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Thánh Jean Charles CORNAY – TÂN 

(1809-1837) Linh Mục (MEP) (Lăng Trì) 

Tử đạo ngày 20 tháng 9 (x. Tr 214) 

“Tôi đã mừng rỡ vì những lời tôi đã được nghe thấy.  

Tôi sẽ được vào nhà Đức Chúa Trời” 

  Thánh Jean Tân sinh ngày 28/2/1809, tại thánh 

Loudun, tỉnh Vienne, Pháp. Cha mẹ ngài là người giàu 

sang và có lòng đạo đức. Cậu Jean và tiểu chủng viện ở 

Montmorillon; sau đó vào Đại chủng viện của Hội Thừa 

Sai Paris. 

  Sau khi chịu chức phó tế, Thầy được sai đi truyền giáo tại Tứ Xuyên, Trung Hoa, 

nhưng không đến được, nên đến Việt Nam và sau đó chịu chức Linh Mục và lấy tên 

là Tân. 

  Cha Tân là người hiền lành, thật thà, khiêm nhường, chẳng làm mất lòng người 

nào, ai ai cũng quí, cũng phục. 

  Cha bị bắt tại làng Bầu Nọ, vì bị vu oan thông gian với giặc Pháp. 

 Ngày 20 tháng 9 năm 1837, Cha Tân bị điệu ra pháp trường Năm Mẫu, với án xử 

lăng trì, nghĩa là chặt đầu, chân và tay. Về sau thân thể ngài được hợp lại với nhau và 

được chôn tại dòng Mến Thánh Giá Chiếu Ứng. 

 

 
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 10: Tháng Mân Côi, Cầu nguyện cho việc truyền giáo. 

Tháng 11: Cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi luyện tội 

Mã    được in ở cu i thư ng  của P LC m i tháng sẽ cho ph p mọi người đọc được nội 

dung P LC của tháng đó  

Mã    được in bên tay ph i của trang bìa sau của cu n P LC sẽ cho ph p đọc P LC 
trên trang  acebook của  iáo Đoàn  

Mã    được in bên tay trái của trang bìa sau của P LC sẽ cho ph p đọc P LC trên 
trang web của  iáo Đoàn  

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: pmnguyenhuuhienjp@gmail.com 

 
Home: http://vietcatholicjp.net ＊Facebook: Công Giáo Việt Nam Tại Nhật 

mailto:pmnguyenhuuhienjp@gmail.com
http://vietcatholicjp.net/
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Gia đình, cơ chế xã hội đầu tiên được Thiên Chúa thiết 

lập khi dựng nên người nam và người nữ và còn hơn nữa, 

Ngài đã thánh hiến cơ chế đó để trở thành bí tích trong Giáo 

Hội Công Giáo, từ đó, xã hội nhân loại được hình thành và phát triển. Nhưng 

thật mâu thuẩn, ngày hôm nay, các tổ chức dân sự xã hội – vốn phát sinh từ 

gia đình – đã muốn hạn chế, và còn tìm cách phá bỏ cái cơ chế thánh thiện đó, 

để thỏa mãn những đam mê xác thịt của mình. Người ta tìm cách hợp thức 

hóa hôn nhân đồng tính, cho phép phá thai, ly dị, v.v.v.., là những hình thức 

tục hóa xã hội thánh thiện, tốt đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng thủa ban đầu 

và chúc lành cho nó. 

Là người công giáo, chúng ta có bổn phận không phải chỉ bảo vệ truyền 

thống thánh thiện tốt đẹp của gia đình mà thôi, mà phải cố gắng giúp những 

người trẻ đang chuẩn bị lập gia đình, hiểu được giá trị cao cả, thánh thiện 

của ơn gọi hôn nhân, để họ được lãnh nhận bí tích hôn phối một cách thánh 

thiện như lòng Chúa ao ước. Với những người đã lập gia đình, chúng ta có 

trách nhiệm phải sống trung tín, yêu thương và hạnh phúc ơn gọi vợ chồng để 

làm chứng cho tình yêu bất khả phân ly của bí tích hôn phối. 

Trong tháng 9 này, Giáo Đoàn mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện 

cho các gia đình, xin cho qua sự hiệp nhất và tình thương yêu giữa các thành 

viên trong gia đình, người ta nhận biết được mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi 

Thiên Chúa, cũng như xin cho các cặp vợ chồng, khi sống ơn gọi đặc thù của 

họ, họ diễn tả tình yêu của Đức Kitô đối với Giáo Hội, một tình yêu duy nhất, 

bất khả phân ly và luôn luôn tha thứ. 

 

 

                       PVLC 
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CHÚA NHẬT XXIII THƢỜNG NIÊN 

NGÀY 04 THÁNG 09 

 

BÀI ĐỌC I: Kn 9, 1 3-18 

Ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? 

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 

Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai 

hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, 

tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát 

này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống 

vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình 

dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá 

được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý 

định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài 

chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh? Chính vì thế 

mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con 

người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn 

Ngoan mà được cứu độ. 

Đó là Lời Chúa  

 

ĐÁP CA: TV 89 

Đáp: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

Xướng: Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: “Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi!” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua 

đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Xướng: Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi 

mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai 

chẳng còn! 
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Xướng: Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu 

tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Xướng: Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng 

lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con 

làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. 

 

BÀI ĐỌC II: Plm 9b-10. 12-17 

Xin anh hãy đón nhận anh Onêsimô, không phải như một người nô lệ, 

nhưng như một người anh em rất thân mến. 

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

Anh Philêmon thân mến, tôi, Phaolô, một người đã già và hơn nữa, 

một người đang bị tù vì Đức Kitô Giêsu, tôi van xin anh cho đứa con 

của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Onêsimô. 

Tôi xin gởi nó về cho anh, xin anh hãy nhận nó như người ruột thịt của 

tôi. Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục 

vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng tôi chẳng muốn 

làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có 

vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện. Nó đã xa anh một thời 

gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại 

một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người 

anh em rất thân mến. Đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại 

càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh  

em trong Chúa. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy 

đón nhận nó như đón nhận chính tôi. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, 

thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Lc 14, 25-33 

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi 

được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người 

quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh 

em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi 

được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn 

đệ tôi được. 

“Quả thế, ai trong an hem muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại 

không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi 

không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì 

mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo: “Anh ta đã khởi công 

xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc”. Hoặc có vua nào đi giao 

chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính 

xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn 

hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối 

phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai 

trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn 

đệ tôi được”. 

Đó là Lời Chúa  

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXIII THƢỜNG NIÊN  

Ngày 04 tháng 09 
 

 

Một nguời muốn xây dựng cái gì đó phải suy tính chi phí xem có đủ vốn liếng 

để hoàn tất không, một ông vua bị "vua lạ" khác tấn công phải cân nhắc xem nên 

hoà hay nên chiến căn cứ trên thực lực của mình - là hai ví dụ cụ thể của  đời sống 
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thực mà ai nghe cũng hiểu đuợc, kể cả những nguời 'không khôn ngoan' (vì nguời 

thiếu khôn ngoan cũng biết tính, có điều là tính sai thôi!) Ở đời, ai mà chẳng tính 

toán khi lợi ích hay uớc muốn của mình đòi hỏi. Tuy nhiên, trên thực tế không ít 

truờng hợp nguời ta cũng làm liều kiểu "cứ làm đi rồi tới đâu hay tới đó", hoặc cầu 

may vào vận đỏ của mình! Và cũng trong thực tế, không ít nguời chúng ta cũng 

dùng những lối 'tính toán kiểu nguời đời' hay 'thói thế gian' trong đời sống tâm linh 

tức là quan hệ đối với Thiên Chúa của mình! 

Đoạn Phúc âm theo Thánh Luca trong Chƣơng 14 hôm nay nối tiếp liền sau 

Dụ ngôn về Bữa Đại tiệc (Lc 14,15-24) trong đó, khi các khách đuợc mời truớc đều 

kiếm cớ thoái thác không đến dự, Ông Chủ mới sai gia nhân ra đuờng phố đƣa hết 

nguời nghèo khổ, tàn tật vào tiệc. Nhƣng ở đây, khi "có nhiều đám đông cùng đi với 

Chúa" (câu 25) thì Nguời lại 3 lần nhƣ muốn xua đuổi họ đi với 3 câu "Nếu ai 

không...thì không thể làm môn đệ Ta đƣợc"!  

Truớc hết, "ai không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống" (câu 

26) Tiếp theo, "ai không vác thập giá mình" (câu 27) Và sau cùng, "ai không từ bỏ 

tất cả của cải" (câu 33) với hai ví dụ về 'tính toán' đuợc kẹp ở giữa (nhƣ 1 miếng 

sandwich!)  Phúc âm không ghi lại phản ứng của các đám đông khi nghe lời Chúa, 

nhƣng có lẽ họ phải bỏ đi khá nhiều ! 

Theo Chúa, làm môn đệ của Nguời, không phải là chuyện đùa, chuyện "cứ thử 

cho vui", không dành cho những kẻ yếu bóng vía!  Theo Chúa đòi hỏi những lựa 

chọn quyết liệt và toàn diện, phải từ bỏ, hy sinh không chừa một thứ gì - kể cả 

những gì lẽ ra là thân thiết nhất với mình. Trong khi đó, thuờng ta muốn đuợc cả chì 

lẫn chài, 'bắt cá hai tay, chân còn khoèo thêm con tép", có chăng là thỉnh thoảng bỏ 

đi chút đỉnh tiền của, chút xíu thời giờ đi lễ đi lạy rồi nghĩ thế là Chúa phải mắc nợ 

tôi! Khi đối diện với những đòi hỏi luân lý ta cũng có khuynh huớng dễ dãi với 

chính mình, tự biện hộ "con có phải là thánh đâu" hay "rồi Chúa cũng thuơng cũng 

tha mà!" Nói cách khác, rất thuờng chúng ta muốn là nguời Công giáo (chỉ cần chịu 

phép Rửa là thành), nhƣng không hề thực sự muốn làm môn đệ của Chúa Kitô (phải 

bỏ mình triệt để và suốt đời không xong!)  

Xin Chúa thuơng xót chúng con!  

Gioan X Lộ 
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Chủ tế: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa. 

Chúng ta quyết tâm theo Chúa và thành khẩn kêu xin: 

1.  “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. 

Xin cho các mục tử, cách riêng cho những ai đang sống đời dâng hiến, dám 

chấp nhận vất vả, hy sinh, khổ đau vì Chúa và các linh hồn, để ngày càng nên 

giống Chúa hơn và đem nhiều hoa trái thiêng liêng cho các linh hồn. Chúng 

con cầu xin Chúa.  

Đáp: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2.  Hiện nay một số nền giáo dục trên thế giới đang bị tha hóa. Xin cho các 

nhà giáo vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu đức độ, để các học sinh - sinh viên 

đƣợc hƣởng một nền giáo dục toàn diện, mà trở nên những công dân lƣơng 

thiện, biết sống nhân ái, quên mình vì Tổ quốc và tha nhân. Chúng con cầu 

xin Chúa. 

3.  Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cầu nguyện cho nền hòa 

bình trên thế giới, đặc biệt là phẩm giá con ngƣời đƣợc quan tâm, tôn trọng, 

hầu tiếng nói của sự thật đƣợc đƣa lên truyền thông mà không sợ bị nguy 

hiểm. Chúng con cầu xin Chúa. 

4.  “Những ai sống đẹp lòng Chúa, thì đƣợc ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan”. 

Xin đặc biệt cầu nguyện cho toàn thể giới trẻ Công giáo luôn can đảm sống 

theo lề luật và thánh ý Chúa, để Chúa thành toàn cuộc đời của họ trong tình 

yêu, quyền năng và sự khôn ngoan của Ngƣời. Chúng con cầu xin Chúa.   

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hoàn toàn vâng theo ý Chúa Cha, chấp 

nhận hủy mình để nên nguồn ơn cứu độ cho chúng con. Xin giúp chúng con 

biết chết cho bản thân mỗi ngày, để đời chúng con cũng được hiệp với hi tế 

đền tội của Chúa dâng lên Chúa Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị muôn đời. Amen. 
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CHÚA NHẬT XXIV THƢỜNG NIÊN 

NGÀY 11 THÁNG 09 

 

 

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-11. 13-14 

Đức Chúa đã thương không giáng phạt dân Người. 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành. 

Khi ông Môisen đang ở trên núi Sinai, Đức Chúa phán với ông: “Hãy đi 

xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà người đã đưa lên từ Ai Cập. 

Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc 

một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: “Hỡi Israel, đây là thần của 

ngươi, đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập”. Đức Chúa lại phán với ông 

Môisen: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ 

cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ 

tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. 

Ông Môisen cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu 

lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân 

Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai 

Cập? Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel; Ngài 

đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi 

các ngươi đông đúc như sao trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả 

miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất 

ấy đến muôn đời”. Đức Chúa đã thương không giáng phạt dân Người như 

đã đe. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 50 

Đáp: Tôi sẽ trỗi dậy trở về với cha tôi. 

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

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

xin Ngài thanh tẩy. 
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Xướng: Lạy chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

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

gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen 

Ngài. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm 

lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. 

 

BÀI ĐỌC II: 1Tm 1, 12-17 

Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi. 

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

Anh thân mến, tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã ban 

sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. 

Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã 

được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc 

chưa có lòng tin. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn 

ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. 

Đây là lới đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Kitô Giêsu đã 

đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi 

được thương xót, là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cà lòng đại lượng 

của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin 

vào Người, để được sống muôn đời. Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên 

Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh 

quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được 

hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 15, 1-32 

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
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Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để 

nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pharisiêu và các kinh sư bèn xì 

xầm với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội ỗi và ăn uống với chúng”. 

Đức Giêsu mới kể  cho họ dụ ngôn này: 

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại 

không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được 

con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, 

người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã 

tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Vậy tôi nói cho các ông 

hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám 

hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn 

năn. 

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất 

một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm 

được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: “Xin chung vui với tôi, vì 

tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất”. Cũng thế, tôi nói cho các ông 

hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn 

năn sám hối”. 

 Rồi Đức Giêsu nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ 

nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng!” 

Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu 

góp tất cả rồi trẩy đi phương xa, ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí 

tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy 

một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải 

đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn 

heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng 

chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm 

công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta 

đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với 

trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một 

người làm công cho cha vậy”. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng 

thương, chạy ra, ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói 

rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là 

con cha nữa… “ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo 
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đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 

rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta 

đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Và họ bắt đầu ăn 

mừng. 

“Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần 

đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ r mà 

hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã  làm 

thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe” Người anh cả liền nổi giận và 

không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã 

bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà 

chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè. 

Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn 

điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” 

“Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, 

tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, 

phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm 

thấy!”  

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT XXIV THƢỜNG NIÊN  

Ngày 11 tháng 09 

 

HÃY CHUNG VUI VỚI TÔI 

 

 Còn nhớ cách đây khoảng bảy hay tám năm gì đó, tôi có để quên một chiếc 

máy ảnh nơi ghế ngồi tại một khu vui chơi. Khi phát hiện ra không có chiếc máy 

ảnh bên mình và quay trở lại nơi mới ngồi trƣớc đó để tìm thì không thấy đâu nữa. 

Lúc đó, trong lòng cảm thấy tiếc hùi hụi, không phải vì giá trị của cái máy, nhƣng 

là những khoảnh khắc kỷ niệm đƣợc lƣu lại trong chiếc máy ảnh đó. Thế là đành 

báo lại cho nhân viên của khu vui chơi và để lại địa chỉ, với chút hy vọng ai nhặt 

đƣợc thì sẽ trả lại cho mình. Nhƣng thật lòng mà nói, cảm giác lúc bấy giờ là hy 
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vọng đó cũng mong manh. Một tuần lễ sau, chiếc máy ảnh đƣợc gởi bằng bƣu 

điện đến nhà dòng, với những lời lẽ rất lịch sự đƣợc viết trong lá thƣ gởi kèm. Chỉ 

có thể là Nhật bản! Khỏi phải nói, tôi rất vui mừng vì tƣởng đã mất chiếc máy ảnh 

lẫn những tấm hình quý giá thì nay lại tìm thấy đƣợc.   

Trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta ít nhiều có kinh nghiệm bị thất lạc đồ đạc, 

hoặc mất đi một điều gì đó (ví dụ tình bạn, sự chung thủy, ấn tƣợng tốt đẹp…), 

hay mất đi một ngƣời nào đó. Nếu đồ vật thất lạc có giá trị càng cao hoặc có ý 

nghĩa quan trọng với ta thì ta càng tiếc nuối. Nếu điều ta bị mất (hoặc đánh mất) 

càng thiêng liêng, cao quý; nếu ngƣời ta bị mất đi có ảnh hƣởng quan trọng và ta 

yêu mến thì ta càng đau khổ. Tuy nhiên, sau khi mất đi những thứ vừa kể trên, 

nếu có một ai tìm lại đƣợc cho ta, hoặc ta tự mình tìm lại đƣợc, ta sẽ cảm nhận 

đƣợc một niềm vui nhƣ vỡ òa, ngập tràn. Có đƣợc kinh nghiệm ấy, khi nghe (đọc) 

bài Tin Mừng rất quen thuộc hôm nay, chúng ta mới cảm nhận và hiểu đƣợc tâm 

tình Chúa Giê-su muốn nói qua ba dụ ngôn: “con chiên-đồng bạc bị mất” và đƣợc 

tìm lại, “ngƣời con hoang đàng” (hay vẫn thƣờng đƣợc nói cách khác là “ngƣời 

cha nhân hậu”)  

 Ba dụ ngôn cùng một chủ đề: mất-tìm thấy-vui mừng đƣợc Thánh sử 

Lu-ca xếp theo thứ tự là con chiên-đồng bạc-đứa con hoang đàng. Nếu để ý, ta sẽ 

thấy vài chi tiết khá thú vj và ý nghĩa khi Lu-ca xếp thứ tự nhƣ vậy. Tỷ lệ mất mát 

trong ba dụ ngôn đƣợc sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 1/100 (1 con chiên bị mất 

trong đàn có 100 con), 1/10 (1 đồng bạc bị đánh rơi mất trong số 10 đồng của 

ngƣời đàn bà) và 1/2 (1 trong 2 đứa con bỏ nhà đi hoang). Hơn nữa, giá trị của 

những thứ bị mất cũng đƣợc xếp theo thứ tự tăng dần: một con vật-một đồng 

bạc-một đứa con. Cả ba dụ ngôn đều muốn nhấn đến dung mạo của một Thiên 

Chúa giàu lòng thƣơng xót. Ngài tha thiết tìm và cứu ngƣời tội lỗi. Khi cứu đƣợc 

họ Ngài rất vui mừng. 

Tuy nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ dụ ngôn đồng bạc trƣớc. Đồng bạc (tiền của) là 

vật vô tri vô giác. Thế mà nhiều khi mất tiền, nhiều ngƣời cứ ngẩn ngơ tiếc xót. 

Chắc là vì “đồng tiền gắn liền khúc ruột”! Ngƣời đàn bà đánh mất một đồng bạc, 

có lẽ nó lăn vào nơi góc kẹt, hoặc dƣới gầm giƣờng, gầm chạn…Bà đốt đèn để đi 

tìm cho ra đồng bạc bị mất ấy. Tại sao không để đến sáng hôm sau hãy tìm, đằng 

nào nó cũng ở trong nhà, không chạy đi đâu mất? Bà không thể ngủ yên khi mất 

đồng bạc của mình. Bà quét nhà, xem kỹ lƣỡng mọi nơi cho đến khi tìm thấy. Khi 
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tìm đƣợc rồi thì vui mừng gọi láng giềng đến chung vui. Bình thƣờng, chắc chẳng 

có ai làm nhƣ thế bao giờ! 

 Dụ ngôn con chiên lạc nói về một ngƣời có một trăm con chiên nhƣng bị 

lạc mất một con, đã để lại chín mƣơi chín con nơi hoang địa và đi tìm con chiên 

lạc. Khi tìm đƣợc rồi thì vác nó trên vai, trở về nhà, mời bạn hữu và những ngƣời 

lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên 

lạc!”. Ngƣời chăn chiên này đã làm một việc hết sức phiêu lƣu và không hợp lý. 

Bởi lẽ nếu ông để chín mƣơi chín con nơi hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, có 

thể chó sói sẽ đến và ăn thịt chín mƣơi chín con này. Tại sao ông lại đi tìm một 

con chiên và để lại chín mƣơi chín con? Con chiên đi lạc có thể là con yếu nhất 

đàn, hoặc bị thƣơng tích nên đã không theo kịp đàn mà bị bỏ lại và lạc mất. Cũng 

có thể nó là do “ham vui”, mải mê gặm cỏ hoặc tự mình tách đàn ra đi mà quên 

lối về. Dù gì đi nữa, ngƣời chăn chiên biết rằng nếu nó chỉ có một mình thì nguy 

hiểm sẽ rình rập. Chín mƣơi chín con kia, dù sao cũng ở chung với đàn nên có thể 

ít nguy hiểm hơn một con bị lạc. Do đó, ông đã đi tìm con chiên lạc. Nhƣng bình 

thƣờng, chắc chẳng có ai làm nhƣ thế bao giờ! 

 Đến dụ ngôn ngƣời con hoang đàng, khi đứa con đi hoang trở về, ngƣời cha 

nó đã thấy nó từ đàng xa, “ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu…” rồi bảo 

gia nhân đem áo mới mặc cho nó, đeo nhẫn, xỏ giầy cho nó, rồi lại còn giết bê 

béo ăn mừng. Nếu gia đình chúng ta có một đứa con giống nhƣ đứa con hoang 

đàng nhƣ trong dụ ngôn, liệu ta có hành xử nhƣ ngƣời cha trong câu chuyện 

không nhỉ? Bình thƣờng, chắc chẳng có ai làm nhƣ thế bao giờ! 

 Lý do duy nhất giải thích tại sao lại có cách hành xử “bình thường, chắc 

chẳng có ai làm như thế bao giờ” nhƣ trong cả ba dụ ngôn là vì niềm vui có đƣợc 

khi tìm lại những gì đã mất thì lớn hơn tất cả mọi sự khác. Và lý do Chúa Giê-su 

kể ba dụ ngôn này là vì những ngƣời biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm khi thấy Ngài 

gần gũi, cùng ăn uống với những ngƣời tội lỗi, thu thuế. Ngài kể dụ ngôn và nói 

cho họ biết: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” và Ngài mời họ 

cũng chung niềm vui ấy. 

“Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” 

“Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất” 

“Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại 

tìm thấy'” 
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  Những ngƣời biệt phái và luật sĩ không thể cảm nhận đƣợc niềm vui mà 

Chúa Giê-su nói đến bởi họ tự cho mình là đạo đức, thánh thiện, và Nƣớc Trời 

dành cho những ngƣời nhƣ họ. Họ tự tin cho rằng họ, chứ không phải những 

ngƣời thu thuế, gái điếm, bệnh tật, tội lỗi… là những ngƣời đƣợc Thiên Chúa ƣu 

tiên thƣơng xót. Họ quên rằng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thƣơng. Ngài đã 

nhiều lần nguôi giận, không thực hiện điều Ngài đe dọa phạt dân, bởi tình thƣơng 

của Ngài lớn hơn sự công bằng, và trái tim Ngài là trái tim thổn thức trƣớc nỗi 

khốn khổ và lời cầu xin của dân Ngài, dù dân đó có cứng đầu cứng cổ, và nhiều 

lần phản bội lại Ngài. nhƣ chúng ta nghe trong bài đọc một hôm nay. Tình yêu và 

lòng thƣơng xót ấy còn đƣợc biểu lộ cách tỏ tƣờng và tuyệt đỉnh nhất nơi Ngƣời 

Con Một yêu dấu là chính Đức Giê-su Ki-tô. Trong bài đọc hai, Thánh Phao-lô 

qua kinh nghiệm của chính bản thân, đã xác tín rằng: “Ðức Giêsu Kitô đã đến 

trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi”.      

Anh cả ở trong nhà cha nhƣng không là con, bởi anh không có cùng tâm tƣ và 

tấm lòng nhƣ cha. Anh tự xem mình nhƣ ngƣời làm công khi than phiền với cha 

đã không cho riêng con bê nhỏ để ăn với chúng bạn. Anh không vui nổi và không 

chịu vào nhà khi thấy cha mình yêu thƣơng, tha thứ cho cậu em đi hoang trở về. 

Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm đƣợc Thiên Chúa khi có cùng nỗi lòng với Ngài, 

khi cùng chung vui với Ngài khi thấy một ngƣời anh chị em lỗi lầm quay trở lại 

nẻo chính đƣờng ngay. Bao lâu còn giữ thái độ của ngƣời anh cả trong câu chuyện 

(và là thái độ của ngƣời biệt phái và luật sĩ), bấy lâu chúng ta còn cách xa tình 

Chúa, dù đôi khi ta đang ở trong chính nhà Ngài. Xin cho chúng ta có đƣợc tâm 

tình khiêm tốn để không cho mình là đạo đức, thánh thiện hơn ngƣời khác, nhƣng 

can đảm nhận ra những yếu đuối của bản thân và vững tin vào tình thƣơng của 

Chúa mà quay về chính lộ. Xin cho chúng ta cũng có đƣợc tấm lòng bao dung, để 

có thể chung niềm vui với Thiên Chúa khi mở lòng đón nhận những ai lầm lỗi trở 

về với gia đình, cộng đoàn. Hơn nữa, nếu có thể, chúng ta hãy cùng Ngài đi tìm 

những gì hƣ mất, để rồi đến lƣợt mình, có thể cảm nhận đƣợc niềm vui tuyệt vời 

và mời gọi ngƣời khác “Hãy chung vui với tôi” 

 

Lm. Antôn Vũ Khánh Tường, SVD. 

  



14  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 459 Thaùng 09 Naêm 2022 

 

 

 

 

Chủ tế: Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho con cái. 

Với tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:  

1.  “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của 

con.” Xin cho các bậc chủ chăn trong Giáo Hội luôn ý thức rằng tất cả những 

gì các ngài có đều là ân sủng của Chúa. Nhờ đó các ngài trở nên những ngƣời 

cha ngƣời mẹ giàu lòng thƣơng xót, sẵn sàng đón nhận tất cả những ngƣời con 

hoang đàng trở về với lòng bao dung nhƣ Cha trên trời. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

Đáp: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2.  Giáo Hội là hiện thân của Thiên Chúa Tình Yêu. Chúng ta hiệp lời cầu 

xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội thánh biết cố gắng sống trọn 

vẹn đức bác ái yêu thƣơng, để mọi ngƣời nhận biết Chúa qua chính đời sống 

của mình. Chúng con cầu xin Chúa. 

3.  “Tôi (Phao-lô) tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức 

mạnh cho tôi, vì Ngƣời đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Ngƣời”. Chúng ta 

cùng hiệp ý cầu xin cho các bạn trẻ có lòng hăng say, nhiệt huyết, luôn giữ 

đƣợc ngọn lửa đức tin- cậy- mến, và trung tín nhiệt thành phục vụ Chúa cũng 

nhƣ tha nhân. Chúng con cầu xin Chúa. 

4.  Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả mọi gia đình trên thế giới, 

cách riêng là các gia đình trẻ đang gặp khó khăn, thử thách trong đời sống hôn 

nhân. Xin Chúa là tình yêu hiệp nhất, hàn gắn những đổ vỡ trong gia đình. 

Xin cho những bậc làm cha mẹ biết làm gƣơng cho con cái về sự tha thứ giữa 

gia đình cũng nhƣ nơi khu phố, thôn xóm, góp phần đem Tin Mừng Chúa đến 

với mọi ngƣời. Chúng con cầu xin Chúa. 

Chủ tế: Chúa phán : “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Xin 

Chúa cho mỗi người chúng con qua sự cầu nguyện liên lỉ, qua công tác tông 

đồ và qua những việc làm bác ái chúng con, sẽ lôi kéo nhiều anh chị em trở về 

với Chúa và Giáo Hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Amen.  
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CHÚA NHẬT XXV THƢỜNG NIÊN 

NGÀY 18 THÁNG 09 

 

 

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7 

Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Amos. 

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ 

nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ: “Bao giờ ngày mồng một 

qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sabat, để ta bày thóc 

ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; ta sẽ làm 

lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, 

đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra 

bán”. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Giacóp mà 

thề: “Ta sẽ chẳng bao giờ quên hành vi nào của chúng!”  

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 112 

Đáp: Nào ca ngợi Danh Thánh Chúa đi! Người cất nhắc những ai 

nghèo túng. 

Xướng: Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh 

thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi 

muôn đời. 

Xướng: Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa 

trời cao thẳm. Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao 

vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất. 
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Xướng: Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, 

Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, 

hàng quyền quý dân người. 

 

BÀI ĐỌC II: 1Tm 2, 1-8 

Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa muốn cho mọi 

người được cứu độ. 

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

Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn 

nguyện, van nài, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả 

những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống 

thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, 

Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và 

nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng 

Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức 

Kitô Giêsu, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. 

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. Và để là 

chúng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm tông đồ – 

tôi nói thật chứ không nói dối – nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về 

đức tin và chân lý. Vậy tôi muốn rằng: người đàn ông hãy cầu nguyện 

ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, 

không xung khắc. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Đức Giêsu Kitô, vốn giàu sang phú quý, nhưng 

đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em 

trở nên giàu có. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Lc 16, 1-13 

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một 

người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải 

nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh 

đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được 

làm quản gia nữa!” Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì 

ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày 

thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có 

người đón rước mình về nhà họ!” 

“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: 

“Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ôliu”. 

Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm 

chục thôi”. Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?” 

Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của 

bác đây, viết lại tám trăm thôi”. 

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. 

Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với 

người đồng loại. 

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Hãy dùng tiền của bất chính 

mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào 

nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc 

lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy 

nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ 

tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em 

không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban 

cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này 

mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em 

không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXV THƢỜNG NIÊN  
Ngày 18 tháng 09 

 
Khôn khéo 

Cuộc đời này tƣơi hơn nhờ có ngƣời say mê nó. 

Các vận động viên chịu khổ luyện để phá một kỷ lục. Các nhà khoa học tận tụy 

để tìm ra một phát minh. Các văn nghệ sĩ nhọc nhằn cƣu mang một tác phẩm. Các nhà 

kinh doanh bù đầu với chuyện nắm bắt thị trƣờng. 

Phía sau một tấm huy chƣơng, một bằng khen, một giải thƣởng, có bao là mồ hôi 

nƣớc mắt. 

Say mê cuộc đời này chẳng có gì đáng trách. 

Ngƣời Kitô hữu cũng sống hết lòng với cuộc đời này, nhƣng họ không say mê 

nhƣ thể chỉ có nó. 

Đúng ra họ say mê đời này vì họ say mê đời sau. 

Đời này chỉ là con đƣờng dẫn đến mục đích tối hậu. 

Sau khi kể xong dụ ngôn về ngƣời quản gia khôn khéo, Đức Giêsu phàn nàn vì 

chúng ta, những con cái ánh sáng, lại không khôn bằng những ngƣời chỉ biết có đời 

này. 

Ngƣời quản gia khôn vì ông dám đối diện với thực tế, đó là chuyện ông bị chủ 

cho thôi việc. 

Ông khôn vì ông biết giới hạn của mình: Không đủ sức cuốc đất, không đủ mặt 

dầy mặt dạn để đi ăn xin. 

Ông khôn vì ông biết xoay sở, tìm ra phƣơng án tốt nhất, biết tận dụng quyền 

hành còn lại của mình để đem đến cho tƣơng lai bấp bênh một bảo đảm. 

Đức Giêsu không dạy ta bất lƣơng nhƣ ngƣời quản gia. Ngài dạy ta biết khôn 

khéo nhƣ ông khi gầy dựng cho đời mình tƣơng lai vĩnh cửu. 

Có vẻ đời sau thì xa xôi, không có sức thu hút, không làm chúng ta say mê và 

dám đánh đổi tất cả. 

Chúng ta thừa sôi nổi để xây dựng tƣơng lai đời này, nhƣng lại thiếu táo bạo để 

xây đắp tƣơng lai đời sau. 

Chúng ta biết xoay sở để việc làm ăn khỏi thua lỗ, nhƣng chúng ta lại thiếu 

cƣơng nghị và dứt khoát để đầu tƣ mọi sự mình có cho Nƣớc Trời. 

Cái giằng co của đời sống Kitô hữu nằm ở chỗ vừa say mê cuộc đời này, vừa say 

mê vĩnh cửu. 

Họ say mê cuộc đời này không thua bất kỳ ai, bởi vì giữa cái mau qua, họ gặp 

đƣợc vĩnh cửu. 

Kitô hữu làm việc, vui chơi nhƣ mọi ngƣời, nhƣng vẫn có cái gì rất khác nơi họ. 

Không phải vì họ dành cho Chúa một thời gian ít ỏi để đọc kinh, cầu nguyện, dự 

lễ… nhƣng vì họ đã để Chúa đi vào toàn bộ đời mình. 
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Chúng ta cần giữ một sự thăng bằng trong cuộc sống. Sự thăng bằng này lại nằm 

ở chỗ chúng ta nghiêng về phía Chúa và để Ngài làm chủ đời mình. Tiền bạc, của cải 

không phải là điểm tựa, dù ta rất cần tiền và phải kiếm tiền để sống. 

Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của, không thể phụng sự hai 

chủ nhƣ nhau, trong cùng một lúc. 

