tình yêu. 

 Vậy chúng ta hãy làm cho sự hiểu biết Chúa; sự hiểu biết thánh ý Chúa cho tràn 

ngập mặt đất này; cho tràn ngập trong lòng mọi ngƣời nhƣ nƣớc lấp đầy lòng biển. 

Lời Chúa đó, ý Chúa đó dạy dỗ chúng ta, làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi 

chúng ta, để nhờ đó, chúng ta vững lòng trông cậy mà cùng nhau xây dựng một 

thế giới hòa bình nhƣ lòng Chúa mong muốn và nhƣ lòng mọi ngƣời ƣớc mong. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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XA TẾT 
 

Hôm nay dạo phố, ta ngỡ ngàng 

về tháng cuối năm, về cách trang trí. 

Dãy phố trƣớc nhà, mọi ngƣời đều có 

cây tuyết tùng, hoặc những cây cành 

trúc, cành tre. Nơi đây đất ngƣời, dòng 

ngƣời cứ tấp lập và ta cũng thấy lòng 

mình xốn xang xứ lạ. Ta chẳng quen 

nổi cái không khí đón năm mới ở đây, 

lạ lẫm và lạc lạc loài. Ta muốn tìm về 

hƣơng vị tết của ngày tháng xƣa cũ 

nơi đất mẹ. 

Là ngày, nhà vẫn còn dùng bếp 

củi, bếp rạ, nóc bếp lúc nào cũng hun 

hút màu khói trắng. Ngoài trời có lạnh 

bao nhiêu thì gian bếp vẫn ấm cúng vì 

luôn có lửa. Nơi đó có nồi bánh chƣng 

của bố, có món thịt kho đông hay món 

giò thủ mà bố mẹ đã cất công làm. 

Ngày tết gian bếp bỗng trở nên rộn 

ràng, những đòn rơm cứ lần lƣợt tạo 

nên những mồi lửa mới, mùi thức ăn 

cứ vậy gọi mời đến nỗi ta nuốt bọt 

không ngừng. Ngày ấy, ta mong tết. 

Mong vì có áo mới mặc, mong vì 

đƣợc lì xì và hơn tất cả mong gặp lại 

anh chị đã đi làm xa nhà cả năm. Ta 

thấy hồi hộp nhƣờng bao, chạy hết 

nhà này tới nhà kia chỉ để hỏi “nhà 

bác, chú, cô đã gói bánh chƣng chƣa?” 

Mọi thứ thật hồn nhiên và ấm áp biết 

bao. 

Ta nhớ đến những thói quen ngày 

tết, là ra chợ mua những chậu cúc 

vàng , mai trắng hay gốc đào, gốc 

quýt về chơi tết. Nhớ cả những lần 

cùng họ hàng đi dọn mổ tiên tổ rồi đọc 

kinh chung với nhau. Nơi nghĩa trang 

hiu quạnh, lạnh lẽo nhƣng dịp này lại 

nhiều kẻ đến ngƣời đi. Những bông 

cúc trắng, vàng ở lại với bia mộ vô 

hồn nhƣng mối tƣơng giao thiêng 

liêng giữa cố nhân và ngƣời sống vẫn 

còn đó. Nó là sự sống động của việc 

hồi tƣởng về hình ảnh ngƣời thân đã 

khuất. Là dịp con cháu tìm về nguồn 

cội qua những câu chuyện của bố, của 

mẹ. Hình ảnh lời kinh vang lên trong 

nhan trắng giữa trời đông hiu quạnh 

cũng đủ làm ta thấy ấm lòng mỗi khi 

hồi tƣởng. 

Rồi cả đêm sang canh. Cái đêm 

mà ai cũng có kỉ niệm riêng cho mình. 

Cái đêm mọi ngƣời chờ khoảnh khắc 

giao mùa giữa năm mới, năm cũ. 
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Nhƣng cái bắt tay, cái ôm chúc nhau 

giữa đêm lạnh mới nồng làm sao. Mọi 

mong muốn tốt đẹp nhất tới với ngƣời 

thân đem gói gém trong câu chúc. 

Trong cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, 

lời kinh gia đình lại đƣợc vang lên. 

Trƣớc bàn thờ, con cháu sum họp đọc 

kinh tạ ơn rồi xin ơn bình an. Sau đó 

ngƣời trẻ đi chơi, ngƣời lớn tuổi thì 

ngồi lại nhâm nhi lon bia hay cắn hạt 

dƣa cứ thế mà ta trải qua những hƣơng 

vị tết thật an. 

Mới có bao nhiêu thôi mà mắt ta 

bỗng cay cay, lòng trùng lại. Gọi tết 

về trong những kỉ niệm khi giờ ta đã ở 

nơi xa, nơi xứ ngƣời. Nơi không có 

bếp củi, không nghĩa trang và cũng 

chẳng có mấy câu chúc. Ta cứ tƣởng 

rằng khi lớn lên, khi xa nhà thì những 

điều đó sẽ thay đổi và cũng chẳng còn 

thời gian để sống lại nhƣng ta đã 

nhầm. Ta càng gắng gƣợng lại cảm 

thấy sự trống trải đến lạ. Trống trải 

đến mức ta không dám gọi về thăm 

gia đình dịp đó. Hay có gọi thì cũng 

gồng mình để cho nƣớc mắt không rơi 

để bố mẹ an lòng. Nhƣng ta không tự 

dối mình đƣợc, ngồi trong phòng một 

mình, ta tự bật một lon bia, lốc một 

hơi dài. Vậy mà cũng hết nửa lon, rồi 

tự hỏi sao bia hôm nay đắng thế. Mà 

không hay nƣớc mắt đã trào ra từ lúc 

nào không hay. Và ta chẳng kiềm chế 

đƣợc khi thốt mấy lời trong nƣớc mắt, 

con nhớ nhà. 

Vậy đó, có những cái tết ở nơi xa 

chỉ mình ta biết và chống trọi với cô 

đơn. Ngƣời ta nói, nhờ cô đơn mà con 

ngƣời trƣởng thành hơn. Trong cái héo 

hắt đơn độc của việc đón tết xa nhà đó 

mà ta mới thấy dù đi tới đâu, là ai đi 

nữa thì vẫn có một tết việt trong tâm 

hồn. Và rồi ta lại nhủ lòng, hết tết này 

thôi, tết sau ta đƣợc đoàn tụ cùng gia 

đình rồi. Cô đơn và buồn là thế khi 

phải xa tết, nhƣng bài học đi xa và 

trƣởng thành ta vẫn phải học, và vẫn 

phải trả bài cho cuộc đời. Đó là trách 

nhiệm trong công việc, cuộc sống.  

Tết ơi, ta chẳng bao giờ quên 

ngƣơi, nhƣng ta luôn tƣởng nhớ về 

ngƣơi trong những gian bếp, nhà hàng 

nơi ta làm việc. Dù ta có là ai thì trong 

ta vẫn có một khoảng riêng tƣ cho 

những hƣơng vị tết. Ta hẹn ngƣơi một 

dịp khác, một ngày ta trƣởng thành 

trong những tháng năm xa gia đình và 

ngƣời thân. 

Trầm Giang. 
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CUỘC ĐỐI THOẠI TRONG QUÁN MÌ R MEN 

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. 

Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là “Câu chuyện bát mì”..Chuyện 

xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì 

Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản. 

 

Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của ngƣời Nhật, 

cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thƣờng, đến chạng 

vạng tối trên đƣờng phố hãy còn tấp nập ồn ào, nhƣng vào ngày này, mọi ngƣời đều 

lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đƣờng phố trong phút chốc 

đã trở nên vắng vẻ. 

Ông chủ Bắc Hải Đình là một ngƣời thật thà chất phát, còn bà chủ là một ngƣời 

nhiệt tình, tiếp đãi khách nhƣ ngƣời thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa 

thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một ngƣời phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bƣớc 

vào. đứa nhỏ khoảng 6 tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống 

nhau, còn ngƣời phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời. 

– Xin mời ngồi! 

Nghe bà chủ mời, ngƣời phụ nữ rụt rè nói: 

– Có thể… cho tôi một… bát mì đƣợc không? 

Phía sau ngƣời phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú. 

– Đƣơng nhiên… đƣơng nhiên là đƣợc, mời ngồi vào đây. 

Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to: 

– Cho một bát mì. 

Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò 

chuyện khe khẽ với nhau. “Ngon quá” – thằng anh nói. 

– Mẹ, mẹ ăn thử đi – thằng em vừa nói vừa gắp mì đƣa vào miệng mẹ. 