Tôi tự hỏi những chủ nào đang thống lĩnh đời tôi. 

Ƣớc gì tôi đƣợc tự do nhờ biết làm tôi cho Thiên Chúa. 

(Trích dẫn từ “Manna”) 

 

 

 

 

Chủ tế: Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng đáng cho chúng ta tôn thờ, ca ngợi và yêu 

mến. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện: 

1.  “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của đƣợc”. Xin 

cho hàng giáo phẩm trong Giáo hội luôn trung thành với ơn kêu gọi; tín thác vào 

tình yêu quan phòng và những ơn riêng mà Thiên Chúa luôn dành sẵn cho các 

ngài ngay tại trần thế này. Chúng con cầu xin Chúa. 

Đáp: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2.  Giữ trái tim thanh thoát đối với tiền bạc là việc làm cần thiết . Xin cho những 

ngƣời đang cầm trong tay sự sống con của ngƣời dân, biết sống lối sống trung 

thực, biết lắng nghe tiếng nói lƣơng tâm, hầu bảo vệ đời sống an bình no ấm cho 

ngƣời dân. Chúng con cầu xin Chúa. 

3.  “Hãy cầu nguyện mọi nơi”. Xin cho giới trẻ và các tông đồ giáo dân luôn 

sống đạo đức, hiệp nhất, khiêm nhƣờng phục vụ cách vô vị lợi, để đƣợc Chúa 

chúc phúc và ban thƣởng hạnh phúc Nƣớc Trời. Chúng con cầu xin Chúa. 

4.  Hiện diện trong thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi ngƣời chúng ta biết vƣợt 

thắng lòng ham mê tiền bạc, biết sống công bình, chân thật và nhiệt tâm làm việc 

thiện, để tỏ rõ mình là môn đệ của Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quản lý tốt những ân huệ mà chúng con 

đã nhận lãnh, để nhờ đó ân sủng Chúa sinh hiệu quả tốt đẹp và dồi dào nơi chúng 

con, giúp chúng con luôn tín trung phụng thờ và xứng đáng trở nên những tôi tớ 

đích thực của Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

 



20  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 459 Thaùng 09 Naêm 2022 

 

CHÚA NHẬT XXVI THƢỜNG NIÊN 

NGÀY 25 THÁNG 09 

 

 

BÀI ĐỌC I: Am 6, 1a. 4-7 

Giờ đây, chúng sẽ bị lưu đầy. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Amos. 

Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này: “Khốn cho 

những kẻ sốn gyên ổn tại Sion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samari. 

Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn 

những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn hát 

nghêu ngao; như Đavít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. Chúng uống 

rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng 

trước cảnh nhà Giuse sụp đổ! Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đầy, dẫn 

đầu những kẻ bị lưu đầy. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!” 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 145 

Đáp: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

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

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Xướng: Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 

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

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

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

đời. 
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BÀI ĐỌC II: 1Tm 6, 11-16 

Hãy tuân giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta xuất hiện. 

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

Timôthê. 

Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công 

chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến; hãy gắng sống nhẫn nại và hiền 

hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được 

sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và 

anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước 

mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Kitô 

Giêsu là Đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Pôntiô Philatô bằng một 

lời tuyên xưng cao đẹp. Tôi truyền cho anh: hãy tuân giữ điều răn của 

Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào 

đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa 

các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng 

siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng 

Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã 

trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên 

giàu có. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 16, 19-31 

Con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazarô suốt một đời chịu toàn 

những bất hạnh. Bây giờ Lazarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu 

khốn khổ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisiêu dụ ngôn sau đây: “Có một 

ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yên tiệc linh đình. 
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Lại có một người nghèo khó tên là Lazarô, mụn nhọt đầy mình,nằm trước 

cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt 

xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 

Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông 

Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 

Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ 

phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Lazarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ 

ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh 

Lazarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi cho con mát; vì con ở 

đây bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” Ông Abraham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt 

đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Lazarô suốt một đời 

chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazarô được an ủi nơi đây, còn con thì 

phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực 

thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà 

bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”. 

Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazarô 

đến nhà cha con, vì hiện con còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến 

cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!” Ông Abraham 

đáp: “Chúng đã có Môisen và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị 

đó”. Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, 

nhưng nếu có người  từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối”. 

Ông Abraham đáp: “Môisen và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, 

thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXVI THƢỜNG NIÊN  

Ngày 25 tháng 09 

 

NGƢỜI NGHÈO „HỮU DANH‟, NGƢỜI GIÀU „VÔ DANH‟ 

Trong thời đại hiện nay, giới giàu có, nổi tiếng thƣờng đƣợc xƣớng tên (hữu 

danh), còn ngƣời nghèo thì „vô danh tiểu tốt‟. Thế nhƣng, trong Tin Mừng hôm 
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nay, dụ ngôn „La-za-rô và ông phú hộ‟, lại trái ngƣợc: kẻ giàu có „vô danh‟, còn 

ngƣời hành khất nghèo cùng đinh thì „hữu danh‟ - La-za-rô (cũng nên biết nghĩa 

của hạn từ này trong tiếng Do Thái là: Thiên Chúa cứu giúp). Điều này cho chúng 

ta hiểu rõ hơn rằng: ngƣời nghèo, ngƣời bị loại ra bên lề xã hội, khách ngoại kiều 

đƣợc Thiên Chúa đoái trông cách đặc biệt. 

Qua dụ ngôn „anh hành khất La-za-rô và ông phú hộ giàu có‟, thiết nghĩ 

chúng ta phải khẳng định: Tin Mừng không đả kích ngƣời giàu có hay sự giàu có 

phong nhiêu, cũng không „cấp giấy thông hành‟ cho ngƣời nghèo khổ vào Nƣớc 

Trời, hoặc cứ sống nghèo khó đi thì sẽ đƣợc vào Thiên Đàng, còn nếu giàu có thì 

xuống hoả ngục đời đời kíp kíp! 

Ông phú hộ giàu có chẳng đƣợc hƣởng hạnh phúc Nƣớc Trời, mà bị thiêu 

đốt dƣới hỏa ngục, không phải vì ông ta giàu có. Đúng hơn, bởi lẽ ông dửng dƣng, 

thờ ơ trƣớc ngƣời hành khất La-za-rô “nằm bên cổng nhà ông” (x. Lc 16, 20), anh 

ta nghèo đến độ “chỉ có mấy con chó đến liếm ghẻ chốc”, và “ước được những 

mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống, ăn cho đỡ đói” (x. Lc 16, 21) mà chẳng ai cho. 

Đâu phải vì ông không biết đến ngƣời hành khất La-za-rô, bởi chƣng hằng ngày 

trƣớc mắt ông, kẻ nghèo khó này nằm van nài, chỉ xin những mẫu bánh vụn rơi từ 

bàn ăn, mà theo lẽ thƣờng, dành cho cún con; nhƣng lối sống xa hoa, yến tiệc linh 

đình khiến ông ta chai sạn trƣớc nỗi thiếu thốn của ngƣời hành khất La-za-rô. 

Cung cách giàu sang, lụa là gấm vóc khiến mắt ông đui mù trƣớc sự thống khổ 

của đồng loại. Cuộc sống sung túc đƣa ông tới thái độ „mackeno‟ (mặc kệ nó), 

không hề mảy mảy quan tâm đến ngƣời nghèo khó La-za-rô. Chính những điều 

này lôi ông ta xuống hoả ngục, và đã tạo khoảng cách quá lớn ngay lúc còn sống 

trên dƣơng gian, cũng nhƣ khoảng cách sâu thẳm, không thể nào kết nối, không 

thể nào thông giao ở đời sau: “Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có 

sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng 

như không thể từ bên đó qua đây được” (Lc 16, 26). 

Đến đây, chúng ta nhớ lại bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô 

II trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên vào ngày 2.10.1979, ngài khẳng 

khái: “Chúng ta không thể thờ ơ vui hƣởng của cải và tự do của mình, nếu ở bất 

cứ đâu, ngƣời nghèo khó La-za-rô của thế kỷ XX vẫn còn đang đứng chờ chúng 

ta ngoài cửa...Các bạn đừng bao giờ bằng lòng với hành vi chỉ cho họ những mẩu 

bánh vụn nơi bàn tiệc. Các bạn chỉ nên lo đủ phần chính yếu của cuộc sống mà 

thôi, chứ đừng tìm cách sống cho sung túc dƣ dật, để nhờ đó các bạn có thể giúp 

đỡ những ngƣời nghèo khổ. Đồng thời, các bạn hãy đối xử với họ nhƣ những thực 
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khách trong gia đình các bạn”. Thật vậy, thông điệp này còn vang vọng đến ngày 

nay trong thế kỷ XXI, thời đại bùng nổ, phát triển vƣợt bậc, nhƣng tạo ra biết bao 

khoảng trống nội tâm, thái độ-lối sống dửng dƣng, hờ hững trƣớc đồng loại, bị cô 

lập, chông chênh giữa xa lộ công nghệ mang tên „kết nối‟, nhƣng thực chất nó 

đẩy con ngƣời xa nhau, rơi vào thế giới „ảo tƣởng‟ hơn là „tiếp xúc trực diện với 

anh chị em và thực tế cuộc sống‟. Tuy nhiên, cũng nên nói tới đôi nét về anh hành 

khất La-za-rô, chẳng phải vì nghèo mà anh đƣợc vào Nƣớc Trời đâu. Dẫu nghèo 

cùng đinh, chỉ có mấy chú chó lân la đến bầu bạn, liếm ghẻ chốc, nhƣng anh sống 

yên lòng, chẳng „than thân trách phận‟, phàn nàn, ca thán, trách móc, đổ lỗi cho 

trời, cho xã hội, cho ngƣời khác. Nhờ lối sống này, mà anh đƣợc vào hƣởng hạnh 

phúc viên mãn nhƣ lời Tổ phụ Áp-ra-ham bộc bạch: “Hỡi con, suốt đời con, con 

được toàn sự lành, còn La-za-rô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ La-za-rô 

được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ” (Lc 16, 25). 

Vậy, đối diện với Lời Chúa hôm nay, chúng ta nên bắt đầu sống ra sao? 

Chúng ta phải sống giới răn yêu thƣơng „mến Chúa, yêu ngƣời‟ cách cụ thể. Thứ 

đến, quảng đại biết chia san với tha nhân dựa trên những gì mình có (không chỉ 

vật chất, tiền bạc, của cải, mà còn nụ cƣời, lời nói động viên, khuyến khích, thời 

gian, tài năng, khả năng, trí lực,…). Và để hân hoan thực hành những điều trên, 

chúng ta cần “chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa của đức tin” (x. 1Tm 6, 12). 

Chẳng phải nổ súng, tấn công, giết kẻ thù, mà đúng hơn „chiến đấu với chính 

mình‟, chiến đấu với thói quen xấu, chiến đấu với đam mê, chiến đấu với thái 

độ-lối sống dửng dƣng, thờ ơ, chiến đấu với cách nhìn-nghĩ suy gây tổn hại đến 

bản thân cũng nhƣ tha nhân, v.v…Và trên hết, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ, 

khởi sự từ gia đình mình nhƣ Mẹ Thánh Tê-rê-sa Cal-cút-ta nhắn nhủ: “Tôi luôn 

nghĩ rằng tình thƣơng phải bắt đầu từ gia đình mình trƣớc, rồi đến khu 

xóm,…Yêu thƣơng những ai ở xa thì rất ƣ dễ dàng, nhƣng thƣơng yêu những 

ngƣời đang sống với mình hoặc đang ở sát cửa nhà mình mới là khó…Tôi không 

bao giờ nhìn những đám đông nhƣ thể trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ nhìn đến 

những cá nhân, bởi vì mỗi lần tôi chỉ yêu thƣơng đƣợc một ngƣời, mỗi lần tôi chỉ 

nuôi đƣợc một ngƣời. Tôi đã đƣa một ngƣời về nhà, nhƣng nếu tôi không đƣa một 

ngƣời ấy về nhà thì tôi đã không đƣa 42.000 ngƣời về nhà. Toàn thể công việc 

của tôi chỉ là một giọt nƣớc trong đại dƣơng. Nhƣng nếu tôi không góp một giọt 

nƣớc ấy thì đại dƣơng sẽ thiếu đi một giọt”. 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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Chủ tế: Thiên Chúa hằng thương yêu chăm sóc hết thảy mọi người và 

Ngài đặc biệt quan tâm đến những phận người nhỏ bé. Để có được một trái 

tim biết yêu thương, chúng ta tha thiết nguyện xin: 

1.  “Anh đã đƣợc Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xƣng cao 

đẹp trƣớc mặt nhiều nhân chứng”. Xin Chúa thƣơng soi sáng, tuôn đổ phúc 

lành xuống trên Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục để các Ngài đủ 

sức can đảm nhiệt thành chu toàn sứ vụ, bằng lời rao giảng, gƣơng sáng đức 

tin với một trái tim giàu tình thƣơng và tự hiến. Chúng con cầu xin Chúa. 

Đáp: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2.  Thế giới ngày nay vẫn còn nhiều nơi sống trong tăm tối của một xã hội 

bất công và bạo lực. Vì sự ích kỷ, kiêu ngạo, đam mê vật chất và hƣ vinh, mà 

nhiều ngƣời vẫn sống trong sợ hãi và cô đơn. Xin cho những tông đồ giáo dân 

luôn thể hiện đức tin qua tinh thần siêu thoát đối với vật chất, và yêu thƣơng 

giúp đỡ những ngƣời bần cùng. Chúng con cầu xin Chúa. 

3.  “Có một ông nhà giàu kia,…ngày ngày yên tiệc linh đình”. Xin cho mỗi 

ngƣời chúng ta đừng bao giờ làm ngơ trƣớc những nỗi khó khăn và khốn khổ 

của những ngƣời xung quanh, nhƣng luôn luôn sẵn sàng ra tay trợ giúp, để đời 

sau chúng ta xứng đáng hƣởng lòng Chúa nhân từ, xót thƣơng. Chúng con 

cầu xin Chúa. 

4.  Hiện nay chiến tranh vẫn bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra biết 

bao cảnh tang thƣơng, Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thƣơng 

thâm nhập mọi sinh hoạt trần thế, để mọi ngƣời biết thƣơng yêu và tôn trọng 

nhau nhƣ Chúa Giê-su mời gọi. Chúng con cầu xin Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng, nhân ái, Chúa mời gọi chúng con góp 

phần vào công cuộc hoàn thiện thế giới. Xin cho giới răn yêu thương của 

Chúa luôn sáng ngời qua những việc làm tốt đẹp và nhân ái của chúng con để 

thế giới dồi dào sự hiệp nhất, chứa chan lòng quảng đại và tràn ngập tình yêu 

thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

  



26  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 459 Thaùng 09 Naêm 2022 

 

   

 

 

Anh chị em rất thân mến 

Qua các tin tức báo chí, đặc biệt qua các đài truyền hình công giáo, 

chúng ta thấy tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày càng 

yếu đi. Vì căn bệnh khớp xƣơng ở đùi, ngài đã không thể đi lại bình thƣờng và 

phải ngồi xe lăn, việc đó ảnh hƣởng rất nhiều đến những sinh hoạt và công 

việc mục vụ của ngài. Chúng ta cầu nguyện cho ngài đƣợc sức khỏe, đầy tràn 

ơn Chúa, sự khôn ngoan và can đảm để hƣớng dẫn Giáo Hội trong hoàn cảnh 

tế nhị, khó khăn hiện nay. Tuy vậy, ngài vẫn can trƣờng thực hiện những 

chƣơng trình đã dự tính và những công việc bận rộn hằng ngày. Tháng 9 này 

sẽ là một tháng bận rộn với những chƣơng trình quan trọng nhƣ sau.  

Vào lúc 10g30 sáng Chúa Nhật ngày 4/9/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô 

sẽ chủ sự Thánh Lễ phong chân phƣớc cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I tại 

Quảng trƣờng Thánh Phêrô. Triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I là 

triều đại Giáo Hoàng ngắn nhất trong lịch sử hiện đại; ngài lãnh đạo Giáo Hội 

chỉ trong 33 ngày. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên chọn một tên kép; ngài giải 

thích rằng ngài muốn vinh danh hai vị tiền nhiệm của mình: Đức Gioan XXIII 

và Đức Phaolô VI. Ngài cũng là vị Giáo Hoàng cuối cùng trong số các Giáo 

Hoàng sinh ra ở Ý cho đến nay, bắt đầu với Đức Clemente VII vào năm 1523. 

Tuy chỉ trị vì Giáo Hội 33 ngày thôi, nhƣng ngài đã chinh phục trái tim của 

hơn 1 tỷ ngƣời công giáo và ngay cả những ngƣời không công giáo bằng nụ 

cƣời hiền hậu, diễn tả trái tim mục tử nhân lành của Ngài. Những Giáo Hoàng 

kế vị ngài - Thánh Gioan Phaolô II, Đức Biển Đức XVI và Đức Phanxicô - 

đều ca ngợi ngài là vị Giáo Hoàng đƣợc mệnh danh là “Giáo Hoàng mỉm 

cƣời”. 