Sau khi ăn xong, ngƣời phụ nữ trả một trăm năm mƣơi đồng. Ba mẹ con cùng 

khen: “Thật là ngon ! Cám ơn !” rồi cúi chào và bƣớc ra khỏi quán. 

– Cám ơn các vị ! Chúc năm mới vui vẻ – ông bà chủ cùng nói. 

Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31/12, 

ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Đình vẫn phát đạt. So với năm 

ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mƣời giờ, bà chủ toan đóng cửa thì cánh cửa 
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lại bị mở ra nhè nhẹ. Bƣớc vào tiệm là một ngƣời phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ 

nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái. 

– Có thể… cho tôi một… bát mì đƣợc không? 

– Đƣơng nhiên… đƣơng nhiên, mời ngồi! 

Bà chủ lại đƣa họ đến bàn số hai nhƣ năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp: 

– Cho một bát mì. 

Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời: 

– Vâng, một bát mì! 

Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng: 

– Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì đƣợc không? 

– Không đƣợc đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý. 

Ông chủ trả lời thế nhƣng lại bỏ nhiều mì vào nồi nƣớc lèo, ông ta cƣời cƣời 

nhìn vợ và thầm nghĩ: “Trông bà bề ngoài khô khan nhƣng lòng dạ cũng không đến 

nỗi nào!” 

Ông làm một tô mì to thơm phức đƣa cho bà vợ bƣng ra. Ba mẹ con ngồi quanh 

bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông 

chủ quán. 

– Thơm quá! 

– Năm nay vẫn đƣợc đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá! 

– Sang năm nếu đƣợc đến đây nữa thì tốt biết mấy! 

Ăn xong, trả một trăm năm mƣơi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình. 

– Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ! 

Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một 

lúc lâu. 

Đến ngày 31/12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn rất tốt, vợ 

chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện. Đến 9g30 tối, cả 

hai ngƣời đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. Đến 10 giờ, nhân 

viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên 

tƣờng ghi giá tiền của năm nay là “200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái 

“150đ/bát mì”. Trên bàn số hai, ba mƣơi phút trƣớc bà chủ đã đặt một tờ giấy “Đã đặt 

chỗ”. Đúng 10g30, ba mẹ con xuất hiện, hình nhƣ họ cố chờ khách ra về hết rồi mới 

đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ quần áo của 

anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đêu đã lớn rất nhiều. 

– Mời vào! Mời vào! – bà chủ nhiệt tình chào đón. 
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Nhìn thấy khuôn mặt tƣơi cƣời của bà chủ, ngƣời mẹ chậm rãi nói: 

– Làm ơn nấu cho chúng tôi…hai bát mì đƣợc không? 

– Đƣợc chứ, mời ngồi bên này! 

Bà chủ lại đƣa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy “Đã đặt chỗ” đi, sau đó 

quay vào trong la to: “Hai bát mì” 

– Vâng, hai bát mì. Có ngay. 

Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi. 

Ba mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ 

chồng ông chủ cũng cảm nhận đƣợc sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng 

cảm thấy vui lây. 

– Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con! 

– Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ? 

– Chuyện là thế này: vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám ngƣời bị 

thƣơng, công ty bảo hiểm chỉ bồi thƣờng một phần, phần còn lại chúng ta phải chịu, 

vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp năm mƣơi ngàn đồng. 

– Chuyện đó thì chúng con biết rồi – đứa con lớn trả lời. 

Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe. 

– Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhƣng năm nay mẹ đã 

nộp xong cả rồi! 

– Hả, mẹ nói thật đấy chứ? 

– Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đƣa báo, còn Tiểu Thuần 

giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã phát cho mẹ một 

tháng lƣơng đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu mẹ đã nộp hết rồi. 

– Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhƣng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm 

nhé. 

– Con cũng tiếp tục đi đƣa báo. Tiểu Thuần chúng ta phải cố gắng lên! 

– Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều! 

– Tiểu Thuần và con có một bí mật chƣa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày 

chủ nhật của tháng mƣời một, trƣờng của Tiểu Thuần gửi thƣ mời phụ huynh đến dự 

một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thƣ đặc biệt cho biết bài văn 

của Tiểu Thuần đã đƣợc chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. 

Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự. 

– Có thật thế không? Sau đó ra sao? 
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– Thầy giáo ra đề bài: “Chí hƣớng và nguyện vọng của em là gì?” Tiểu Thuần đã 

lấy đề tài bát mì để viết và đƣợc đọc trƣớc tập thể nữa chứ. Bài văn đƣợc viết nhƣ 

sau: “Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, 

mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc”. Đến cả việc hàng ngày con phải đi đƣa 

báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: “Vào tối 31/12, ba mẹ con cùng ăn một bát 

mì rất ngon. Ba ngƣời chỉ gọi một tô mì, nhƣng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám 

ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng 

khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn”. Vì vậy Tiểu Thuần 

viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì 

lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu nhƣ: “Cố gắng 

lên ! Chúc hạnh phúc ! Cám ơn !” 

Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng ngƣời lắng nghe ba mẹ con nói 

chuyện mà nƣớc mắt lăn dài. 

– Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, 

mời em lên phát biểu vài lời. 

– Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao? 

– Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: “Cám ơn 

sự quan tâm và thƣơng yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng ngày em con phải 

đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó nó đều phải vội vả về 

nhà, điều này gây không ít phiền toái cho mọi ngƣời. Vừa rồi khi em con đọc bài văn 

thì trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ nhƣng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm 

nay mẹ chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao 

giờ quên đƣợc… Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ 

nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con.” 

Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì 

đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào và ra về. 

Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo: 

– Cám ơn! Chúc mừng năm mới! 

Lại một năm nữa trôi qua. 

Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai đƣợc đặt một tấm giấy “Đã đặt chỗ” 

nhƣng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện. 

Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có ngƣời ngồi. Ba mẹ con vẫn 

không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn nhƣ mọi năm, toàn bộ đồ đạc 
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trong tiệm đƣợc thay đổi, bàn ghế đƣợc thay mới nhƣng bàn số hai thì đƣợc giữ lại y 

nhƣ cũ. 

“Việc này có ý nghĩa nhƣ thế nào ?” Nhiều ngƣời khách cảm thấy ngạc nhiên khi 

nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi 

ngƣời nghe. Cái bàn cũ kia đƣợc đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một 

ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn 

số hai “cũ” trở thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi ngƣời đều muốn thử ngồi vào cái bàn 

này. 

Rồi rất nhiều lần 31/12 đã đi qua. 

Lại một ngày 31/12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa 

đều dắt ngƣời nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao 

thừa vang lên. Sau đó, mọi ngƣời đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay. Hơn 

9g30 tối, trƣớc tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, 

những ngƣời khác đem đến nào là rƣợu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, 

bốn chục ngƣời. Mọi ngƣời rất vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai 

nói ra nhƣng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Ngƣời thì ăn 

mì, ngƣời thì uống rƣợu, ngƣời bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi ngƣời vừa ăn, vừa trò 

chuyện, từ chuyện trên trời dƣới đất đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. 

Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau nhƣ 

ngƣời nhà. 

Đến 10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi ngƣời trong tiệm liền im 

bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bƣớc vào, mọi ngƣời 

trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại. Bà chủ định ra nói lời xin 

lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một ngƣời phụ nữ ăn mặc hợp thời trang 

bƣớc vào, đứng giữa hai thanh niên. 

Mọi ngƣời trong tiệm dƣờng nhƣ nín thở khi nghe ngƣời phụ nữ ấy nói chầm 

chậm: 

– Làm ơn… làm ơn cho chúng tôi ba bát mì đƣợc không? 

Gƣơng mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mƣời mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng 

hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trƣớc mặt bà đây. Đứng sau 

bếp, ông chủ nhƣ mụ ngƣời đi, giơ tay chỉ vào ba ngƣời khách, lắp lắp nói: 

– Các vị… các vị là… 

Một trong hai thanh niên tiếp lời: 
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-Vâng! Vào ngày cuối năm của mƣời bốn năm trƣớc đây, ba mẹ con cháu đã gọi 

một bát mì, nhận đƣợc sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu nhƣ có thêm nghị 

lức để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tƣ Hạ. 

Năm nay cháu thi đỗ vào trƣờng y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện 

Kinh Đô. Tháng tƣ năm sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát 

Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trƣớc là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đƣờng ghé thăm 

mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ƣớc trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật 

Bản không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý định 

nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào 

hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này. 

Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nƣớc mắt ƣớt đẫm mặt. Ông chủ tiệm 

rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vả nhả ra, đứng dậy nói: 

– Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mƣời 

năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao ? Mau tiếp khách đi chứ. Mau lên! 

Bà chủ nhƣ bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cƣời nói: 

– Ồ phải… Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì. 

Ông chủ vội vàng lau nƣớc mắt trả lời: 

– Có ngay. Ba bát mì. 

Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài 

câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động 

ngày nay, con ngƣời dƣờng nhƣ có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhƣng từ câu 

chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng : chúng ta không nên chịu ảnh hƣởng của hoàn 

cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho ngƣời khác thì bạn có 

thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi 

tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và 

thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt ,nhƣng trong đêm đông giá rét thì 

nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi ngƣời. 

Câu chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có ngƣời 

nhận xét rằng : “Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nƣớc mắt.” Đây chỉ là 

lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhƣng nó không phải là không thực tế. 

Quả thật, nhiều ngƣời đọc xong câu chuyện đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân 

thành và lòng nhân hậu trong câu chuyện đã làm cho họ phải xúc động. 

Theo Sống Đẹp 
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 I CŨNG CẦN MỘT VÒNG T Y  M.  

 

Một câu chuyện thật 100%, tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. 

Một tấm lòng quảng đại vị tha hiếm có trong thế giới ngày hôm nay. 

Xin ngả mũ chào ngưỡng phục chàng thanh niên tên Ben 18 tuổi. 

Thật cảm động, đọc mà rưng rưng nước mắt. 

 

 

“Good night, sweet dreams.” 

 Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp  của cô ở 

sở cảnh sát Dallas, khi bƣớc đến gần căn apartment của cô ở lầu 3. Lúc ấy khoảng gần 

10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu 

tuần khá mệt mỏi và nhức đầu vì những chuyện lỉnh kỉnh chẳng đâu vào đâu. Cô cần 

nghỉ ngơi để lấy lại sức. 

 Khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng, Genny cảm thấy có điều gì bất 

thƣờng. Cô luôn cẩn thận khóa cửa, tắt đèn mỗi khi rời nhà. Cửa dƣờng nhƣ không khóa, 

cô xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa mở he hé.  

 Genny khẽ giật mình, đặt tay lên báng súng nhƣ một phản xạ tự nhiên.  

 Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra. Genny suy nghĩ thật nhanh. Ngoài Dick ra, 

không ai biết chỗ ở của cô. Kẻ nào đã đột nhập vào phòng cô?...   

Genny rút súng, lùi lại một bƣớc, tay giơ cao khẩu súng ngắn, chân đạp mạnh vào 

cánh cửa. 

  

“Đứng yên tại chỗ. Giơ tay lên!” Genny hét lớn. 

https://1.bp.blogspot.com/-n1XCktltyeE/XeWJPBQWatI/AAAAAAAAqho/ZjS5GKTSROkZrUUHTEUz4d91S0JOCtv8ACLcBGAsYHQ/s1600/Picture1.png
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Cửa mở toang. Cô trông thấy một gã đàn ông ngồi dựa lƣng trên ghế sofa, hai chân 

duỗi thẳng, tay cầm vật gì đó.  

“Bỏ ngay cái đó xuống. Giơ hai tay lên!” Genny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai 

tay, mũi súng chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt. 

Trƣớc mắt cô là gã đàn ông da màu lạ hoắc. Gã mặc quần short, tay cầm vật gì lấp 

lánh cô không nhìn thấy rõ. Gã chồm ngƣời dậy, nhìn chòng chọc vào cô. 

 “Giơ hai tay lên! Bỏ cái đó xuống ngay, nếu không tôi bắn.” Genny quát lên và lùi 

lại một chút, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng. 

 Gã đàn ông đứng bật dậy, dáng cao lớn, khệnh khạng.  

“Hey! Hey! Hey!” Gã trợn mắt, xăm xăm bƣớc về phía cô… 

 “Đoàng! Đoàng!” Genny nổ liền hai phát. Gã bật ngửa ra sau, nằm ngay đơ, đầu 

gối lên thành ghế sofa. 

 Suốt những năm hành nghề cảnh sát, Genny vẫn đƣợc đồng nghiệp thán phục về 

tài thiện xạ, đã bắn thì không trật vào đâu đƣợc. Cô từ từ bƣớc qua cửa, men sát theo 

vách tƣờng rồi lọt hẳn vào phòng trong lúc hai tay vẫn không rời khẩu súng, hai mắt vẫn 

chăm chăm nhìn xuống thân hình bất động dƣới chân sofa. Gã da màu nằm im không 

nhúc nhích, máu loang trƣớc ngực. 

 Genny đảo mắt một vòng, nhìn quanh. Và, chỉ trong một vài giây, trong ánh sáng 

mờ mờ của ngọn đèn phòng khách, cô nhận ra điều gì khác thƣờng… Cô lắc lắc đầu 

mấy cái cho thật tỉnh táo. Genny bỗng lạnh sống lƣng. Cô thấy chóng mặt, rồi khẩu 

súng trong tay rớt xuống lúc nào cô không hay. 

 Đây không phải là căn apartment của cô. Cô đã vào nhầm phòng. 

 Genny vội quỳ xuống bên ngƣời đàn ông. Gã nằm ngửa, hai mắt mở lớn, trợn 

trừng. Bàn tay phải mở ra cho thấy vật trong tay gã là chiếc muỗng nhôm. Một ly kem 

ăn dở và hộp kem mở nắp ở trên chiếc bàn thấp cạnh sofa. Máu vẫn loang trên sàn 

nhà… 

 Genny ngồi bật dậy, hoảng hốt... Cô đã làm gì vậy?! Cô đã giết ngƣời.   

Rồi Genny lại quỳ xuống, đặt tay lên ngực gã. Cô nhớ tới những thao tác  CPR 

từng ứng dụng. Vô ích, viên đạn trúng ngay tim. Dƣới chân cô đã là một xác chết. Cô 

nhìn lại bàn tay mình. Máu. Genny cố trấn tĩnh, gọi số 911 trƣớc khi gieo mình xuống 

chiếc sofa mà ngƣời đàn ông đã ngồi trƣớc đó ít phút. 

 Tiếng TV ở góc phòng phát đi bản tin về vụ cƣớp ở đâu đó. Genny nghe tiếng lao 

xao và tiếng chân ngƣời từ ngoài hành lang… 

 Phiên tòa bƣớc sang ngày thứ 5, dự trù sẽ đƣa ra phán quyết chung thẩm. Genny 

trông hốc hác, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cô phải trả lời nhiều câu hỏi từ công tố 

viện. Trả lời câu hỏi đầu tiên, Genny nói cô không biết gì về Bruce, ngƣời hàng xóm đã 
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thiệt mạng vì hai phát súng nghiệt ngã của cô đêm ấy. Ngƣời thanh niên da màu chết bất 

ngờ, không hiểu đƣợc vì sao mình phải chết. 

 Bruce ở lầu số 3, trong căn phòng ngay bên dƣới phòng của Genny ở lầu 4. Anh là 

nhân viên kế toán của một công ty tài chánh. Bruce kém cô ba tuổi, là một thanh niên 

hiền lành và tốt bụng, hay giúp đỡ ngƣời khác.   

Ngoài công việc ở sở, anh là thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tại một nhà 

thờ ở địa phƣơng trong nhiều năm.  

Công tố viên muốn cô diễn lại trình tự mọi chuyện xảy ra vào hôm ấy và phóng ra 

liên tiếp những câu hỏi nhƣ không để cô có thì giờ đắn đo suy nghĩ. 

 “Chuyện gì làm cô không tỉnh táo hôm ấy?” 

 “Tôi không rõ. Có thể tôi đã làm việc quá sức. Tôi đã làm đến hơn 14 tiếng thay 

cho ngƣời bạn trong sở nghỉ bệnh.” 

 “Còn gì nữa?” 

 “Tôi về muộn, khá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Từ lúc xuống xe ở parking, 

tôi vừa đi vừa text message với ngƣời bạn cùng sở nên không nhận ra mình đang ở lầu 

3 chứ không phải lầu 4.” 

 “Mỗi phòng đều có tấm biển ghi số phòng gắn trên cửa, cô không nhìn số phòng?” 

 “Không,” Genny lắc đầu. “Phòng tôi ở dãy bên tay phải, cạnh phòng cuối cùng 

của hành lang. Rất dễ nhận biết, tôi cứ đi thẳng tới đó.” 

 “Khi mở cửa phòng, cô không nhận ra đấy không phải là phòng mình?” 

 “Không,” Genny lắc đầu. “Đèn không đủ sáng. Cách bài trí nơi phòng khách khá 

giống với phòng tôi. Bộ sofa cũng gần nhƣ cùng một kiểu, một màu.” 