Từ ngày 13 đến 15/9, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có chuyến tông du đến 

Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan, để tham dự Đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo 
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tôn giáo truyền thống và thế giới. Trong những ngày lƣu trú tại đó, ngài sẽ gặp 

gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo quan trọng nhất thế giới để thúc đầy hòa bình 

giữa các nhóm tôn giáo khác nhau. Đặc biệt, ngài sẽ gặp Thƣợng Phụ Giáo 

Chủ Chính Thống Nga, Đức Kiril, để bàn về cuộc chiến xâm lƣợc của Nga 

vào đất nƣớc Ucraina. Chúng ta cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này và hy vọng 

cuộc gặp gỡ sẽ mang lại cho cuộc chiến một kết thúc tốt đẹp cho cả hai phía, 

khép lại một trang sử đẫm máu của Giáo Hội và của quốc gia Ucraina. Nhờ đó 

hàng triệu ngƣời dân Ucraina đang tỵ nạn trong các quốc gia trên thế giới, đặc 

biệt tại Ba Lan, sẽ có thể trở về lại quê hƣơng của mình để tái thiết tổ quốc và 

ôn định cuộc sống. 

Ngày 14 tháng 9, Giáo Hội long trọng mừng kính Thánh Giá Chúa Giêsu. 

Thánh giá, hình phạt tủi nhục của ngƣời La Mã, nhờ Chúa Giêsu, đã trở nên 

phƣơng tiện cứu chuộc. Xin Chúa giúp chúng ta đón nhận những thánh giá 

trong cuộc sống, nhƣ những cơ hội để chia sẻ mầu nhiệm từ nạn thƣơng khó 

của Ngài và để đền tội cho chính mình. Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc mừng 

quý sơ trong các Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, Mến Thánh Giá Cái Nhum 

đang hy sinh phục vụ Giáo Hội Nhật và Giáo Đoàn Việt Nam tại Nhật. Xin 

Chúa ban cho quý sơ mọi ơn lành hồn xác. 

Nhờ những tiến bộ khoa học, kỷ thuật cũng nhƣ trong những lãnh vực y 

khoa, kinh tế, nhân loại hôm nay đƣợc sống trong một nền văn minh có khả 

năng giúp con ngƣời sống thoải mái, hạnh phúc trong đời sống vật chất. Điều 

đáng tiếc, là vì tham vọng và sự ích kỷ của con ngƣời, của các quốc gia tiên 

tiến, đã tạo ra một tình trạng khác biệt đáng lo ngại giữa những ngƣời nghèo, 

quốc gia nghèo với những ngƣời giàu và các quốc gia kỷ nghệ. Tình trạng đó 

đã kéo theo một hệ lụy mà Giáo Hội Công Giáo luôn luôn lên án và kêu gọi 

các vị nguyên thủ các quốc gia trên thế giới phải tìm cách xóa bỏ.   

Trong một xã hội mà, vì công ăn việc làm, vì đời sống kinh tế khó khăn 

và vì khuynh hƣớng ích kỷ hƣởng thụ, ngƣời ta không còn mấy bận tâm cho 

đời sống gia đình, con cái. Có những đứa con đã đƣợc sinh ra, nhƣng đã 



28  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 459 Thaùng 09 Naêm 2022 

 

không đƣợc chăm sóc một cách chu đáo. Đã có những em bé đã đƣợc nuôi 

nấng trong sự sung túc vật chất, đƣợc cha mẹ cho đi học các trƣờng nổi tiếng, 

nhƣng về mặt tinh thần, đức tin, đã không đƣợc cha mẹ quan tâm hƣớng dẫn, 

do đó, xã hội ngày càng buồn tẻ, bạo lực, vấn đề luân lý sa sút, gia đình bất 

hòa, bạo động, dẫn đến tình trạng ly dị, con cái không đƣợc yêu thƣơng, nâng 

đỡ và vì thế Giáo Hội ngày càng giảm sút về nhân số cũng nhƣ sinh hoạt, 

thiếu vắng ơn gọi linh mục, tu sĩ. Trong mối quan tâm đó, suốt  tháng 9 này, 

Giáo Đoàn mời gọi mọi ngƣời cầu nguyện cho các gia đình trên toàn thế giới, 

đặc biệt, cho các gia đình trong giáo đoàn chúng ta, xin cho các gia đình, nhờ 

noi theo gƣơng mẫu của Thánh Gia, luôn trở nên một giáo hội nhỏ, ở đó, con 

cái chúng ta đƣợc nuôi lớn bằng tình thƣơng, lòng đạo đức trong tinh thần văn 

minh và văn hóa công giáo Việt Nam. Xin cho gia đình chúng ta, trong hoàn 

cảnh xã hội vật chất, ích kỷ hiện nay, luôn là dấu chỉ của sự tha thứ, hòa giải, 

của lòng thƣơng xót Chúa, trở nên nhân chứng của tình yêu Chúa Giêsu dành 

cho Hội Thánh, nhờ đó, con cái của chúng ta cũng sẽ đƣợc chuẩn bị đầy đủ, 

thánh thiện cho ơn gọi vợ chồng trong tƣơng lai. 

Thay mặt cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam, tôi xin chân thành các ơn 

các cộng đoàn, các nhóm Lòng Thƣơng Xót, Hội Mân Côi, các Vƣờn Rau 

Nhân Ái, Vƣờn Rau Tình Thƣơng và các vị ân nhân đã luôn quảng đại chia sẻ 

với các trẻ em nghèo tại Việt Nam. Trong tháng 8 vừa qua, chúng ta đã gởi về 

Việt Nam 239 học bổng cho các em trong các giáo xứ tại Việt Nam. Xin Đức 

Giêsu, Đấng hằng ngày đang đau khổ, thiếu thốn nơi thân xác các trẻ em 

nghèo, chúc lành cho tất cả anh chị em vì sự hy sinh chia sẻ quảng đại này. 

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em mọi ơn lành 

hồn xác và sự yêu thƣơng che chở của Mẹ Maria. Tôi luôn nhớ đến anh chị 

em trong các thánh lễ và trong lời cầu nguyện. Xin anh chị em cũng cầu 

nguyện cho tôi. Hẹn gặp lại 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 08/2022, Nhóm đã nhận đƣợc học bổng giúp cho các trẻ em 

nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2022-2023 của qúy vị ân nhân sau đây: 

- AC Duy-Phƣợng (Kamata, Tokyo) giúp hai em: 20.000 yen 

- Vy-My (Kamata, Tokyo) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Khôi-Loan (Houston, USA) giúp hai em: 20.000 yen 

- AC Chính-Quế (Úc) giúp hai em: 20.000 yen 

- Bé Huyền (Úc) giúp một em: 10.000 yen 

- Bé Ròn (Úc) giúp một em: 10.000 yen 

- Tuyết Mai (Yokohama) giúp sáu em: 60.000 yen 

- AC Liên-Đông (Fujisawa) giúp một em: 10.000 yen 

- Em Nguyễn thị Lan (Yamato) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Thủy-Trung (Yokohama) giúp một em: 10.000 yen 

- Anh Long (USA) giúp hai em: 20.000 yen  

- AC Dũng-Thúy (Fujisawa) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Thuyết-Mai (Fujisawa) giúp ba em: 30.000 yen 

- AC Phi-Nga (Yokohama) giúp ba em: 30.000 yen 

Nhờ sự quảng đại của anh chị em, trong tháng này, Nhóm CSLC đã gởi 

2.390.000 yen tiền học bổng về Việt Nam giúp cho 239 trẻ em nghèo đƣợc đi học 

(Danh sách sẽ đƣợc đăng chi tiết trong Tiếng Lòng 2023). 

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

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

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

là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng nhƣ tổ quốc Việt Nam.  
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Ƣớc mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác bác 

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

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

 

NHẮN TIN VỚI CÁC ÂN NHÂN GIÚP HỌC BỔNG 

Để có thể gởi tiền về cho các em học sinh nghèo tại Việt Nam niên học mới 

2022-2023, đã đƣợc khai giảng vào đầu tháng 8, xin qúy vị ân nhân tiếp tục 

quảng đại chia sẻ với các em, nhờ đó, các em sẽ có một tƣơng lai tốt đẹp hơn và 

qua các em, Giáo Hội cũng nhƣ tổ quốc Việt Nam đƣợc ngày càng phát triển. Xin 

qúy vị ân nhân gởi tiền học bổng (10.000 yen) về cho Tuyết Mai. Qúy vị nào 

không thể tiếp tục giúp cho các em, xin cũng vui lòng cho Nhóm CSLC biết, để 

có thể sắp xếp cho các em, hầu các em không bị gián đoạn việc học. 

Thay mặt các trẻ em nghèo tại Việt Nam, Nhóm CSLC Tokyo xin chân thành 

tri ân qúy vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thƣơng xót, chúc lành cho quý vị và gia 

đình. 

Nhóm CSLC Tokyo 

 

CHÚC MỪNG VÀ THÔNG BÁO: 

Vào lúc 2g00 chiều thứ bảy 17 tháng 9, thầy phó tế Gioakim Nguyễn Minh 

Toàn, thuộc Dòng Tên, sẽ đƣợc Đức Cha Tarcisiô Kikuchi Isao, Tổng Giám Mục 

giáo phận Tokyo, đặt tay truyền chức linh mục tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya, 

Tokyo. 

Vì hoàn cảnh đại dịch, thánh lễ sẽ đƣợc cử hành một cách âm thầm, trong 

bầu khí gia đình. Chúng ta sẽ không đƣợc tham dự, nhƣng xin anh chị em trong 

Giáo Đoàn cầu nguyện cho thầy. Xin Chúa ban cho tân linh mục lòng nhiệt thành 

phục vụ đàn chiên theo gƣơng mẫu Chúa Giêsu, Chủ Chiên nhân lành.    

Tạ ơn Chúa đã thƣơng ban thêm cho Giáo Đoàn một linh mục nữa, để qua 

ngài, Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong các cử hành phụng vụ và bí 

tích. Xin chúc mừng tân linh mục Gioakim Nguyễn Minh Toàn. Xin cha luôn cầu 

nguyện cho chúng con.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật. 
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TRANG GIÁO LÝ      – MUỐI CHO ĐỜI – 

9月号ではいくつかの言葉の意味を勉強しましょう。 

 

〇幕屋―聖なる幕屋 （出エジプト 36

章～） 

アダムとエバが罪を犯した後、神の顔を

避けて、その木の間に身を隠しました。

しかし、神は人をどこに逃げようとも人

を探し、ともにいることを望んでおられ

ます。神は人を奴隷の地から人を救い出

し、約束のへと導き、ともに歩みます。

こうして、神はモーセに神の住まいであ

る「聖所―幕屋―テント」をを建造する

ことを命じられました。神は人とともに

いることを表しています。 

〇十戒 （出エジプト 20章～） 

ヘブライ語は「10の言葉」とも言います。神はモーセをシナイ山に呼び寄せ、

神を愛し、その 10の戒めを守るなら、平和と幸せを受けられます。①わたし

のほかに神があってはならない。②あなたの神、主の名をみだりに唱えてはな

らない。③主の日を心にとどめ、これを聖とせよ。④あなたの父母を敬え。⑤

殺してはならない。⑥姦淫してはならない。⑦盗んではならない。⑧隣人に関

して偽証してはならない。⑨隣人の妻を欲してはならない。⑩隣人の財産を欲

してはならない。 

〇契約の箱 

この箱は掟の箱とも言われます。モーセが神から与えられた十戒は石板に刻ま

れています。十戒が刻まれた石板を収めた箱は契約の箱と言います。エジプト

を出てから約束の地カナンに入るまで 40年間がかかりましたが、イスラエル

人たちは契約の箱を大切にし、神から与えられた定めを心に留め、契約の箱を

担いで運び続けました。 

〇祭司；レビ人 

祭司は民に代わって、神にいけにえを捧げる役目を持っていました。アロンは

大祭司として、聖なるの幕屋の最も聖なる場所に入ることができ、彼はそこで

神と語ることができました。アロンの息子たちも司祭とされました。 

イスラエル人には複数の民族によって、構成されました。その中にレビ族があ

ります。レビ人とはレビ族に属するもので、彼らは祭司を助ける役目をち、聖

なる幕屋、契約の箱を運ぶ任務を持つ人たちです。 
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Từ ngữ Công giáo Việt-Nhật      – Catholic Words – 

Trang này đƣợc khởi đầu bởi một vài bạn đầy nhiệt huyết, muốn tham gia các 

công việc giáo xứ đia phƣơng, bạn ấy nói: “Con rất muốn học các từ vựng thƣờng 

dùng trong nhà thờ, Thánh lễ và trong Giáo hội. Các Tu sĩ Linh mục thì nằm lòng các 

từ vựng đó rồi. Nhƣng phần con, một giáo dân không có điều kiện để học. Xin các Tu 

sĩ Linh mục chia sẻ cho con những từ vựng Việt-Nhật đó, hầu con có thể góp phần 

vào giáo xứ con thƣờng xuyên tham dự Thánh lễ.” 

…Chúng tôi rất cảm kích khi nghe ngƣời bạn trên thao thức về việc nhà Chung. 

Cám ơn những giáo dân đạo đức và đầy nhiệt huyết đã đánh thức chúng tôi. 

09/2022 

Ganh tỵ 妬み Netami 

Ích kỷ 自己中 Jikochuu 

Bôi nhọ thanh danh của 

ngƣời khác 

他人の評判を汚す Tanin no hyouban wo 

kenasu 

10 Ðiều Răn 十戒 jikkai 

1-Thờ phƣợng một Đức 

Chúa Trời và kính mến 

ngƣời trên hết mọi sự 

わたしのほかに神が

あってはならない。 

Watashi no hoka ni kami 

ga attewanaranai. 

2-Chớ kêu tên Đức Chúa 

Trời vô cớ 

あなたの神、主の名を

みだりに唱えてはな

らない。 

Anata no kami, shuno na 

wo midari ni 

tonaetewanaranai. 

3-Giữ ngày Chúa Nhật 主の日を心にとどめ、

これを聖とせよ。 

Shu no hi wo kokoro ni 

todome, kore wo sei to 

seyo. 

4-Thảo kính cha mẹ あなたの父母を敬え。 Anata no fubo wo 

uyamae. 

5-Chớ giết ngƣời 殺してはならない。 Koroshitewanaranai. 

6-Chớ làm sự dâm dục 姦淫してはならない。 Kaninn shitewa naranai. 

7-Chớ lấy của ngƣời 盗んではならない。 Nusundehanaranai. 

8-Chớ làm chứng dối 隣人に関して偽証し

てはならない。 

Rinjin ni kanshite gishou 

shitewanaranai. 

9-Chớ muốn vợ chồng 

ngƣời 

隣人の妻を欲しては

ならない。 

Rinjin no tsuma wo 

hoshitewanaranai. 

10-Chớ tham của ngƣời 隣人の財産を欲して

はならない。 

Rinjin no zaisan wo 

hoshitewanaranai. 

Nhóm từ ngữ Công giáo Việt-Nhật https://dboratorio.tokyo/catholicwords/ 

https://dboratorio.tokyo/catholicwords/
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HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

BẢN TỔNG HỢP TOÀN QUỐC 

THƢỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CẤP GIÁO PHẬN 

“Hƣớng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ” 

 

Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam gồm 27 Giáo phận với số giáo dân 7.294.713 

ngƣời, chiếm tỉ lệ 7,21% trên tổng dân số tại Việt Nam. Hai mƣơi bảy Giáo phận hiện 

diện trên khắp mọi miền đất nƣớc với những đặc điểm khác nhau: nông thôn hay thành 

thị; thuần túy ngƣời Kinh hoặc vừa có các tín hữu ngƣời Kinh vừa có các tín hữu thuộc 

dân tộc ít ngƣời; tùy theo địa bàn, tỉ lệ ngƣời Công giáo cao (10% - 30% dân số) hoặc 

rất thấp (từ 0,3% - 3%). 

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, Hội Thánh Việt Nam tích cực 

tham gia Thƣợng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận. Theo quyết định của Hội đồng 

giám mục Việt Nam, 27 Giáo phận trên cả nƣớc đã cử hành Thánh Lễ khai mạc vào 

Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28/11/2021. Trong suốt tiến trình hiệp hành này, các cộng 

đoàn tín hữu thƣờng xuyên cầu nguyện cho Thƣợng hội đồng đƣợc tiến hành cách tốt 

đẹp trong ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  

Sau giai đoạn thỉnh ý Dân Chúa, các Giáo phận đã làm bản tổng kết của mỗi Giáo 

phận và gửi về Văn phòng thƣ ký Hội đồng giám mục ngày 15/7/2022. Dựa trên những 

tổng kết của các Giáo phận, Văn phòng đã thực hiện bản Tổng hợp toàn quốc này, đƣợc 

trình bày theo ba phần chính, cũng là ba bƣớc của tiến trình hiệp hành: (1) Gặp gỡ; (2) 

Lắng nghe; (3) Phân định. 

Phần I. GẶP GỠ 

1. Để chuẩn bị cho việc tiến hành Thƣợng Hội Đồng Giám Mục, các Giáo phận đã 

hình thành Ban linh hoạt giáo phận và huấn luyện các điều phối viên để phục vụ các 

buổi gặp gỡ thỉnh ý Dân Chúa. Sau Thánh Lễ khai mạc, Ban linh hoạt phổ biến tài liệu 

và hƣớng dẫn học hỏi về Thƣợng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI để các thành phần 

Dân Chúa hiểu đúng về bản chất, mục đích và các phƣơng thế thực hiện tiến trình hiệp 

hành. 

2. Tiến trình thỉnh ý Dân Chúa đƣợc thực hiện qua các buổi gặp gỡ ở nhiều cấp: 

(1) giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu; (2) giáo hạt và các dòng tu; (3) cuối cùng, Giáo 

phận tiến hành Hội nghị Tiền Thƣợng Hội Đồng Giám Mục để thống nhất các ý kiến 

chính và đúc kết thành bản tổng kết của Giáo phận. Ngoài những cuộc gặp gỡ trực tiếp 

trên, nhiều Giáo phận cũng thỉnh ý Dân Chúa qua các phƣơng tiện truyền thông: gặp gỡ 

trực tuyến hoặc gửi phiếu thỉnh ý đến các tín hữu. 
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3. Nhìn chung, khoảng 35% các tín hữu đã tham gia vào tiến trình gặp gỡ và thỉnh 

ý. Họ tham gia cách tích cực, nhiệt tình, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, và mong 

muốn có thêm những cuộc gặp gỡ thỉnh ý trong tƣơng lai. Họ cảm nhận niềm vui khi 

tham gia tiến trình hiệp hành vì (1) cảm nhận một luồng gió mới đang thổi vào đời sống 

Hội Thánh; (2) đƣợc lắng nghe và góp ý cho việc xây dựng Hội Thánh; (3) cảm nhận 

mình thuộc về Hội Thánh cách rõ nét hơn. 

Trở ngại lớn của tiến trình thỉnh ý là thời gian có hạn, hơn nữa lại trong giai đoạn 

dịch Covid-19 nên không thể triển khai đầy đủ hơn. 

Phần II. LẮNG NGHE 

Có thể tóm kết ý kiến của mọi thành phần Dân Chúa theo một số chủ đề sau. 

1. Hiệp thông 

1.1. Hầu hết mọi ngƣời cảm nhận và khẳng định tinh thần hiệp thông giữa mọi 

thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh. Nhiều ngƣời ngoài Công giáo cũng đánh giá 

cao về tinh thần đoàn kết, yêu thƣơng và hiệp nhất của Hội Thánh Công giáo. 

1.2. Tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh chƣa hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh: 

anh chị em di dân ngoại kiều cũng nhƣ nội địa cảm thấy mình bị bỏ rơi vì không đƣợc 

quan tâm, không biết mình thuộc về đâu, đôi khi có cảm giác bị xua đuổi; các đôi hôn 

phối đã ly dị và tái hôn thấy mình nhƣ ở bên lề Hội Thánh; những ngƣời khô khan nguội 

lạnh hoặc vƣớng vào các tệ nạn xã hội xa lánh những sinh hoạt trong Hội Thánh. 

1.3. Về những rào cản cho sự hiệp thông, có những lý do khách quan nhƣ vì hoàn 

cảnh phải sống xa giáo xứ nên không tham gia các sinh hoạt và dần xa cách; cũng có lý 

do chủ quan nhƣ não trạng cục bộ địa phƣơng, mặc cảm tự ti về trình độ hoặc khả năng. 

Các chủ chăn cũng có phần trách nhiệm về điều này: đa số các chủ chăn luôn sẵn sàng 

đón tiếp, gặp gỡ, lắng nghe mọi thành phần Dân Chúa, nhƣng cũng còn một số linh mục 

ứng xử cách độc đoán, gia trƣởng với giáo dân. 

1.4. Trong thời đại ngày nay, các phƣơng tiện truyền thông là phƣơng thế kết nối 

con ngƣời với nhau; tuy nhiên truyền thông cũng có thể bị lạm dụng để gây chia rẽ, hận 

thù, nghi kỵ, tác động tiêu cực đến đời sống tín hữu. Vì thế cần quan tâm đến đạo đức 

truyền thông.  

2. Lắng nghe 

2.1. Tham gia tiến trình thỉnh ý là cơ hội để khám phá tầm quan trọng của việc 

lắng nghe, từ đó nhận ra rằng nghe thì có nhƣng lắng nghe với cả khối óc và con tim thì 

chƣa! Lắng nghe những ngƣời cùng quan điểm với mình thì dễ nhƣng không đem lại 

nhiều thành quả, cần lắng nghe những ý kiến khác, thể hiện những cách nhìn và cách 

nghĩ khác, nhờ đó có thể xem xét vấn đề cách toàn diện hơn. 

2.2. Những cản trở trong việc lắng nghe là sự chênh lệch tuổi tác, nếp suy nghĩ, 

giới tính, năng lực, nhất là tính kiêu căng, tự mãn, “cái tôi” quá lớn của mỗi ngƣời, cách 
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riêng là những ngƣời lãnh đạo. Cần phải dẹp bỏ cái tôi ấy để có thể nghe đƣợc tiếng nói 

của Thánh Thần nhiều khi đang nói qua “những ngƣời bé mọn” trong Hội Thánh (x. Mt 

11,25). 

2.3. Văn hóa Á Đông có khuynh hƣớng trọng nam khinh nữ, đề cao tôn ti trật tự, 

do đó cũng là rào cản cho việc lắng nghe nữ giới và những ngƣời nghèo trong xã hội và 

trong Hội Thánh. 

3. Lời Chúa và Thánh Thể 

3.1. Các giáo dân lớn tuổi bày tỏ sự quan ngại về tình trạng nhà thờ ngày càng 

vắng bóng ngƣời trẻ. Tuy số ngƣời dự lễ Chúa nhật còn khá đông nhƣng lòng yêu mến 

và sùng kính Bí tích Thánh Thể còn hời hợt, việc tham dự Thánh Lễ chỉ nhƣ một bổn 

phận đạo đức phải thực hiện, chƣa có sự nối kết giữa đời sống và mầu nhiệm Thánh Thể 

đƣợc cử hành. Mong các linh mục cử hành Thánh Lễ - nhất là Thánh Lễ Chúa nhật cách 

sốt sắng, từ lễ phục đến tƣ thế, thái độ khi dâng lễ. 

3.2. Tiến trình hiệp hành giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc hơn về việc lắng 

nghe Lời Chúa, đồng thời nêu lên mối quan tâm về bài giảng lễ của các linh mục. Trong 

thực tế, với phần đông tín hữu, dự lễ Chúa nhật là cơ hội duy nhất để lắng nghe Lời 

Chúa, vì thế các linh mục cần chuẩn bị bài giảng cho chu đáo: bám sát Lời Chúa, là hoa 

trái của suy tƣ và cầu nguyện, trình bày dễ hiểu và liên hệ thực tế. Đƣợc nhƣ thế, việc 

giảng lễ vừa làm phong phú đời sống thiêng liêng của linh mục vừa nuôi dƣỡng đời 

sống đức tin của cộng đoàn.  

3.3. Ngoài việc lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, nhiều gia đình đã có thói 

quen đọc Lời Chúa trong các giờ kinh tối của gia đình; nhiều ngƣời cũng tìm đọc Lời 

Chúa khi gặp những khó khăn trong cuộc sống hoặc khi phải đƣa ra một quyết định 

quan trọng. Với nhiều tín hữu, Lời Chúa thực sự là lƣơng thực bổ dƣỡng và ánh sáng soi 

đƣờng cho họ. 

3.4. Tại các Giáo phận có các dân tộc ít ngƣời, Giáo phận đã đẩy mạnh việc dịch 

Kinh Thánh sang tiếng dân tộc. Đồng thời các linh mục, tu sĩ cố gắng học tiếng dân tộc 

để có thể lắng nghe ngƣời dân và truyền tải Lời Chúa cho họ. 

3.5. Các tín hữu rất cần những hƣớng dẫn cụ thể từ phía Hội Thánh để làm sao vừa 

cử hành các nghi thức phụng vụ cho đúng, vừa hài hòa với bản sắc văn hóa địa phƣơng. 

Ƣớc mong có đƣợc những hƣớng dẫn cụ thể trong các lãnh vực phụng tự, văn hóa, 

thánh nhạc. 

4. Tham gia: bình đẳng và đồng trách nhiệm 

4.1. Phần đông tín hữu cảm thấy vui, vinh dự và hạnh phúc khi đƣợc tham gia 

phục vụ Nhà Chúa. Những buổi gặp gỡ giúp ngƣời tín hữu ý thức hơn về sự bình đẳng 

về phẩm giá cũng nhƣ trong hoạt động xây dựng Hội Thánh. 
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4.2. Các linh mục không nên coi những ngƣời tham gia Hội đồng giáo xứ nhƣ 

những ngƣời thừa hành, nhƣng nhƣ những cộng sự viên của các ngài. 

4.3. Các dòng tu tích cực tham gia hoạt động mục vụ, tuy nhiên ở một vài nơi, hoạt 

động mục vụ của các dòng tu chƣa thực sự ăn khớp với các hoạt động mục vụ của Giáo 

phận. 

5. Phát biểu 

5.1. Vẫn có tình trạng giáo dân, tu sĩ, linh mục còn e dè không dám lên tiếng trƣớc 

cách hành xử độc đoán của bề trên vì sợ bị trù giập. Không dám nói lên sự thật, không 

dám góp ý với chủ chăn nhƣng lại bàn tán với nhau và phê phán sau lƣng. Nhiều ngƣời 

ngại phát biểu vì tự ti mặc cảm (về trí thức hoặc đời sống luân lý), hoặc cho rằng mình 

không có thẩm quyền để góp ý trong những lãnh vực chuyên môn của Hội Thánh. 

5.2. Giáo dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất tại các giáo xứ, tuy nhiên 

có những nơi quá tập trung vào việc này đến nỗi giáo dân cảm thấy là gánh nặng cho họ. 

6. Sứ vụ 

6.1. Việc loan báo Tin Mừng mới chỉ ngƣng ở chỗ “cha truyền con nối”, chƣa 

mạnh dạn vƣơn ra bên ngoài. Ý thức mỗi Kitô hữu đều là môn đệ thừa sai còn yếu nơi 

ngƣời giáo dân. 

6.2. Nhiều lý do để giải thích tình trạng này: Giáo phận chƣa thực sự đặt sứ mạng 

loan báo Tin Mừng lên hàng đầu; thiếu sự gƣơng mẫu trong đời sống một số chủ chăn; 

kiến thức giáo lý của tín hữu chƣa đủ vững nên ngại nói về Chúa; mặc định rằng đây là 

việc của các giáo sĩ và tu sĩ. 

6.3. Để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, thách đố lớn nhất là chính các tín hữu 

phải thực sự là môn đệ Chúa Kitô và sống Tin Mừng của Ngài. Loan báo Tin Mừng 

không phải là chiêu dụ tín đồ nhƣng là sự chia sẻ và giới thiệu vẻ đẹp của Tin Mừng cho 

mọi ngƣời. 

7. Dấn thân phục vụ xã hội, bác ái xã hội 

7.1. Công tác bác ái xã hội đƣợc nhiều ngƣời hƣởng ứng vì là việc làm phù hợp 

với Lời Chúa và truyền thống văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên cũng có cảnh báo về nguy 

cơ làm việc bác ái vì chuộng thành tích, đánh bóng tên tuổi, hoặc làm theo phong trào. 

7.2. Ý thức xã hội còn kém. Mong muốn có những buổi chia sẻ về các vấn đề xã 

hội nhƣ Bảo vệ sự sống, Chăm sóc môi trƣờng, Phòng tránh các tệ nạn xã hội, Phòng 

chống HIV/AIDS. 

8. Đối thoại 

8.1. Đối thoại với các tôn giáo bạn là việc quan trọng và cần thiết, nhƣng để có thể 

đối thoại thực sự, ngƣời tín hữu Công giáo phải có nền tảng đức tin và giáo lý vững chắc, 

cùng với thái độ thể hiện sự tôn trọng các tôn giáo khác. 
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8.2. Đã có nhiều sáng kiến mục vụ tạo sự gần gũi với lƣơng dân: mời anh chị em 

lƣơng dân đến tham dự, chia sẻ và giao lƣu trong các dịp lễ lớn của Công giáo; thăm 

viếng các gia đình lƣơng dân trong hoàn cảnh khó khăn. 

Phần III. PHÂN ĐỊNH 

Lắng nghe tiếng nói của mọi thành phần Dân Chúa trong bầu khí cầu nguyện, 

chúng tôi cũng lắng nghe tiếng gọi của Thánh Thần Thiên Chúa. 

1. Về hiệp thông 

1.1. Trong thời kinh tế thị trƣờng, di cƣ để tìm công ăn việc làm là tình trạng phổ 

biến. Rời bỏ làng quê quen thuộc để hội nhập vào môi trƣờng sống mới là thách thức 

lớn cho anh chị em di dân. Trong đời sống đức tin cũng thế, nếu không đƣợc nâng đỡ và 

đồng hành, nhiều anh chị em sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi vì không biết mình thuộc về 

đâu, đôi khi còn có cảm giác bị xua đuổi. Các Giáo phận cần quan tâm đến nhu cầu mục 

vụ này nhiều hơn và có những hƣớng dẫn cụ thể cho các linh mục trong việc chăm sóc 

mục vụ cho anh chị em di dân. 

1.2. Với những đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn, các mục tử cần có thái độ mục vụ 

thích hợp, giúp họ cảm nhận mình vẫn là thành viên trong gia đình Hội Thánh. Có Giáo 

phận đề nghị Hội đồng giám mục nên có hƣớng dẫn cụ thể để giải quyết cho các đôi hôn 

phối đã đổ vỡ lâu năm và không thể hàn gắn; quy định rõ về thời gian nhất định mà Hội 

Thánh cần để đƣa ra phán quyết về Bí tích Hôn Phối của đƣơng sự đã đệ đơn xin công 

bố hôn nhân vô hiệu. Vấn đề là phải làm thế nào để sự đồng hành này vừa không làm 

giảm bớt giá trị của Tin Mừng về hôn nhân bất khả phân ly, vừa thể hiện lòng thƣơng 

xót vô biên của Cha trên trời, nhờ đó những ngƣời ly dị tái hôn cảm thấy mình không bị 

loại trừ nhƣng vẫn là thành viên sống động trong gia đình Hội Thánh. 

1.3. Nhiều gia đình trẻ cho rằng Hội Thánh quá ngặt nghèo về việc tiết chế trong 

đời sống tình dục vợ chồng, và mong Hội Thánh cảm thông cho họ khi phải dùng đến 

những phƣơng pháp tránh thai nhân tạo nhƣ một phƣơng thế chẳng đặng đừng để gìn 

giữ hạnh phúc gia đình.  

1.4. Chính các giám mục, linh mục, tu sĩ phải là những ngƣời đi bƣớc trƣớc và nêu 

gƣơng về sự hiệp thông. Các giám mục nên chủ động đến với các linh mục để lắng nghe 

những tâm tƣ nguyện vọng của các linh mục, nhờ đó các linh mục cảm nhận sự gần gũi 

với giám mục. Giáo dân mong muốn các linh mục sống khó nghèo và giản dị, gần gũi 

với mọi ngƣời, nhất là ngƣời nghèo và những hoàn cảnh bất hạnh. Cản trở lớn nhất của 

hiệp thông là “cái tôi” quá lớn của mỗi ngƣời, nhất là những ngƣời lãnh đạo. Vì thế lời 

mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhƣờng trong lòng” 

(Mt 11,29) cần thiết hơn bao giờ trong một Hội Thánh hiệp thông. 

1.5. Hiện nay các tín hữu ngƣời dân tộc có tỉ lệ khá đông trong tổng số giáo dân 

Việt Nam, vì thế Hội đồng giám mục Việt Nam nên nhắc tới họ trong các Thƣ Mục Vụ, 
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khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động chung của Hội Thánh và thi hành sứ vụ 

cách nhiệt thành hơn. 