 “Cô nghĩ gì và phản ứng thế nào vào lúc ấy?” 

 “Một kẻ lạ nào đó đột nhập phòng mình. Tôi rút súng ra. Tôi cần phản ứng thật 

nhanh, nghề nghiệp dạy tôi nhƣ vậy.” 

 Công tố viên không hỏi tiếp. Phòng xử chìm trong im lặng vài phút. 

 “Cô nghĩ gì trong đầu khi nổ súng vào ngƣời đó?” 

 “Tôi sợ,” Genny trả lời, giọng run run. “Tôi yêu cầu anh ta đứng yên và giơ tay lên 

đến mấy lần, nhƣng anh ta bỗng hét lớn „Hey, hey, hey!‟ nhƣ bị kích động và sấn về 

phía tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ giết mình. Tôi không còn cách nào. Bắn chậm thì chết.” 

Genny khóc nức lên… 

 Nhiều tiếng lào xào… Bà thẩm phán Tammie nhìn Genny chăm chú, khẽ gật gù. 

 “Tôi ngu ngốc quá!…” Genny nói trong tiếng nấc. “Tôi muốn đƣợc trừng phạt.” 

 “Cô nói tiếp đi, rồi sao nữa? Mọi ngƣời vẫn đang nghe cô.” Thẩm phán Tammie 

lên tiếng. 
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“Tôi thấy mình thật xấu xa, kinh tởm.” Genny nói nhỏ, cúi gầm mặt. “Tôi thù ghét 

tôi mỗi ngày. Tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm đƣợc một ngày bình yên trong suốt 

phần đời còn lại.” 

 Genny sẽ nhận bản án chung thẩm hôm nay. Việc xét xử và nghị án có khuynh 

hƣớng bất lợi cho cô trong bối cảnh khá căng thẳng do những đợt biểu tình phản đối 

tình trạng bạo hành của cảnh sát đối với ngƣời da màu gần đây vẫn chƣa lắng xuống. 

Công tố viện có vẻ muốn cáo buộc tội sát nhân cho cô hơn là ngộ sát để làm dịu bớt 

những làn sóng phẫn nộ. Trong suốt phiên xử Genny tránh cái nhìn từ phía những ngƣời 

thân của Bruce. Cô tin là họ căm ghét cô và chỉ muốn cô phải chịu bản án nặng nhất. 

 Công tố viện đề nghị bản án 28 năm tù giam, bằng con số tuổi của Bruce vào ngày 

sinh nhật của anh ta trong tháng này nếu nhƣ anh còn sống. Genny đã lấy đi những năm 

tuổi đẹp nhất của anh ta và cô phải trả lại đúng số năm ấy. 

 Sau nhiều giờ nghị án của bồi thẩm đoàn, Genny sau cùng nhận phán quyết chung 

thẩm là 10 năm tù giam và có thể xin đƣợc ân xá sau 5 năm ngồi tù. Những nguời thân 

trong gia đình nạn nhân đƣợc phép lên tiếng.  

Alice, mẹ của Bruce, chỉ sụt sùi kể lể, không nói đƣợc gì nhiều. Beck, ông bố, lắc 

lắc đầu tỏ dấu không muốn lên tiếng. Mọi ngƣời hƣớng về Ben, em trai của Bruce, 

ngƣời nói những lời sau cùng. Chàng trai 18 tuổi, mặc bộ vest đen chỉnh tề, đeo kính 

trắng, khuôn mặt có nét từa tựa ông anh cậu. 

 “Tôi không ghét chị, cho dù chị đã làm chúng tôi phải xa lìa Bruce.” Ben cất tiếng 

sau ít giây im lặng. Cậu đƣa mắt về phía Genny, nói chậm rãi. “Tôi thực lòng mong 

muốn những điều tốt lành cho chị. Tôi cũng không muốn chị phải vào tù một ngày nào. 

Và tôi tin là Bruce, anh tôi, cũng muốn nhƣ vậy. Tôi hiểu Bruce hơn ai hết. Anh ấy rất 

mau quên và dễ tha thứ, anh ấy không muốn chị phải vào tù đâu. Anh ấy chẳng oán ghét 

ai bao giờ, và cũng chẳng muốn làm ai buồn khổ. Những gì tôi nói ra đây là những điều 

tôi học đƣợc từ Bruce. Giá nhƣ anh ấy có ở đây thì anh ấy cũng sẽ nói giống nhƣ tôi vậy. 

Việc đã rồi, chị đâu có muốn nhƣ thế, phải không? Chẳng ai muốn nhƣ thế cả.” 

 Ben ngừng lại. Phòng xử không một tiếng động. Mọi ngƣời im lặng, chờ nghe cậu 

nói tiếp. Ben nhìn thật lâu vào đôi mắt Genny đỏ hoe.“Anh ấy chắc chắn tha thứ cho chị. 

Chị cũng cần tha thứ cho chị.”   

Ngừng một chút, Ben nói tiếp, “Nếu chị không làm đƣợc vậy, chị hãy tìm đến với 

Chúa. Một khi chị biết lỗi và hối lỗi thì Chúa sẽ tha thứ cho chị.   

Phần tôi…, tôi cũng tha thứ cho chị.” 

 Ben lại ngừng một chút, rồi cậu hƣớng cái nhìn về bà thẩm phán Tammie.  

“Liệu tôi có thể dành cho chị ấy một cái ôm không?” 
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 Không có tiếng trả lời. “Tôi có đƣợc phép ôm chị ấy không?” Ben hỏi lại lần nữa, 

giọng khẩn khoản. “Tôi đƣợc phép chứ? Xin cho tôi…” 

 “Đƣợc,” bà thẩm phán nói, sau ít giây bối rối. 

 Ben rời bàn, bƣớc xuống. Phía bên kia, Genny đƣa mắt nhìn viên cảnh sát bên 

cạnh cô. Anh ta đứng lặng yên, không nói năng gì. Cô bƣớc ra khỏi hàng ghế tiến về 

phía Ben. Khi tới gần Ben, cô dang rộng cánh tay, lao vào ôm chầm lấy cậu. Hai cánh 

tay cô quấn chặt cổ cậu. 

 Mọi ngƣời nghe rõ tiếng khóc nức lên của hai ngƣời. 

 Ben ôm lấy tấm lƣng Genny, hai bàn tay cậu xòe rộng xoa xoa, vỗ dọc lƣng cô. 

 “Em tha thứ cho tôi?” Genny thì thầm. “Tôi không nghe lầm chứ? Tôi muốn đƣợc 

nghe lại một lần nữa. Xin làm ơn…” 

 “Tôi tha thứ cho chị.” Ben khẽ nói. “Bruce muốn tôi làm việc đó. Anh ấy và tôi 

tha thứ cho chị.” 

 Genny áp mặt vào ngực Ben. Cô buông lỏng đôi tay, rồi cô lại ôm chặt lấy Ben lần 

nữa. 

“Thế còn những ngƣời khác trong gia đình em?” 

 “Tôi không rõ, tôi tin mọi ngƣời rồi sẽ tha thứ cho chị.” Ngừng một chút,   

Ben nói, “Tin tôi đi, khi tìm đến với Chúa, chị sẽ đƣợc bình an thôi. Hãy can đảm 

lên, chị hứa với tôi đi.” 

 “Tôi hứa, tôi hứa…” Genny nghẹn lời. Khuôn mặt cô đầm đìa nƣớc mắt. 

“Peace be with you,” Ben thì thầm lời cuối trong lúc chậm rãi buông cô ra. 

 Không một ai trong phòng nghe đƣợc họ nói gì. Viên cảnh sát dìu Genny về lại 

chỗ ngồi. 

 Ben quay nhìn Genny trong một thoáng trƣớc khi rời phòng xử. 

 Ted, luật sƣ biện hộ cho Genny, chìa tay bắt tay bố của Ben khi hai ngƣời cùng 

bƣớc ra ngoài hành lang. 

 “Cậu bé này tốt hơn chúng ta rất nhiều, bản thân tôi phải học nhiều ở cậu. Chỉ có 

chiếc ôm ấy mới chữa lành đƣợc những vết thƣơng.” 

 “Đúng thế,” Beck khẽ gật gật đầu. 

 Rồi ông quay nhìn con trai mình đứng phía sau, đƣa ngón tay cái lên.  

 Hai bố con cùng bƣớc xuống những bậc thang cấp của tòa án. 