2. Về tham gia 

2.1. Đại hội Dân Chúa 2010 kêu gọi mọi tín hữu Việt Nam: “Chúng ta nên mạnh 

dạn và nhanh chóng rời bỏ những cách hành xử “bao cấp” hay “quan liêu”, theo kiểu 

giáo sĩ cung ứng tất cả mọi sự, giáo dân phải lệ thuộc giáo sĩ, để xây dựng một Hội 

Thánh tham gia”. Lời kêu gọi ấy vẫn còn mang tính thời sự. Hơn ai hết, những ngƣời có 

trách nhiệm lãnh đạo trong Hội Thánh cần tránh thái độ trịch thƣợng và lạm quyền, biết 

khiêm tốn lắng nghe nhiều hơn. 

2.2. Các cộng đoàn Hội Thánh cơ bản là phƣơng thế hữu hiệu để mời gọi và cổ võ 

sự tham gia vì là những nhóm nhỏ cùng một địa phƣơng, ở đó mọi ngƣời dễ dàng gặp 

gỡ nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ Lời Chúa, và cùng nhau phân định thánh ý Thiên Chúa 

trong hoàn cảnh sống cụ thể. Vì thế nơi nào có thể, nên thúc đẩy việc hình thành các 

cộng đoàn trên trong mối hiệp thông với các cha xứ tại địa phƣơng. 

2.3. Để diễn tả và cổ võ sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa vào sứ vụ của 

Hội Thánh, phải chăng Hội Thánh nên trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các nữ tu hoặc 

các tín hữu nữ xứng hợp? Cũng nên cổ võ sự tham gia của ngƣời nữ vào những cơ cấu 

nhƣ Hội đồng giáo xứ. 

3. Về sứ vụ 

3.1. Đức Thánh Cha Phanxicô thƣờng nhắc nhớ mọi Kitô hữu đều là môn đệ thừa 

sai, tuy nhiên ý thức này còn yếu kém nơi các tín hữu, họ coi việc loan báo Tin Mừng là 

việc của các giáo sĩ và tu sĩ. Vì thế cần vun trồng ý thức này nơi các tín hữu để họ làm 

chứng cho Tin Mừng ngay trong môi trƣờng sống và làm việc hằng ngày. Chúng tôi đặc 

biệt quan tâm đến giới giáo chức và giới y tế Công giáo. Tại Việt Nam, Hội Thánh 

không có các cơ sở giáo dục, y tế, tuy nhiên rất nhiều tín hữu Công giáo đang làm việc 

trong lãnh vực này với tƣ cách là thầy cô giáo, bác sĩ, nhân viên y tế. Nếu các tín hữu 

này thực sự ý thức mình là các môn đệ thừa sai, chứng từ của họ trong môi trƣờng làm 

việc sẽ là cơ hội rất tốt để giới thiệu vẻ đẹp của Tin Mừng. 

3.2. Nhiều tân tòng không còn thực hành đức tin sau khi chịu Phép Rửa, nhất là 

những ngƣời nam chịu Phép Rửa để kết hôn. Vì thế cần có sự chuẩn bị chu đáo trƣớc 

khi chịu Phép Rửa, đồng thời cần có sự đồng hành với các tân tòng sau khi đƣợc rửa tội. 

3.3. Để phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng, một số Giáo phận đã có chƣơng 

trình đào tạo các tác viên truyền giáo: huấn luyện về giáo lý đức tin, về sứ vụ, về cách 

ứng xử khi đến với lƣơng dân. Tại một vài Giáo phận khác, các linh mục mời gọi tu sĩ 

và giáo dân hình thành các nhóm truyền giáo, cùng nhau cầu nguyện, thăm viếng các 

gia đình lƣơng dân trong địa bàn và giúp đỡ họ khi cần thiết. Đây là những việc làm rất 

tốt và cần đƣợc nhân rộng ra nhiều nơi. 
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3.4. Sống trong xã hội đa tôn giáo và Công giáo chỉ là thiểu số, kinh nghiệm dạy 

chúng ta rằng đối thoại bằng cuộc sống là cuộc đối thoại thƣờng xuyên và hiệu quả nhất 

với các tôn giáo khác. Tƣơng tự nhƣ thế, trong tƣơng quan với xã hội dân sự, dù vẫn tồn 

tại những thành kiến từ cả hai phía, Hội Thánh luôn mong muốn đối thoại thẳng thắn và 

cộng tác chân thành nhằm phục vụ ích chung của cộng đồng xã hội. 

3.5. Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, việc vận dụng phƣơng tiện truyền 

thông để loan báo Tin Mừng là đòi hỏi cần thiết, nhờ đó có thể đồng hành và lắng nghe 

tiếng nói giáo dân, kịp thời thông tin và hƣớng dẫn đời sống đức tin, giới thiệu vẻ đẹp 

của Tin Mừng. Để đạt mục đích này, cần gây ý thức và đào tạo các tín hữu về đạo đức 

truyền thông. 

3.6. Ơn gọi linh mục, tu sĩ tại Việt Nam còn phong phú. Hội Thánh Việt Nam nên 

nghĩ đến việc gửi các linh mục, tu sĩ đến các vùng miền còn thiếu linh mục, vừa để đền 

ơn các thừa sai xƣa kia đem Tin Mừng đến Việt Nam, vừa để phục vụ nhu cầu của Hội 

Thánh hoàn vũ trong thời đại hiện nay. 

 

KẾT LUẬN 

Nhìn lại tiến trình thực hiện Thƣợng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận, chúng 

tôi rút đƣợc những bài học bổ ích cho đời sống và sứ vụ của Hội Thánh tại Việt Nam.  

Đây là lần đầu tiên mọi thành phần Dân Chúa trong các Giáo phận đƣợc thỉnh ý và 

đóng góp ý kiến, vì thế đây là dịp quý báu để mỗi Giáo phận có cái nhìn tổng quan và 

chính xác về tình hình Giáo phận, những ƣớc mong của các thành phần Dân Chúa, từ đó 

có thể đƣa ra những định hƣớng thích hợp cho tƣơng lai. Nhiều Giáo phận có kế hoạch 

phổ biến bản Tổng kết của Giáo phận để mọi ngƣời biết và cùng nhau thực hiện. 

Chúng tôi xem tiến trình Thƣợng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận là cuộc thao 

luyện thiêng liêng, và “gặp gỡ - lắng nghe - phân định” là những bƣớc căn bản của linh 

đạo hiệp hành, làm nên một cách thế hiện diện mới của Hội Thánh. Vì thế việc tổng kết 

tiến trình này không phải là sự kết thúc nhƣng đúng hơn là sự khởi đầu một hành trình 

mới. “Hiệp hành” phải là một lối sống cần đƣợc kéo dài chứ không chỉ là khẩu hiệu 

phong trào hoặc kế hoạch mang tính thời vụ. Hi vọng rằng với linh đạo hiệp hành, 

chúng tôi sẽ cùng nhau sống và vun đắp ngày càng rõ nét hơn hình ảnh Hội Thánh hiệp 

hành, một Hội Thánh của hiệp thông và tham gia để phục vụ sứ mạng Đức Kitô trao phó 

cho chúng ta. 

Ngày 10 tháng 08 năm 2022 

Văn phòng thư ký HĐGMVN 

(hdgmvietnam.com 15.08.2022)

https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ban-tong-hop-toan-quoc-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-cap-giao-phan-46380
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– HÀNH HƢƠNG ĐỊA ĐIỂM CÁC VỊ TỬ ĐẠO – 

GIÁO PHẬN SENDAI- 

 

Năm 1613, Mạc phủ Tokugawa cấm đạo Công giáo (Kirishitan). Kế đến 

là lệnh nộp danh sách chứng minh ngƣời Công giáo đã bỏ đạo và tuân theo 

các ghi lễ chùa Phật giáo. Đây là chính sách chống lại đạo Công giáo và tiêu 

diệt ngƣời Công giáo đang sống trong vùng Đông Bắc Nhật bản thời Mạc phủ 

Tokugawa. 

Đến tháng 5 năm 1643, Mạc phủ một lần nữa nghiêm phạt những ngƣời 

dù có trong danh sách theo Phật giáo, nhƣng vẫn cầu nguyện hay thờ phƣợng 

một Thiên Chúa một cách âm thầm và kín đáo. Để loại trừ đức tin một Thiên 

Chúa là đấng tạo dựng trời đất và Chúa Giesu là Thiên Chúa, Mạc phủ ra lệnh 

buộc họ phải bƣớc lên bức ảnh tranh Chúa Giesu (Fumie/踏み絵), để kiểm tra 

xem họ có thật sự bỏ đạo Công giáo hay không. 

Cách cấm đạo mỗi ngày càng triệt để. Nên những ngƣời đã bỏ đức tin 

một cách công khai qua việc bƣớc lên ảnh Chúa rồi (Fumie), nhƣng vẫn bị 

theo dõi và phải sinh hoạt theo nhóm 5 ngƣời. Nhóm này với mục đích quan 

sát dòm ngó lẫn nhau. Phải trình báo cấp trên khi biết một trong bốn ngƣời kia 
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có điều gì khả nghi. Tuy nhiên rất tệ hại khi có những vụ tố cáo oan vì lợi ích 

cá nhân. 

Đạo Công giáo bị cấm trong nhiều năm qua, nhƣng vẫn còn nhiều ngƣời 

giữ đạo một cách kín đáo. Vì thế nơi công cộng bản “dự luật cấm đạo Công 

giáo và ban thƣởng” cho những ai chỉ điểm ngƣời Công giáo đƣợc treo lên: 

 -Chỉ điểm Nhà truyền giáo, đƣợc thƣởng 500 miếng bạc. 

-Chỉ điểm Sƣ huynh, đƣợc thƣởng 300 miếng bạc. 

-Chỉ điểm ngƣời bỏ đạo mà còn giữ đạo, đƣợc thƣởng 300 miếng bạc. 

-Chỉ điểm ngƣời theo đạo Công giáo, đƣợc thƣởng 100 lƣợng bạc. 

Qua việc Fumie, Mạc phủ thành công việc tìm bắt rất nhiều trung thành 

với đức tin. Những ngƣời ấy là nông dân, thợ thủ công, doanh thƣơng và 

Samurai. Cũng có một số ngƣời trốn đến nơi này vì xứ họ bị bách đạo tàn 

khóc hơn. Họ là những ngƣời làm nghề đào vàng và hầm mỏ. Nơi và nghề này 

rất thuận lợi cho việc giữ đạo. Họ tụ họp đọc kinh chung trong hầm mỏ, treo 

và khắc Thánh giá trong hầm mỏ, nơi họ làm việc vv.  

Đạo Công giáo bị bách hại khắc nghiệt nhất là vào khoảng thời đại 

Genroku (1688-1704). Giáo dân vùng Tohoku lúc bấy giờ khoảng 20 ngàn 

đến 30 ngàn và số giáo dân tử đạo đƣợc ghi trong danh sách của chính quyền 

thời đó lên đến 1.176 ngƣời. 
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Những Vị đạo Tại sông Hirose- Sendai (広瀬川の殉教者－仙台) 

Vào thời Masamune Idate là lãnh chúa của miền Sendai. Một nhà truyền 

giáo ngƣời Bồ Đào Nha Dòng Tên, Cha Diego Calvario (tên tiếng Nhật: 

Goroemon Nagasaki), tiếp tục truyền giáo từ vùng Tohoku đến Hokkaido. 

Năm 1624, cơn bão khủng bố Công giáo bắt đầu, cha Calvio phải lẫn trốn. 

Cha cùng khoảng 60 tín hữu khác cải trang nhƣ ngƣời làm việc trong hầm mỏ 

vàng ở Shimooroshie (下颪江).  

Tháng 2 năm 1624, bộ hạ của Masamune Idate truy lùng ngƣời Công 

giáo và tìm thấy Cha Calvarrio nơi hầm mỏ. Những ngƣời Công giáo khác 

cũng bị bắt trong lúc này. Bộ hạ của Masamune buộc cha và những ngƣời 

Công giáo phải mang biểu ngữ bằng giấy với chữ "Kito Hữu" trên lƣng và bị 

kéo đi khắp các làng mạc trong tuyết rơi dày đặc của ngày 9 tháng 2. Alexio 

Kouemon và Dominico Michisai là 2 vị cao niên không còn đi lại đƣợc, nên 

bị chém đầu tại chỗ. 

Những ngƣời con lại bị tra tấn một cách tàn bạo và buộc các ngài phải từ 

bỏ đức tin, nhƣng không có ai bội đạo cả. Kế đến họ bày ra mƣu khác thâm 

hiểm hơn là tách chủ chăn xa với ngƣời Kito hữu để họ dể thuyết phục ngƣời 

Công giáo chối đạo. Những mƣu kế ấy cũng tách đƣợc lòng mến của Giáo dân 

dành cho Đức Kito. 
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…. Ngày 18 tháng 2 năm 1624 vào giữa mùa đông, cũng là ngày Tết Âm 

lịch, họ tra tín hữu bằng cách trấn nƣớc sông Hirose và 2 ngƣời đã tử đạo 

cùng ngày. 4 ngày sau, họ dục Cha và 6 ngƣời giáo dân đến sông Hirose một 

lần nữa. Họ lột sạch quần áo các ngài, trói các ngài vào những cái cọc gỗ 

trong nƣớc sông Hirose. Nơi này đƣợc gọi là “Chuồng tù trong nƣớc”. Mặt 

trời đã khuất núi, đêm lạnh bao trùm; nƣớc sông Hirose chảy chậm dần. Mặt 

nƣớc bắt đầu đóng băng, cha Calvario không ngừng động viên các giáo dân 

của mình hãy tín thác vào lòng nhân từ của Chúa. Cửa thiên đàng đã mở, cha 

Calvario là ngƣời trút hơi thở cuối cùng. Lúc bấy giờ là 8 giờ tối ngày 22 

tháng 2 năm 1624. 

Matthias Jubei và Giuliano Jiemon phó thác linh hồn trong tay Chúa 

ngày 18 tháng 2 và 7 ngƣời còn lại tử đạo ngày 22 tháng 2. Marias Shodayu 

Koyama, Leo Sato Imaemon, Antonio Sasaemon Takahashi, Andrea Niemon 

Noguchi, Mateo Amma Magobe, Matthias Taroemon Wakasugi, Cha Diego 

Calvario. 

 

Đài tƣởng niệm các vi tử đạo dựng bên bờ sông Hirose, dƣới chân cầu 

Ohashi, Sendai 

PVLC 
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ĐỨC TIN LÀ THẾ ĐÓ!!!! 

   “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng; là bằng chứng cho những 

điều ta không thấy” (Dt 11,1). 

   Chúng ta cùng tìm hiểu về đức tin, xem đức tin là gì mà bảo đảm cho những 

điều chúng ta hy vọng; là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy. Theo 

sách Giáo Lý Công Giáo thì :  

    “Đức tin là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa; tin tất cả 

những gì Ngƣời nói và mặc khải cho chúng ta; cũng nhƣ những gì Hội Thánh dạy 

phải tin, vì Thiên Chúa là Chân Lý. “Trong đức tin, con ngƣời phó thác toàn thân 

cho Thiên Chúa một cách tự do. “Ngƣời công chính nhờ đức tin sẽ đƣợc sống; 

“Chỉ đức tin hành động nhờ đức mến, mới có hiệu lực”(x. GLCG, số 1814). 

   “Đức tin là nhân đức đối thần”, có nghĩa là đối tƣợng trực tiếp của đức tin là 

Chúa. Đức Cậy và Đức Mến cũng là những nhân đức đối thần. (Đối-Thần: Đối là 

đối tƣợng; Thần là Chúa). Nhờ Đức tin, chúng ta mới tin vào Thiên Chúa đƣợc. 

Vì Thiên Chúa chúng ta không thấy. Tin vào Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta tin 

tất cả những gì Ngƣời nói và mặc khải cho chúng ta trong Thánh Kinh; cũng nhƣ 

tin những gì Hội Thánh dạy phải tin. 

   “Đức tin là lời đáp trả thích đáng của con ngƣời trƣớc lời mời gọi hiệp thông 

với Thiên Chúa”(X. GLCG, số 142). 

  “Tin là gắn bó bản thân con ngƣời cả trí khôn và ý chí với Thiên Chúa, Đấng 

mặc khải qua các việc làm và lời nói của Ngƣời”(GLCG, số 176).  

    “Gắn bó” có nghĩa tin tƣởng và vâng phục. “Nhờ đức tin, con ngƣời chúng ta 

đem tất cả trí khôn và ý chí của mình tin tƣởng và vâng phục Thiên Chúa. Đặt 

trọn bản thân qui thuận Đấng Mặc Khải là Thiên Chúa(x. GLCG, số 143). 

   “Tin” qui chiếu vào hai điểm : Đấng mặc khải và chân lý mặc khải. Chúng ta 

tin chân lý mặc khải và tin tƣởng ở Đấng mặc khải (GLCG, số 177). Đấng Mặc 

khải là Thiên Chúa và chân lý Mặc Khải là Lời Chúa. Do đó, TIN có nghĩa là 

chúng ta TIN vào Thiên Chúa và TIN vào Lời Chúa. 