 “Vậy là xong,” Beck siết chặt vai cậu, nói. “Bố cám ơn con. Bố yêu con, Ben. Bây 

giờ Bố cảm thấy nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa, giờ đây Bố Mẹ vẫn có con bên cạnh. Tất cả rồi 

sẽ qua đi. Chúng ta cần phải sống. Mọi ngƣời cần phải sống. Chúng ta không để bất cứ 

thứ gì đè nặng trái tim mình.” 

 Ben im lặng, cậu cũng nghĩ nhƣ bố. 
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 “Mỗi ngƣời một phần số,” Beck nói tiếp. “Chúng ta không làm khác đi đƣợc, 

nhƣng chúng ta có thể làm nhẹ bớt phần nào những gánh nặng.  

 Ai cũng cần một vòng tay ôm.” 

 Ben vẫn im lặng. Cậu hít sâu và thở ra một hơi dài. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm 

nhƣ Bố.  

Chiều xuống dần. Hai bố con sánh đôi bên nhau. Beck lại bóp nhẹ mấy cái vào vai 

Ben. Và ông choàng hẳn tay qua vai cậu, rồi khoác vai cậu bƣớc đi thân mật nhƣ hai 

ngƣời bạn. 

 “Bố nói đúng,” Ben thầm nghĩ. “Ai cũng cần một vòng tay ôm.” 

Lê Hữu 

(Viết phỏng theo bản tin báo The Dallas Morning News, 2/10/2019) 

(Diễn Đàn Thế Kỷ) 

 

 

CUỘC  SỐNG 
 

Chữ “bận” (忙) là sự kết hợp của chữ “tâm” (心) và chữ “vong” (亡) 

cứ mãi bận rộn rồi thì tâm cũng sẽ chết. 

Tác giả Điền Duy chia sẻ trong cuốn sách „Hoa điền bán mẫu‟ rằng: “Chúng ta 

nhận được những kịch bản khác nhau trong đời. Có người thì bình lặng, người thì nồng 

nhiệt, khi thì cười, lúc lại khóc. Dù ra sao, ta vẫn phải diễn cho đến khi hạ màn.” 

Cuộc đời của chúng ta quá quý giá, đến mức mà dù có sống ra sao cũng có cảm 

giác nhƣ đã lãng phí. Nếu phải đƣa ra một lời khuyên để không lãng phí cuộc đời, thì tôi 

nghĩ đó chính xác là: Đừng để dành điều tốt nhất cho đến cuối cùng. 

Đừng để dành điều tốt nhất cho đến cuối cùng. 

Đừng đợi đến khi quá muộn, đây là điều mà tất cả mọi ngƣời đều hiểu, nhƣng 

không phải ai cũng làm đƣợc. 

Nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn đã chia sẻ trải nghiệm của một ngƣời bạn nhƣ sau: 

Vợ của ngƣời bạn qua đời, khi thu dọn những di vật mà vợ để lại, anh ấy nhìn thấy 

một chiếc khăn choàng lụa còn chƣa tháo mác. Bởi vì chiếc khăn này rất đẹp, rất đắt 

tiền nên vợ anh cứ mãi không nỡ dùng, cứ muốn đợi đến dịp đặc biệt. 

Kết quả là cho đến ngày ra đi rồi cũng chƣa đeo đƣợc chiếc khăn. 

Anh ấy cảm khái rằng: Đừng để dành những gì tốt đẹp vào dịp đặc biệt rồi mới lấy 

ra dùng, mỗi ngày đang sống đều là ngày đặc biệt rồi! 

https://trithucvn.net/doi-song/mac-ngon-toi-cam-thay-nhan-loai-dang-doi-mat-voi-nguy-hiem-lon-nhat.html
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Cũng giống nhƣ ngƣời vợ kia – chiếc khăn đẹp cứ mãi tiếc không choàng, chúng ta 

cũng luôn cất giữ những điều tốt đẹp để dành đến sau này, kết quả lại chẳng đƣợc nhƣ 

mong muốn.. 

Khi còn trẻ muốn đi leo núi mà chƣa đi đƣợc, kết quả là về già bạn đành nhìn núi 

thở dài. 

Khi đi mua sắm thích một cái áo nhƣng đắt quá, đợi đến khi đủ tiền thì áo đã lỗi 

thời rồi. 

Còn nhỏ, con muốn chơi đùa với bạn mà bạn mãi bận rộn, đến khi có thời gian thì 

con đã lớn rồi, cũng chẳng còn muốn chơi cùng bạn nữa. 

Con trẻ muốn đi thả diều, đến khi bạn có thời gian thì con đã không còn thích diều 

nữa. 

Vợ luôn nấu cơm, ôm con chờ bạn về nhà cùng ăn, nhƣng bạn cứ mãi bận công 

việc, tiệc tùng ở công ty, đến một ngày về nhà ăn cơm cùng vợ con thì cô ấy đã bế con 

bỏ đi rồi. 

Cha mẹ già muốn bạn có thể thỉnh thoảng về thăm họ nhƣng bạn cứ lo làm ăn mãi, 

đến khi có thời gian về thăm cha mẹ thì họ đã qua đời… 

Cuộc sống cũng giống nhƣ một giỏ táo tƣơi ngon vậy, bạn cứ chần chừ mãi không 

ăn. Đến cuối cùng táo bị hỏng rồi, bạn mới cảm thấy tiếc và bắt đầu ăn những quả chƣa 

hỏng hết, ăn xong táo hỏng thì những quả tƣơi cũng đang hỏng, bạn lại tiếp tục phải ăn 

táo hỏng… 

Bạn muốn để dành điều tốt nhất cho đến cuối cùng, nhƣng lại thành ra cả đời chỉ 

ăn táo hỏng. 

Thực phẩm sẽ hết hạn, hạnh phúc cũng vậy!  

Hạnh phúc chẳng những sẽ hết hạn, mà còn sẽ biến mất khi chúng ta bận rộn. 

Chữ “bận” (忙) là sự kết hợp của chữ “tâm” (心) và chữ “vong” (亡), cứ mãi bận 

rộn rồi thì tâm cũng sẽ chết. 

Có rất nhiều ngƣời vô tình đánh mất chính mình và những điều quan trọng nhất 

cuộc đời trong lúc bận rộn.  

Vừa hy sinh, vừa mất đi. Cả đời vội vã chạy nên không thể nào tận hƣởng đƣợc 

phong cảnh đẹp bên đƣờng. 

Trƣớc đây, tôi từng đọc đƣợc một câu chuyện rằng: 

Ở vùng núi Quý Châu có một bà cụ, con gái đi làm xa, mỗi năm chỉ về nhà ăn Tết 

với mẹ một lần, sau đó lại vội vã đi. 

Mẹ thƣơng con công việc bận rộn nên luôn nói rằng mình khỏe, lần nào bị bệnh 

cũng không cho con hay, sức khỏe mỗi ngày một yếu đi nhƣng lại giả vờ là mình rất 

khỏe.  Bệnh lâu ngày, cuối cùng vào một đêm nọ, bà mẹ qua đời, sau đó vài ngày hàng 

xóm mới phát hiện ra.  
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Con gái biết chuyện vội vàng quay về gào khóc trƣớc thi thể của mẹ: “Mẹ ơi, con 

hối hận lắm, thật sự rất hối hận.” 

Lúc này đây, hối hận và nƣớc mắt đều đã muộn… 

Từ đây về sau, trong nhà sẽ không còn hình bóng bố mẹ đợi chờ. 

Liệu chúng ta có giống nhƣ cô gái này chăng, vẫn cứ luôn trì hoãn: 

Đợi sau khi kiếm đƣợc nhiều tiền sẽ đón bố mẹ đến sống cùng để bố mẹ an hƣởng 

tuổi già. 

Đợi đến khi sự nghiệp ổn định hơn sẽ bày tỏ với ngƣời mà mình thích. 

Đợi làm xong công việc sẽ cùng ngƣời thân đi du lịch… 

Kết quả là, cứ để họ mãi chờ đợi, chờ đợi… để rồi đánh mất những ngƣời yêu 

thƣơng mình nhất! 

Sống cho hiện tại, đừng bỏ lỡ thời gian. 

Một câu chuyện ngày xƣa kể về ngày cuối cùng của một tội phạm tử hình nhƣ sau: 

Có một thanh niên ăn không ngồi rồi, toàn là đi trộm gà trộm chó. Một ngày nọ, 

anh ta đi trộm ngựa ở doanh trại quân đội, bất cẩn bị bắt đƣợc.  

Tƣớng quân nổi giận lôi đình muốn chặt đầu anh ta để cảnh cáo dân chúng, nhƣng 

cho phép anh ta nói ra tâm nguyện cuối cùng của mình trƣớc khi chết. 

Ngƣời thanh niên đau khổ nói:  

“Tôi muốn nấu cơm cho mẹ, từ nhỏ tôi luôn làm mẹ tức giận mà chưa từng hiếu 

kính với bà.” 

Tƣớng quân hỏi: “Còn gì nữa không?” 

“Tôi muốn xin lỗi Tiểu Thúy, tôi đã hứa sẽ tặng trâm ngọc cho cô ấy, nhưng xem ra 

là không làm được rồi.” 

“Còn nữa không?” 

Anh ta khóc nói:  

“Tôi còn muốn học để kiếm việc làm, không muốn trộm gà trộm chó nữa, thế 

nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi….”  

Tƣớng quân nghe xong cuối cùng lại thả anh ta đi và nói: 

“Ngươi đường đường là nam nhi, hiếu kính mẹ già, tặng trâm ngọc cho người yêu, 

học nghề – vì sao đến ngày cuối cùng mới nghĩ đến làm những điều này vậy?.  

Ta lệnh cho nhà ngươi từ nay về sau phải xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, có 

như vậy thì mới không phụ ta tha cho người một mạng.” 

Chàng trai thức tỉnh, quyết không thể để những điều quan trọng đến phút cuối mới 

làm, nếu không thì sẽ tiếc nuối cả đời. 

Đừng để những điều tốt đẹp nhất đến lúc cuối cùng mới làm. 

Đừng để ngƣời quan trọng nhất đến phút cuối cùng mới yêu thƣơng họ! 

Sưu Tầm 
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NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƢ  BIẾT 
 

1. Con ốc sên có thể ngủ lâu tới ba năm. 

2. Tất cả những con gấu địa cực đều thuận tay trái. 

3. Con bƣớm nếm mùi bằng chân. 

4. Con heo không thể ngẩng cổ lên để nhìn bầu trời. 

5. Hydra - (một sinh vật sống trong nƣớc) là động vật sống duy nhất không chết. Nó tự 

tái tạo, thay thế những tế bào của mình bằng những tế bào mới. 

6. Voi là động vật duy nhất không thể nhảy cao. 

7. Coca-Cola nguyên thủy có màu xanh bởi vì màu lá cocoa tƣơi. 

8. Mật ong là thức ăn duy nhứt không bị hƣ thối. 

9. Dâu tây và Đào lộn hột (quả Điều) có hột bên ngoài quả 

10. Những loại rau quả khác phải đƣợc trồng lại mỗi năm ngoại trừ hai loại rau quả 

Asparagus (măng tây) và Rhubarb (đại hoàng) có thể sống để tự phát triển trong nhiều 

mùa vụ. 

11. Mỗi trái banh golf có 366 chỗ lõm. 

12. Trong môn cờ vua (chess), mỗi bên có 318.979.564.000 cách để đi cờ trong bốn 

nƣớc đi đầu tiên. 

13. Lá bài bên Ấn độ có hình tròn. 

14. Quyền Anh là môn thể thao duy nhất, mà khán giả và võ sĩ đều không biết điểm 

hoặc ai là ngƣời thắng cho tới khi trận đấu kết thúc. 

15. Mỗi lá bài Già (King, không biết tiếng Nam hay tiếng Bắc gọi lá bài “K” là gì, tiếng 

Trung gọi là con Già) đại diện cho một ông vua vĩ đại trong lịch sử: Con Già Bích: Vua 

David, Già Chuồn: Vua Alexander the Great, Già Cơ: Vua Charlemagne, Già Rô: Vua 

Julius Caesar. 

16. Cái tên phổ biến nhứt thế giới là Mohammed. 

17. Tên của các châu lục kết thúc bằng chữ giống nhƣ chữ bắt đầu của nó. Asia, 

America, Africa, Europe 

18. Nếu bức tƣợng của một ngƣời, trong công viên, ở trên lƣng ngựa có hai chân trƣớc 

ở trên không, ngƣời đó đã chết trong trận chiến. 

19. Nếu con ngựa có bốn chân còn trên mặt đất, ngƣời đó chết vì nguyên nhân tự nhiên. 

20-Nếu con ngựa có một chân trƣớc ở trên không, ngƣời đó chết vì vết thƣơng trong 

trận chiến. 

21. Mao Trạch Đông của Tàu không bao giờ đánh răng trong suốt cuộc đời của mình. 

(và kiếp sau chắc cũng vậy) 

22. Khi nữ hoàng Elizabeth I (Elizaveta Petrovna) của Nga qua đời năm 1762, trong các 

tủ áo quần của bà có 15 ngàn bộ đồ! 

23. Randy Gardner ở San Diego là ngƣời lâu nhứt không ngủ trong 11 ngày vào năm 

1965. Ông ta phá vỡ kỷ lục của Peter Tripp ở New York, ngƣời đã giữ kỷ lục tám ngày 

rƣỡi không ngủ. 
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24. Thƣờng thì ngƣời thuận tay phải, sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt 

động có ý thức và tự chủ. 

25.Bắp thịt mạnh nhứt trong cơ thể là cái lƣỡi. 

26. Đàn bà nháy mắt gần gấp đôi đàn ông. 

27.Bạn không thể tự tử bằng cách nín thở. 

(Các vị thiền sƣ Phật giáo làm đƣợc đấy nhé!) 

28.Bạn không thể nào liếm đƣợc cùi chỏ của chính bạn. 

29. Giống nhƣ vân tay, vân lƣỡi ở mỗi ngƣời là khác nhau. 

30. Nếu bạn nhảy mũi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xƣơng sƣờn. 

31. Nếu bạn cố giữ không cho nhảy mũi, bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc 

cổ và chết. 

32. Một ngƣời trung bình ăn khoảng 60.000 pounds (gần 27.3 tấn) thức ăn trong đời 

mình. 

33. Một ngƣời trung bình bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ. 

34. Một ngƣời phụ nữ trung bình tiêu thụ hết 6 pounds (gần 2.73 kg) son môi trong đời. 

35. Vừa ngồi vừa nói chuyện qua điện thoại trong 8 tiếng đồng hồ sẽ đốt hết 914 

calories. Lái xe trong 8 tiếng sẽ "đánh văng" đi 1219 calories. Và, đứng trong sòng bài 

trong 8 tiếng sẽ đốt 1402 calories. 

36. Nƣớc dừa non có thể đƣợc dùng để thay thế huyết tƣơng. 

37. Hàng năm, ngƣời ta chết do con lừa nhiều hơn là do tai nạn máy bay. 

38. Bạn đốt nhiều năng lƣợng trong khi ngủ hơn là trong khi coi TV. 

39. Sản phẩm đầu tiên có bar code là kẹo cao su Wrigley. 

40. Con Già Cơ là con bài Già duy nhứt không có râu. 

41. Năm 1987, hãng máy bay American Airline đã tiết kiệm đƣợc 40.000 đôla bằng 

cách bớt đi một trái oliu ở mỗi phần ăn ở khoang hành khách hạng nhứt. 

42. Sao Thủy là ngôi sao duy nhứt xoay theo chiều kim đồng hồ. (Sao Thủy thƣờng 

đƣợc gắn liền với phụ nữ, điều đó có nói gì với bạn không!) 

43. Táo, chớ không phải là cà phê, có hiệu quả hơn trong việc làm bạn tỉnh ngủ vào buổi 

sáng. 

44.Hầu hết bụi trong nhà là từ da chết! 

45. Ngọc trai tan trong giấm. 

46. Ba thƣơng hiệu có giá trị nhứt trên trái đất: Marlboro, Coca Cola và Budweiser. 

47. Ngƣời ta có thể dẫn con bò đi lên cầu thang... nhƣng, không thể đi xuống cầu thang. 

48. Tiếng kêu của con vịt không có tiếng vang, và chẳng ai hiểu tại sao. 

49.Các nha sĩ đã từng gợi ý rằng bàn chải đánh răng cần giữ ít nhứt là xa 6 feet (cỡ 1.83 

thƣớc) từ cầu tiêu để tránh khỏi cái vi khuẩn bay lên không khí do việc dội cầu. 

50.Và điều lạ nhất để dành cuối cùng ... Con rùa có thể thở thông qua hậu môn. 

Sƣu tầm 
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KINH DÂNG NƢỚC VIỆT N M CHO TRÁI TIM MẸ 

  

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con, toàn thể giáo 

hữu Việt Nam, hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vƣơng Toàn 

Năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trƣớc tòa Chúa. Biết bao lần 

Mẹ cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng 

con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của 

Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo 

phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn 

thể giáo dân đƣợc trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc 

tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con, 

đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hƣớng dẫn các 

nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất 

cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, 

để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con 

thoát nạn duy vật vô thần, để mọi ngƣời đƣợc sống trong tự do, hòa 

bình, ngõ hầu Nƣớc Chúa đƣợc mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, chuyên chăm thực 

hành những lời Mẹ khuyên nhủ: là ăn năn sám hối, siêng năng lần hạt 

Mân Côi, tôn sùng đền tạ và dâng loài ngƣời cho Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ. 