   Nhiều khi chúng ta nói chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhƣng Lời Chúa nói 

chúng ta chẳng tin lại tin vào những lời thầy bói; tin vào lời ngƣời đời. Thích 

nghe lời ngƣời ta hơn là là nghe Lời Chúa. Hậu quả thế nào thì chúng ta đã biết. 

Đó là bị ngƣời ta lừa; mất hết tiền của; mất cả mạng sống nữa. 

  “Chúng ta không đƣợc tin ai khác ngoài Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần”(GLCG, số 178). Thiên Chúa là Chân Lý, Ngài không lừa gạt 
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chúng ta bao giờ; Thiên Chúa là Đấng thƣờng hằng bất biến, đáng cho chúng ta 

tin tƣởng tuyệt đối, nên chúng ta chỉ tin vào một mình Thiên Chúa mà thôi.  

     Mà Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, nên chúng ta chỉ Tin vào 

Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật; Tin vào Chúa Con là Đức Giê-su 

Ki-tô, Đấng cứu chuộc chúng ta và TIN vào Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa 

chúng ta mà thôi. 

   Còn đối với ngƣời đời, tùy theo mức độ đáng tin cậy mà chúng ta tin, nhƣng 

không bao giờ tin tuyệt đối nhƣ tin vào Thiên Chúa, vì họ cũng là con ngƣời, xác 

đất vật hèn và đầy giới hạn. 

   “Đức tin là một hồng ân siêu nhiên của Thiên Chúa. Để tin, con ngƣời cần đến 

những trợ lực bên trong của Thánh Thần”(GLCG, số 179).  

      Chúng ta cần để ý xem Thần Khí nào. Thần Khí của Thiên Chúa hay Thần 

Khí của Sa-tan. Thần Khí nào giúp chúng ta tin vào Thiên Chúa; giúp chúng thực 

thi Lời của Thiên Chúa thì đó là Thần Khí của Thiên Chúa; còn Thần Khí nào 

biện luận, biện minh cho những thói hƣ tật xấu của mình, đó là Thần Khí của 

Sa-tan. 

   “Tin là hành vi của con ngƣời, có ý thức và tự do, xứng hợp với phẩm giá con 

ngƣời” (GLCG, số 180).  

    Có nghĩa là Tin là một hành vi nhân linh; hành vi của một con ngƣời có ý 

thức và tự do. Tin không phải là tin bừa, tin đại mà có lý do để chúng ta tin. 

Không phải những gì chúng ta không biết, không thấy, không hiểu là chúng ta 

không tin. Không. Những gì chúng ta không biết, không thấy, không hiểu thì 

chúng ta TIN nhờ thế giá của một ngƣời khác. Vì họ đã thấy, đã biết và đã hiểu. 

Chúng ta cũng phải dùng trí óc để suy gẫm xem những điều đó có đúng không; có 

phải không; có lý không? 

   “Tin” là hành vi có chiều kích Hội Thánh. Đức Tin của Hội Thánh đi trƣớc, 

sinh ra, nâng đỡ và dƣỡng nuôi đức tin của chúng ta. Hội Thánh là mẹ của mọi tín 

hữu. “Không thể có Thiên Chúa là CHA, nếu không nhận Hội Thánh là 

MẸ”(Thánh Síp-ri-a-nô) (GLCG, số 181). 

    Hội Thánh nhƣ ngƣời mẹ, sinh ra chúng ta qua phép rửa tội và nuôi dƣỡng 

chúng ta bằng Lời Chúa và ân sủng của Chúa, để chúng ta có thể gọi Thiên Chúa 

là CHA. Nên “Không thể có Thiên Chúa là CHA, nếu không nhận Hội Thánh là 

MẸ”. 

  “Chúng ta tin tất cả những gì chứa đựng trong Lời Chúa, đƣợc viết hoặc lƣu 

truyền và do Hội Thánh dạy chúng ta tin nhƣ chân lý đƣợc Thiên Chúa mặc 

khải”(GLCG, số 182).  
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     “Lời Chúa” ở đây, chúng ta phải hiểu là những Sách Thánh đã đƣợc Giáo 

Hội công nhận là qui điển, nghĩa là các sách này đƣợc Thiên Chúa Linh Hứng, 

gồm 46 sách Cựu Ƣớc và 27 sách của Tân Ƣớc(x. GLCG, số 138). Ngoài ra 

chúng ta còn phải để ý là phải do Giáo Hội giải thích; Giáo Hội dạy, chứ không 

phải ai cũng tự giải thích, ai cũng tự dạy là tin đâu nhé. Nhƣ thế, dù là Giáo 

Hoàng, Giám Mục hay Linh Mục mà tự giải thích theo ý riêng mình chứ không 

theo ý của Giáo Hội thì chúng ta đừng tin, đừng theo, vì điều đó không đem lại ơn 

cứu độ đâu. 

  Đức tin cần thiết để đƣợc cứu độ. Chính Chúa khẳng định : “ai tin và chịu phép 

rửa sẽ đƣợc cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án”(GLCG, số 183). “Vì không 

có đức tin thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa, cũng không thể chia sẻ chức vị làm 

con Thiên Chúa, nên không ai đƣợc công chính hóa mà không cần Đức Tin và 

nếu không bền chí trong đức tin cho đến cùng thì không ai đạt tới cuộc sống 

muôn đời”(x. GLCG, số 161). 

   Bởi đó, “Để sống, lớn lên và bền chí đến cùng trong đức tin, chúng ta phải 

nuôi dƣỡng đức tin bằng Lời Chúa; chúng ta phải van nài xin Chúa gia tăng đức 

tin cho chúng ta”(x. GLCG, số 162). Nói cách khác, càng sống Lời Chúa bao 

nhiêu, đức tin của chúng ta càng mạnh bấy nhiêu; càng sốt sắng cầu nguyện bao 

nhiêu thì đức tin của chúng ta sẽ phát triển bấy nhiêu. Nên chúng ta phải siêng 

năng cầu nguyện và sống Lời Chúa mỗi ngày, để đức tin của chúng ta đƣợc sống, 

đƣợc lớn lên và bền chí đến cùng. 

    “Đức tin là nếm trƣớc điều chúng ta sẽ đƣợc hƣởng trong cuộc sống hạnh 

phúc mai sau”(St Tô-ma Aquino),(GLCG, số 184). “Đức tin cho chúng ta nếm 

trƣớc niềm hoan lạc và ánh sáng của ơn phúc nhìn thấy Thiên Chúa, mục đích của 

cuộc lữ hành nơi dƣơng thế này của chúng ta”(X. GLCG, số 163). 

   Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta đang tiến bƣớc trong đức tin, chúng ta phải 

hƣớng về những nhân chứng của đức tin trong đó có Áp-ra-ham và Đức Ma-ri-a. 

“Ông Áp-ra-ham là ngƣời đã tin, vẫn cậy trông , mặc dầu không còn gì để cậy 

trông”. Đức Ma-ri-a, là ngƣời trong cuộc lữ hành đức tin, đã đi vào tận đêm tối 

của đức tin, khi hiệp thông với khổ hình thập giá và đêm đen trong mồ của Đức 

Giê-su”(x. GLCG, số 165). 

   Thế đấy, chính đức tin đó sẽ bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng nhƣ 

sự bình an và niềm vui trong tâm hồn; niềm vui đƣợc cứu độ; đƣợc lên thiên 

đàng; đƣợc sống đời đời; đƣợc Chúa trả lại cho ta sự công bằng; sự thiệt thòi; sự 

bất công ở đời này. Đức tin đó sẽ là bằng chứng cho những gì chúng ta không 

thấy nhƣ Thiên Chúa, Thiên ân, Thiên đàng.  Đức tin là thế đó!!!! 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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GIA ĐÌNH HÔM NAY 

 

Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se 

Gia đình Thánh thất sẻ chia tháng ngày 

Dẫu khó nhọc, luôn chung tay 

Đỡ nâng, nâng đỡ ngất ngây cõi lòng. 

 

Gia đình hôm nay vẫn hằng mỏi mong 

Kính trên, nhƣờng dƣới, thuỷ chung một đời. 

Tình thân kết nối ra khơi 

Vui mừng sung sƣớng, rạng ngời tâm can. 

 

Gia đình san sẻ, tỏa lan hân hoan 

Buồn phiền tan biến nhƣ làn gió mây 

Mọi ngƣời sum họp quý thay 

Yêu thƣơng tha thiết ngất ngây nụ cƣời. 

 

Lạy Thánh Gia Thất - chiếu soi cuộc đời 

Đơn sơ, nghèo khó, rạng khơi tấm lòng 

Nguyện giúp muôn ngƣời cậy trông 

Vững tâm tín thác, ƣớc mong hợp đoàn. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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THIÊN THẦN BẢN MỆNH 

 

Kính lạy Thiên Thần bản mệnh 

Hằng luôn che chở, cạnh bên con hèn. 

Dù khi sáng tỏ, bóng đen 

Đơn sơ dìu dắt, vƣợt ngàn tối tăm. 

Bao phen thế sự thăng trầm 

Con đây tín thác, âm thầm cậy trông. 

Nhờ Ngài soi chiếu cõi lòng 

Vâng theo lệnh Chúa: giữ trông muôn ngƣời. 

Dẫu cho bóng đêm cuộc đời 

Ân thiên toả chiếu rạng ngời lòng thanh. 

Tâm hồn con thơ mong manh 

Vững tay chèo lái, hiệp hành chia san. 

Thiên Thần hộ thủ bảo ban 

Đôi chân vững bƣớc lên ngàn truyền loan 

Tình yêu Chúa mãi toả lan 

Cùng chung câu hát hân hoan ngợi mừng. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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ĐẶC TÍNH HÔN NHÂN KITÔ GIÁO 

 

Hôn nhân là một vấn đề quan trọng, không chỉ đối với bản thân hai ngƣời kết hôn, 

nhƣng còn đối với gia đình, xã hội và Giáo Hội. Bởi thế, trƣớc khi tiến đến hôn nhân, 

đôi bạn trẻ đƣợc mời gọi phải tìm hiểu nhau thật kỹ, phải có một thái độ trƣởng thành về 

tình yêu, phải có một hiểu biết cặn kẽ và chắc chắn về hôn nhân để thực hiện một quyết 

định chung cuộc cho cuộc đời mình. Vì hôn nhân rất quan trọng và còn dính líu đến gia 

đình hai bên và con cái, nên không thể xem nó nhƣ trò đùa, thích thì cƣới, không thích 

thì chia tay. Hôn nhân là nền tảng để làm nên gia đình, gia đình lại là nền tảng của xã 

hội; nên gia đình càng vững bền, hạnh phúc, xã hội càng phồn thịnh phát triển. Cũng 

tƣơng tự nhƣ vậy trong tƣơng quan giữa hôn nhân, gia đình và Giáo Hội. Xuất phát từ ý 

muốn của Thiên Chúa đƣợc mặc khải trong Kinh Thánh và qua tự nhiên, điều 1056 của 

bộ Giáo Luật 1983 có nói đến hai đặc tính của Hôn Nhân Kitô giáo là độc nhất và bất 

khả phân ly. 

Khi nói đến tính độc nhất, ta hiểu đó là kiểu hôn nhân một vợ một chồng. Trong 

lịch sử nhân loại cũng nhƣ trong nhiều nền văn hoá và tôn giáo, thậm chí thời nay, vẫn 

còn tồn tại kiểu hôn nhân đa thê, hoặc đa phu: một ngƣời có thể cùng một lúc có nhiều 

vợ hoặc nhiều chồng. Họ chấp nhận chung chia ngƣời bạn đời của mình với ngƣời khác. 

Có nhiều lý do khác nhau để giải thích hiện tƣợng này. Đó có là thể di tích còn sót lại 

của một tập tục cổ xƣa, hoặc có khi là do tình trạng thiếu ngƣời nam hoặc thiếu ngƣời 

nữ, hoặc vẫn còn lối nghĩ trọng nam khinh nữ, trọng nữ khinh nam… Nhiều nơi vẫn 

chấp nhận kiểu hôn nhân này miễn là ngƣời chồng hoặc ngƣời trụ cột trong gia đình có 

thể chu cấp đầy đủ về vật chất cho ngƣời bạn đời và cho con cái. 

Giáo Hội Công Giáo không chấp nhận kiểu hôn nhân này. Tự bản chất, khi yêu ai, 

ta muốn mình chỉ thuộc trọn về ngƣời đó và ngƣời đó thuộc trọn về mình. Tình yêu là 

một sự trao hiến hoàn toàn, chứ không phải một phần. Nó loại trừ tất cả mọi sự san sẻ. 

Hôn nhân, vì đặt nền trên tình yêu trao hiến hoàn toàn ấy, nên chỉ có thể trở nên trọn vẹn 

khi không có ngƣời thứ ba nào can thiệp vào. Chính từ sự kết hợp hoàn hảo và trọn vẹn 

giữa hai ngƣời này mà làm nảy sinh một mầm sống mới, nhƣ hoa quả của nhành cây ân 

ái. Ngoài ra, hôn nhân là kết quả của tình yêu. Ngƣời ta kết hôn để mƣu cầu hạnh phúc 

chứ không chỉ đơn thuần là sống chung hay để có cuộc sống sung túc về vật chất. Hơn 

nữa, xét về phẩm giá, ngƣời nam và ngƣời nữ tuy khác nhau nhƣng ngang bằng nhau, 

tất cả đều là vô giá và hạnh phúc của mỗi ngƣời đều phải đƣợc trân quý nhƣ nhau. Một 

ngƣời nam tƣơng xứng với một ngƣời nữ, làm nên một cuộc hôn nhân, rồi sinh ra con 

cái, đó là một tổ ấm hạnh phúc nhất. Có ngƣời từng nói, hôn nhân khác với bạn bè ở 

chỗ: bạn bè thì càng đông càng vui, còn hôn nhân thì ngƣợc lại. 

Cứ sự thƣờng, khi kết lập giao ƣớc hôn phối, ai cũng mong muốn nó đƣợc kéo dài 

mãi, hai bên luôn mặn nồng chung thuỷ với nhau đến khi nắm tay xuống suối vàng. Tuy 
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nhiên, cuộc sống luôn có những điều không hay xảy đến. Hôn nhân vốn dĩ đƣợc đặt nền 

trên tình yêu, nhƣng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Có thể xảy ra những 

xung đột, có khi tình yêu không còn, có khi hai bên không thể tiếp tục chung chia cuộc 

sống. Dân luật giải quyết trƣờng hợp này bằng cách cho phép hai ngƣời ly dị, cắt đứt sợi 

dây hôn phối, hai bên không còn quyền và nghĩa vụ gì với nhau, họ đƣợc phép kết giao 

một hôn nhân với ngƣời khác. 

Khác với luật đời, luật Giáo Hội, chiếu theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, không 

cho phép hai ngƣời đã kết hôn thành sự và hoàn hợp ly dị. Nghĩa là, khi hai ngƣời 

trƣởng thành, không có ngăn trở gì, tự do và ý thức xin Giáo Hội chuẩn nhận cho tình 

yêu của mình, sau đó, họ đã có hành vi vợ chồng với nhau (gọi là hoàn hợp) thì hôn 

nhân đó là bất khả phân ly. Khi xảy ra trƣờng hợp tệ nhất, họ cũng chỉ có thể ly thân, 

nghĩa là tạm thời không sống chung một mái nhà, chứ không thể làm cho hôn nhân này 

mất hiệu lực, để rồi kết hôn với ngƣời khác. Khi đƣa ra quy định này, Giáo Hội không 

có ý “làm khó” giáo dân, cũng không tự biến mình thành “kẻ độc đoán”, nhƣng Giáo 

Hội chỉ tuân theo lệnh truyền của Thiên Chúa từ thuở tạo thiên lập địa và đƣợc Đức 

Giêsu khẳng định: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài ngƣời không đƣợc phân ly” (Mc 

10,6-9). 

Thật ra, không chỉ đối với hôn nhân Kitô giáo, nghĩa là hôn nhân mang tính bí tích, 

ngay cả những hôn nhân tự nhiên của những ngƣời chƣa đƣợc rửa tội, Giáo Hội cũng 

xác nhận tính “bất khả phân ly” của nó. Nhƣ thế, tính bất khả phân ly của hôn nhân 

không phải là một áp đặt của Giáo Hội, nhƣng là cái xuất phát từ tự nhiên mà Giáo Hội 

công nhận. Khi ngƣời ta cam kết để tạo lập hôn nhân, đó là một cam kết vĩnh viễn và 

trọn đời, chứ không phải một phần hay tạm thời. Chỉ có cái chết mới có thể xoá đi đƣợc 

cam kết này. Vì thế, Giáo Hội cũng không cho phép con cái mình kết hôn với ngƣời 

đang bị ràng buộc bởi dây hôn phối với ngƣời khác, dù hôn phối ấy không mang tính bí 

tích. 