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến 

Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi 

khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng, Amen. 
 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐO N 

 

QUỸ GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vƣờn rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân  3.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

AC Hƣởng-Huyền (Yao, Osaka) 10.000 yen 

Bé Nhí (Isesaki, Gunma) 10.000 yen 

  

Tổng kết tháng này  32.000 yen 

Tổng kết từ trƣớc tới nay 102.000 yen 

 

QUỸ GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV- IDS TẠI VN 

 

Vƣờn Rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

Quốc Nam (Isesaki-Gunma) 10.000 yen 

AC Khánh-Nhiểu (Yamato) 10.000 yen 

 

QUỸ GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

   

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 30.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  20.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma 10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 10.000 yen 

CĐ/CG Nagoya 5.000 yen 
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CĐ/CG Karasuyama 3.000 yen 

CĐ/CG Mizonoguchi 5.000 yen  

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 10.000 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 

Anh Nguyễn Tuấn Nhã (Tokyo) 5.000 yen 

Nhóm Giới trẻ vùng Eniwa, Hokkaido 6.000 yen 

Bà Nguyễn thị Mầu (Kawaguchi, Saitama-Ken) 2.000 yen 

AC Huy (Saito, Miyazaki-Ken) 10.000 yen 

Giáo Xứ Kanazawa, Kanagawa-Ken 5.000 yen 

Giáo Xứ Suzuka, Mie-Ken 5.000 yen 

Giáo Xứ Soka, Saitama 30.000 yen 

Giáo Xứ Yamatokoriyama, Nara-Ken 5.000 yen 

Giáo Xứ Kumagaya, Saitama-Ken 3.000 yen 

Quý Sơ Dòng Đức Mẹ Khiết Tâm Okinawa 10.000 yen 

 

 

 

 

Đaminh TRỊNH MINH ĐỨC  

Sinh Ngày: 09/09/1990 

Con Ông: Đaminh Trịnh Văn Lân 

Và Bà: Têrêsa Đinh thị Huê 

Hiện trú tại Kita Senju, Tokyo, Nhật Bản   

Muốn Kết Hôn với: 

Maria TRẦN THỊ TÂM VÂN 

Sinh ngày: 29/12/1994 

Con Ông: Gioan Trần Văn Trƣởng 

Và Bà: Maria Trịnh thị Thúy 

Hiện trú tại Giáo Xứ Kiên Lao, Giáo Phận Bùi Chu, V. Nam 
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Phêrô TRẦN VĂN LÃNH   

Sinh Ngày: 20/05/1986 

Con Ông: Phêrô Trần Đăng Khoa 

Và Bà: Maria Trần thị Minh 

Hiện trú tại Akabane, Tokyo, Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với: 

Maria NGUYỄN THỊ VUI 

Sinh ngày: 28/02/1993 

Con Ông: Đaminh Nguyễn Văn Can 

Và Bà: Maria Trần thị Chín 

Hiện trú tại Giáo Xứ Hoàng Xá, Giáo 

Phận Thái Bình   

 

Micae CAO THƢỢNG CHÍ  

Sinh ngày: 02/11/1991 

Con Ông: Alphongsô Cao Tuấn Khải 

Và Bà: Maria Lê thị Hồng Vân 

Hiện trú tại Tomisato, Chiba-Ken, N.Bản  

Muốn Kết Hôn với: 

Maria PHẠM THỊ THANH THỦY 

Sinh ngày: 16/10/1992 

Con Ông: Vincentê Phạm Văn Thịnh 

Và Bà: Maria Trần thị Kim Ngân 

Hiện trú tại Giáo Xứ Ngọc Lâm, Giáo 

Phận Xuân Lộc 

 

Maria TRẦN THỊ DUYÊN  

Sinh Ngày: 04/03/1993 

Con Ông: Giuse Trần Trọng Liệu 

Và Bà: Maria Vũ thị Tuyết 

Hiện trú tại Kisarazu-Shi, Chiba-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn Kết Hôn với: 

LÊ SĨ NĂM 

Sinh ngày: 12/04/1991 

Con Ông: Lê Văn Hải 

Và Bà: Phạm thị Huệ 

Hiện trú tại Chuo-Ku, Tokyo, Nhật Bản   

 

Giuse TRƢƠNG VĂN SONG  

Sinh Ngày: 16/02/1994 

Con Ông: Giuse Trƣơng Trọng Hậu 

Và Bà: Têrêsa Trần thị Nguyệt 

Hiện trú tại Tokorozawa, Saitama-Ken  

Muốn Kết Hôn với: 

Anna HOÀNG THỊ KIM GƢƠNG  

Sinh Ngày: 03/03/1993 

Con Ông: Gioan Hoàng Văn Chƣơng 

Và Bà: Anna Nguyễn thị Chính 

Hiện trú tại Giáo Xứ Vinh An, Giáo Phận 

Ban Mê Thuột, Việt Nam 

 

Giuse TRẦN VĂN THỊNH  

Sinh Ngày: 08/03/1991 

Con Ông: Phêrô Trần Văn Tin 

Và Bà: Maria Lƣu thị Điền 

Hiện trú tại Kofu-Shi, Yamanashi-Ken  

Muốn Kết Hôn với: 

Maria NGUYỄN THỊ HÀ 

Sinh Ngày: 25/09/1999 

Con Ông: Giuse Nguyễn Khắc Vân 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Bích 

Hiện trú tại Giáo Xứ Vạn Thành, Giáo 

Phận Hà Tĩnh 

 

Mađalêna NGUYỄN THỊ SƢƠNG  

Sinh Ngày: 27/05/1993 

Con Ông: Gioan Nguyễn Hồng Quyên 

Và Bà: Anna Phan thị Lan 

Hiện trú tại Funabashi, Chiba-Ken  

Muốn Kết Hôn với: 

Gioan LÊ XUÂN TOÀN  

Sinh Ngày: 22/12/1992 

Con Ông: Lê Minh Đức 

Và Bà: Nguyễn thị Oanh 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken  
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Vinh Sơn ĐÀO VĂN THẾ  

Sinh Ngày: 15/10/1991 

Con Ông: Vinh Sơn Đào Xuân Tân 

Và Bà: Rosa Trần thị Huệ 

Hiện trú tại Shin Koiwa, Tokyo  

Muốn Kết Hôn với: 

TRẦN THỊ TÂM 

Sinh Ngày: 27/05/1997 

Con Ông: Trần Năng Sơn (chết) 

Và Bà: Nguyễn thị Loan 

Hiện trú tại Shin Koiwa, Tokyo  

 

Phêrô LƢU MINH HÀ 

Sinh ngày: 28/07/1996 

Con Ông: Phê-rô Lƣu Minh Hứa 

Và Bà: Maria Phạm Thị Thắm 

Hiện trú tại: Seki-shi, Gifu-ken, Nhật bản 

Muốn Kết Hôn với: 

Maria NGUYỄN THỊ DUYÊN 

Sinh ngày: 10/09/1999 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Dũng 

Và Bà: Maria Trần Thị Tám 

Hiện trú tại: Kuwana-shi, Mie-ken, N.Bản 

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

trình cho Giáo Quyền 

 

 

 

 

CaûmTaï 
 

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: 

LM Nguyễn Hữu Hiến, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Giáo Đoàn 

Công Giáo Việt Nam tại Nhật, Liên CĐ Miền Tây, Giáo Xứ Takatori, bà 

con Việt-Nhật, Hội Con Đức Mẹ, Hội Cầu Nguyện, Hội Gia Trƣởng và 

tất cả quí ông bà anh chị, cũng nhƣ bạn bè thân hữu xa gần, đã điện thoại 

chia buồn và hiệp dâng thánh lễ câu nguyện cho Mẹ, bà nội, bà Cố của 

chúng con là: 

Matta HU NH THỊ N M 

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an của Ngài trên toàn thể quý 

cha, quý sơ và tất cả quý vị. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều thiếu 

xót, kính mong qúy cha và quý vị niệm tình tha thứ.   

                             Thay Mặt Gia Đình Đồng bái tạ  

Lưu Văn Hoàng, các con và các cháu  
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Giáo phận Saitama: 

Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định 
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 
Catholic Takasaki Church:          〒370-0829 
16 Takamatsu-Cho, Takasaki-Shi, Gunma-Ken  
Tel: 0273-22.6243; Email : Toan1216@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận 
Catholic Kamifukuoka Church 
1-11-23 Kamifukuoka, Kamifukuoka-Shi, 
Saitama-Ken 〒356-0004 
Tel : 049-261.3629; Email: asukathuan@yahoo,co.jp 

Giáo phận Tokyo: 

Lm Giuse Ngô Quang Định  
Catholic Narashino Church 

1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi, 
Chiba-Ken 〒262-0044 

Tel. 043-216.0035; Email: nqdinh@vesta.dti.ne.jp 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến  
Catholic Meguro Church;            〒141-0021 

4-6-22Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo 
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527;  

Cell.090-1656-2693; Email: nrd31878@nifty.com 

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB 
Salesio Seminary:                 〒182-0033 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo  
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645;  
Cell.090-1216.1959;Email: mi nobito@yahoo.co.jp  

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ 
Sophia University Jesuit House 
7-1 Kioi-Cho; Chiyoda-Ku, Tokyo 102-8571 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com  

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Kichijoji Church:          〒180-0005 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-Shi, Tokyo  
Tel. 0422-44-0181; Email: tudangphuc@yahoo.com 

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC 
Catholic Goi Church 
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken    〒290-0081 
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818; 
Email: tienssc@hotmail.com 

Giáo phận Yokohama: 

Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB 
Catholic Hamamatsu Church 

2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku,Hamamatsu-Shi, 
Shizuoka-Ken 〒432-8002 

Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405; 
Email: misericodiae2016@gmail.com 

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn 
Catholic Atsugi Church:             〒243-0014 

2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken 
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com 

 

 

 
 

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm 
Catholic Ninomiya Church 

88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi, 
Kanagawa-Ken 〒259-0123 

Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939 
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú 
Catholic Nakahara Church 

17-3 Imaiminami-Cho, Nakahara-, Kawasaki-Ku, 
Kanagawa-Ken 〒211-0064 

Tel. 044-722.6060  

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 

4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 
Mobile: 080-4338.1977;  

Email: caotri77@yahoo.com 

Giáo phận Nagoya: 

Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD 
Catholic Nanzan Church;     〒466-0835 
1 Minamiyama-Cho,Showa-Ku, Nagoya-Shi 
Tel.052-831.9131; mobile: 080-6658.4866 

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ 
Toyama Catholic Church 
5-10 Sanno Machi, Toyama-shi 〒930-0064 
Email: damxlo@yahoo.com; Mobile: 080-3357-1059 

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD 
Catholic Gotanjou Church 
27 Futase-Cho, Nakamura-Ku 

Nagoya-Shi, Aichi-Ken 〒453-0837 
Tel. 052-412.3456; Cell. 090-6573-1666; 

Email: manhoang@nifty.com 

Linh Mục Trần Nam Phong SVD 
70 Yakumo-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi  
Email: phongtransvd@gmail.com 
 

Giáo phận Kyoto: 

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB 
Yokkaichi Salesio Shigan In;       〒510-0882 
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken  
Tel. 059-345-5609; Cell: 090-9171-1193; 
Email: takeibuisdb@gmail.com 

Giáo phận Osaka: 

Lm Đaminh Lƣu Vĩnh Cửu 
Catholic Kinokawa Church:     〒649-6434. 
160-1 Nakamitani, Kinokawa-shi, Wakayama-ken. 
Tel/fax:0736-60-8712, Cell.:080-1436-7430. 

Lm Emmanuel Trần Văn Bỉnh OFMConv 
Catholic Nigawa Church:           〒663-8006 
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken 
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863;  
Cell. 080-3399.6467:Email: fr vanbinh@yahoo.co.jp 

 

ĐỊ  CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT N M TẠI 
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Lm Giuse Trƣơng Đình Hải 
Catholic Aioi Church;            〒678-0008 
17-1 Sakaemachi; Aioi-Shi, Hyogo-Ken  
Tel. 0791-22-0087; Email: johaisvd@yahoo.com 

Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF  
Catholic Imaichi Church  
1-1-27 Taishibashi, Asahi-ku; Osaka-Shi 535-0001 
Tel.080- 3132.2612;Email:vannang2612@gmail.com; 

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

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

Giáo phận Hiroshima: 

Lm GB Phan Đức Định SJ 
Catholic Hosoe Church;            〒750-0016 
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi, Yamaguchi Ken 
Phone: 0832222294; Mobile: (+81) 07032875715;  
Email: jbdinhsj@gmail.com 

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi 
Catholic Mizushima Church:         〒712-8032 
2-17-36 Kitase, Kurashiki-Shi, Okayama-Ken  
Tel. 086-455-5718; Cell: 090-9969-2478 
Email: prhdloi2002@gmail.com 

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ 
Gion Catholich Church 
3-6-1 Gion, Asaminami-ku, Hiroshima-shi.  
〒731-0138. 
 Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505 
  E-mail: takasinsgjp@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuần 
Catholic Higashi Hiroshima Church 
5-5-1 Takamigaoka, Takaya; Higashi Hiroshima-Shi, 
Hiroshima-Ken 〒739-2115 
Tel. 082-439-0520; Cell. 090-4109-9005; 
Email: kojunjohn@yahoo.com.au 
 

Giáo phận Takamatsu: 

Lm Giuse Ngô Văn Thành,  〒794-0028 
Catholic Imabari Church 
1-2-13 Kitahorai-Cho,Imabari-Shi,Ehime-Ken Tel. 
0898-32.2348; mobile: 090-9693.9592 
Email. Josephthanh.ngo@gmail.com 
 

Giáo phận Nagasaki: 

Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD 
Catholic Nishimachi Church 
9-34 Otonashimachi, Nagasaki-Shi   〒852-8044 
Tel. 0958-44-5755; Cell: 080-4849-5408 
Email: ducdiem2001@yahoo.com 
 

Giáo phận Oita: 

Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh 
Catholic Nichinan Church:         〒887-0013 
2-4-1 Kiyama, Nichinan-Shi, Miyazaki-Ken  
Tel & Fx: 0987-22-3006. Cell: 090-6594-9899; 
Email: maranathapeter@yahoo.com 
 

Giáo phận Kagoshima: 

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

Lm Gabriel Dƣơng Văn Quốc Tiến 
Catholic Naze Church               〒894-0025 
18-1Naze, Saiwai-Cho, Amami-Shi, Kagoshima-Ken 
Tel 0997-52.0339, cell. 090-6864.8421; 
Email: gabrielquoctien@yahoo.com 

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm 
Catholic Daikuma Church 
21-1 Daikuma Machi, Naze Amami-Shi, 
Kagoshima-Ken 〒894-0009 
Tel. 0997-54-3216; Cell. 090-5923.9339; 
Email: nguyentam776@yahoo.com 

Giáo phận Naha: 

Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế 
Catholic Koza Church 
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 
Tel. 098-937.7064; 
Email: peterchanelche70@yahoo.com 

Lm Giuse Bùi Đức Dũng 
Catholic Awase Church 
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164 
Tel. 098-937-3598,Cell. 08039951909; 
Email: josbddung@gmail.com 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 
Giáo xứ Maeihara,          〒904005 
3-16-1 Maehara, Ghinowan-shi,Okinawa 
Tel. 098-897.7484; cell. 080-3966.4430 
Email: joachimhoai@yahoo.com 

Lm Bosco Dƣơng Trung Tín 
Catholic Nago Church 
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 〒905-0018 
Tel. 0980-52.2241; hoặc: 090-6864.3244; 
Email: bosco.tudohanhphuc@yahoo.com 

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến 
Catholic Asato Church 
3-7-2 Asato, Naha-Shi,Okinawa-Ken  〒902-0067 
Tel. 098-863.2021; Mobile: 090-9652.1309;  
Email: ductien76@yahoo.com 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 
Catholic Ishigaki Catholic Church; 〒 907-0022 
67 Azaoukawa, Ishigaki-Shi, Okinawa-Ken  
Tel: 0980-82-2322, Mobile: 080-3963.1979; 
Email: glory200679@gmail.com 

Công tác nƣớc ngoài: 

Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv 
Sacro Convento di S. Francesco in Assisi 
Piazza San Francesco, 2-06081 Assisi Perugia, Italia;  
Email: fxhoai@yahoo.com 

Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss 
Japan Catholic Seminary;            〒814-0131 
1-1-1 Matsuyama, Jonan-Ku, Fukuoka-Ken  
Email: phamquang9@yahoo.com 

Lm  ntônVũ Khánh Tƣờng SVD 
5401 South Cornel Ave; R 620 Chicago; Illinois 
60615. USA 
 Email: vktuongsvd@yahoo.com 
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