Đôi khi ta vẫn thấy có một số trƣờng hợp hai ngƣời đã kết hôn, nhƣng sau đó lại 

chia tay và kết lập giao ƣớc mới. Đó không phải là vì Giáo Hội cho phép ly hôn, nhƣng 

vì hôn nhân đó bị mắc những ngăn trở nào đó, khiến nó đã không thể thành sự ngay từ 

lúc đầu. Hoặc đôi khi, vì lợi ích đức tin của tín hữu, Giáo Hội chuẩn chƣớc cho một số 

trƣờng hợp ngoại lệ theo những điều kiện quy định để hƣởng đặc ân Phaolô hoặc đặc ân 

Phêrô. Tuy nhiên, để cứu xét những trƣờng hợp này, Giáo Hội phải rất cẩn trọng, để 

không đi ngƣợc lại với giáo huấn của Đức Giêsu, mà vẫn có thể giúp cho các bên sống 

đức tin của mình cách tốt đẹp nhất. 

Trƣớc khi đi đến hôn nhân, các bạn trẻ phải đƣợc dạy cho biết về hai đặc tính này, 

để khi đã tự nguyện cam kết rồi thì cố gắng vun đắp cho hôn nhân của mình, chứ không 

tìm cách thoái lui, tìm cách giải thoát để sống theo tự do của mình. 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 
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“LỬA” KHÔNG LÀM CHO AI SỢ VÀ KHỐN KHỔ 

   

 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ƣớc mong phải chi lửa ấy 

bùng cháy lên” (Lc 12,49). 

    “Lửa ấy” là Lửa Tình, chứ không phải là lửa của bà La-xát. Để cho “Lửa ấy” 

cháy lên, Đức Giê-su phải chịu một Phép Rửa. Phép rửa của Đức Giê-su không dễ 

dàng nhƣ phép rửa của chúng ta. Không phải là việc đổ nƣớc lên đầu ba lần, mà 

chính là cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Ki-tô.  

    Đã ba lần Đức Giê-su tiên báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài.  

   Lần 1: “Ngƣời phải lên Giê-ru-sa-lem; phải chịu nhiều đau khổ do các Kỳ 

mục, Thƣợng Tế và các Kinh Sƣ gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” 

(x.Mt 16,21). 

   Lần 2: “Con Ngƣời sắp bị nộp vào tay ngƣời đời. Họ sẽ giết chết Ngƣời và 

ngày thứ ba Ngƣời sẽ trỗi dậy”(x. Mt 17,22). 

   Lần 3: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Ngƣời sẽ bị nộp cho các 

Thƣợng Tế và Kinh Sƣ. Họ sẽ kết án xử tử Ngƣời; sẽ nộp Ngƣời cho dân ngoại 

nhạo báng, đánh đòn và đóng dinh vào thập giá và ngày thứ ba Ngƣời sẽ trỗi 

dậy”(x. Mt 20, 18-19). 

   Để lửa dễ bùng lên phải có củi và xăng; để Lửa Tình dễ bùng lên, Đức Giê-su 

đã dùng thân mình làm củi và lấy Máu mình làm xăng và Ngài đốt lên qua cuộc 

thƣơng khó và phục sinh của Ngài để Lửa Tình yêu của Thiên Chúa bùng lên trên 

mặt đất này. 

   Củi và xăng đó đã thiêu rụi sự thù ghét và tội lỗi của con ngƣời chúng ta. 

Trong cuộc chiến đấu với sự thù ghét và tội lỗi, Đức Giê-su đã đổ máu ra và chết 

trên thập giá. Còn chúng ta đúng nhƣ Lời Chúa trong thƣ Do-thái nói: “Chúng ta 

chƣa chống trả đến mức đổ máu đâu”(x. Dt 12,4). 

    Có thể nói, Phép rửa của Đức Giê-su bắt đầu với phép rửa của Gio-an Tẩy 

Giả ở sông Gio-đan và kết thúc ở Ngôi Mộ trống. Đức Giê-su đã hoàn thành phép 

rửa của Ngài. Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì : “Trong cuộc Vƣợt Qua, Đức 
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Ki-tô đã khơi nguồn bí tích Thánh Tẩy cho mọi ngƣời. Ngƣời nói về cuộc tử nạn 

sẽ phải chịu tại Giê-ru-sa-lem nhƣ “Một phép rửa” Ngƣời đã lãnh nhận. Máu và 

Nƣớc chảy ra từ cạnh sƣờn Ngƣời đâm thâu trên thập giá tiên trƣng cho bí tích 

Thánh Tẩy và bí tích Thánh Thể là những bí tích ban sự sống mới. Từ giây phút 

ấy, chúng ta có thể “Sinh ra nhờ Nƣớc và Thánh Thần” để đƣợc vào Nƣớc Thiên 

Chúa”(x. GLCG, số 1225). 

      Chúng ta, những ngƣời tín hữu Ki-tô, đã đƣợc sinh bởi Nƣớc và Thánh 

Thần qua bí tích rửa tội nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Qua việc lãnh nhận bí 

tích rửa tội, chúng ta đƣợc “tha nguyên tội và mọi tội riêng đã phạm; đƣợc sinh ra 

trong đời sống mới, nhờ đó, con ngƣời trở thành nghĩa tử của Chúa Cha; thành 

chi thể của Đức Ki-tô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời cho ngƣời 

đƣợc rửa tội tháp nhập vào Hội Thánh là Thân Thể Chúa Ki-tô và tham dự vào 

chức tƣ tế của Chúa Ki-tô”(x. GLCG, số 1279). 

   Mỗi ngƣời tín hữu Ki-tô, chúng ta đƣợc mời gọi hoàn thành phép rửa của 

chính mình nhƣ Đức Giê-su Ki-tô. Do đó, chúng ta hãy “tƣởng nhớ đến Đấng đã 

cam chịu để cho ngƣời tội lỗi chống đối mình nhƣ thế, để chúng ta khỏi sờn lòng, 

nản chí”(x. Dt 12,3); trái lại, chúng ta dốc lòng, quyết chí sống ơn gọi làm con 

Chúa của mình cho đến cùng. Phép rửa của chúng ta bắt đầu từ ngày chúng ta 

đƣợc rửa tội và kết thúc ở thiên đàng. 

   Qua việc sống bí tích rửa tội của mình, chúng ta cũng góp phần làm cho “Lửa 

Tình” mà Đức Giê-su đã ném vào mặt đất, làm cho nó bùng cháy lên mãi. Lửa 

Tình này thì không làm ai sợ cả, vì nó đem lại niềm vui và ơn cứu độ cho mọi 

ngƣời; chứ không nhƣ lửa của bà La-xát thiêu rụi những cánh rừng thông bạt 

ngàn hay đốt cháy những kho dầu dự trữ hoặc nhà cửa, làm cho ngƣời ta phải 

khốn đốn, khốn khổ.  

   Lửa Tình mà Đức Giê-su đã đến ném vào mặt đất là Lửa không làm cho ai 

phải sợ và khốn khổ. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 459 Thaùng 09 Naêm 2022 53 

 

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 

5 LỜI KHUYÊN CHO MỘT CUỘC HÔN NHÂN 

HẠNH PHÚC 
 

Một bậc cha mẹ và ông bà sau đây có thể giúp các cặp vợ chồng đang gặp 

khủng hoảng học được một vài bí quyết để có được một cuộc hôn nhân thành công. 

Stella (65 tuổi) và Victor Dominguez (68 tuổi), cha mẹ của sáu ngƣời con 

và ông bà của tám ngƣời cháu, có thể giúp đỡ các cặp vợ chồng đang gặp khủng 

hoảng, những ngƣời ly dị tái hôn và những ngƣời bị ngƣời kia ruồng bỏ. Đôi vợ 

chồng này, từng là đại biểu của Paraguay tham dự Đại hội Gia đình Thế giới tại 

Rome (22-26 tháng 6 năm 2022), đã từng trải qua những khó khăn trong cuộc sống 

hôn nhân nhƣng họ đã vƣợt qua đƣợc những thử thách này nhờ 5 lời khuyên đƣợc 

truyền cảm hứng từ lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô. 

1. Niềm đam mê 

Victor và Stella giải thích: “ Niềm vui và niềm đam mê là rất quan 

trọng ... Bạn phải làm mới cuộc hôn nhân của mình mỗi ngày .” Vì vậy, họ khuyên 

các đôi vợ chồng hãy thể hiện tình cảm của mình bằng cách tăng thêm nhiều cử chỉ 

nhỏ bé thể hiện tình yêu thƣơng và sự quan tâm cho nhau trong cuộc sống hàng 

ngày. Những cử chỉ đó có thể bao gồm một cuộc nói chuyện thật lòng, một buổi hẹn 

hò hoặc chỉ là một điệu nhảy ngẫu hứng, với ánh đèn mờ trong phòng kín để không 

bị quấy rầy. 

2. Lòng kiên nhẫn 

Kiên nhẫn có thể mang ý nghĩa là gánh vác ngƣời kia cùng với những vấn 

đề và sự mệt mỏi của họ trên đôi vai của bạn. Điều quan trọng là làm điều này với 

niềm vui và hạnh phúc để sự kiên nhẫn trở thành chất xúc tác đầy yêu thƣơng đối 

với ngƣời kia và thậm chí đối với chính mình. Lòng kiên nhẫn cũng bao gồm khả 

năng đối thoại và đón nhận ngƣời kia nhƣ chính họ, cho dù những thói quen và cách 

cƣ xử nhỏ nhặt của ngƣời đó có thể làm bạn khó chịu. 

Stella cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải chấp nhận những điểm yếu của 

nhau: “ Victor di chuyển khá chậm chạp, trong khi tôi lại sống với tốc độ hàng trăm 

dặm một giờ. Tôi phải kiên nhẫn để không nổi giận với anh ấy. Nhưng tôi biết 

Victor còn có những phẩm chất tốt đẹp khác .” 

3. Tính kiên trì 

Các cặp vợ chồng phải kiên trì trong tình yêu, và đặc biệt là trong cầu 

nguyện. Đôi vợ chồng này đã làm theo lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để 
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cùng cầu nguyện cho nhau: “ Lạy Cha chúng con, xin ban cho chúng con tình yêu 

hàng ngày .”Stella cho biết rằng: “ Victor cầu nguyện cho tôi và tôi cầu nguyện cho 

anh ấy. Tôi thật lòng cầu nguyện cho những điểm yếu của mình, những điều khiến 

tôi bận tâm. Tôi cầu xin Chúa giúp tôi tiến về phía trước .” 

Nhƣng bạn cũng cần phải kiên trì trong đối thoại. Victor lƣu ý rằng: “ Lắng 

nghe người khác nói không có nghĩa là nghe những gì tôi muốn nghe, mà là lắng 

nghe bằng con tim và lắng nghe cách sâu xa .” Stella nói thêm rằng chúng ta cần 

phải “ kiên trì lắng nghe để hiểu xem người kia có mệt mõi hay không, có vừa trải 

qua một ngày tồi tệ hay không, có buồn giận về điều gì đó hay không... Đôi khi anh 

ấy không muốn tôi nói chuyện với anh ấy. Và nếu tôi muốn nói chuyện với anh ấy, 

nếu tôi muốn kể với anh ấy điều gì đó , tôi phải có khả năng kiềm chế bản thân và 

đó là sự kiên trì ,” vì cô biết rằng đôi khi chồng mình cần có khoảng không gian 

riêng. 

4. Sự tha thứ 

Phƣơng châm của đôi vợi chồng này là “ l uôn tha thứ ”. 

Đôi vợ chồng này giải thích rằng: “ Cầu xin sự tha thứ có nghĩa là trao lại 

tự do cho người kia. Nếu chúng ta không cảm nhận được sự tha thứ, thì rất khó để 

tha thứ. Việc tha thứ cho bản thân và những người khác, chẳng hạn như con cái của 

chúng ta, là rất quan trọng. ” Và họ còn chia sẻ thêm rằng, “ Để không xảy ra „cuộc 

chiến tranh lạnh‟ vào ngày hôm sau, thì đừng lên giường ngủ mà không làm hòa với 

nhau. ” 

5. Sự chăm chút 

Đối với Victor, sự chăm chút dẫn đến việc trở lại với lời khuyên đầu tiên - 

niềm đam mê. Sự chăm chút này thực chất là những cử chỉ yêu thƣơng và trìu mến 

mà chúng ta có thể làm trong cuộc sống hàng ngày: mang bữa sáng đến giƣờng, 

tặng hoa vào bất kỳ dịp đặc biệt nào, chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau, cùng 

nhau nghe nhạc, gọi điện thoại cho nhau trong ngày, hoặc gửi một tin nhắn đơn sơ 

để nói về điều gì đó tốt đẹp,... Sự chăm chút này làm phong phú thêm thế giới nội 

tâm của đôi vợ chồng và giúp ích cho sự gần gũi về tình cảm và thể lý của nhau. 

Victor còn khuyên rằng: “ Tình yêu giống như một đoá hoa. Bạn không thể hờ hững 

với nó .” 

Tác giả: Ary Waldir Ramos Diaz - Nguồn: Aleteia (28/7/2022) 

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên 

Nguồn: Trang Tin Giáo Phận Vĩnh Long 

 

  

https://aleteia.org/2022/07/28/5-tips-for-a-happy-marriage-inspired-by-the-teachings-of-pope-francis/
https://giaophanvinhlong.net/5-loi-khuyen-cho-mot-cuoc-hon-nhan-hanh-phuc.html
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NGƢỜI TRẺ MUỐN GÌ NƠI HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 

 “Hội Thánh vui mừng và thậm chí rất thích thú khi nhận ra tiềm năng vĩ đại mà Thiên 

Chúa đã ban cho tâm trí con ngƣời.”- ĐGH Phanxicô 

Đây đó chúng ta thƣờng nghe xung đột giữa ngƣời trẻ và ngƣời lãnh đạo Hội Thánh. 

Đó là chuyện đau lòng mà lỗi dƣờng nhƣ thuộc về cả hai. Không chỉ ở Việt Nam, trên thế 

giới hiện tƣợng này cũng thƣờng xảy ra. Bởi đó khi gặp gỡ các bạn trẻ, Giáo Hội lắng nghe 

những xung đột này và cùng với ngƣời trẻ tìm hƣớng đi tốt đẹp hơn. Một thế hệ trẻ dám dấn 

thân phụng sự Thiên Chúa và một Hội Thánh sẵn sàng đổi mới là kết quả có thể đọc thấy 

trong Tông Huấn “Đức Kitô sống”. 

Giáo Hội đƣợc Đức Giêsu, một ngƣời Thầy trẻ trung, thiết lập hơn 2000 năm trƣớc. 

Chừng đó tuổi, Giáo Hội có thời kỳ rơi vào già nua, không muốn thay đổi. Trong bầu không 

khí “thủ cựu” đó, giới trẻ luôn nhạy cảm nhận ra “dấu chỉ của thời đại”. Họ đòi Giáo Hội đổi 

mới và khiêm nhƣờng trở về với con đƣờng trẻ trung của Thầy Giêsu. Đến độ, Giáo Hoàng 

Phanxicô mời gọi: 

“Chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát Hội Thánh khỏi những kẻ làm cho Hội Thánh 

già đi, giam cầm Hội Thánh trong quá khứ, giữ Hội Thánh lại hoặc giữ cho Hội Thánh 

ngừng lại.”  

Giam hãm mình trong sự già nua là đẩy mình đến chỗ lụi tàn. Ngƣời trẻ không muốn 

Hội Thánh của Chúa rơi vào thảm cảnh đó. 

Trong khi nhiều ngƣời muốn Hội Thánh an toàn trong vỏ bọc của cơ cấu và giáo điều, 

thì “ngƣời trẻ có thể giúp giữ cho Hội Thánh trẻ trung. Các em có thể ngăn ngừa Hội Thánh 

khỏi rơi vào thối nát”. Trƣớc nhiều gƣơng mù, gƣơng xấu trong Giáo Hội, ngƣời trẻ thƣờng 

có hai thái cực: 

1. Phất lờ. Nhiều bạn trẻ xa cách Giáo Hội, xin Giáo Hội hãy để cho họ yên thân, thế 

thôi! 

2. Quan tâm. Nhiều bạn trẻ dám nhìn vào thực tế đắng lòng để mong Giáo Hội đổi mới. 

Đó là những tiếng nói giúp nhiều ngƣời trong Giáo Hội bừng tỉnh sau cơn mê. Nhờ đó, Giáo 

Hội thêm trẻ trung và còn hấp dẫn nhiều ngƣời. 

Chắc chắn ngƣời trẻ mong muốn “Giáo Hội không đƣợc trở nên loại ngƣời lập dị. Mọi 

ngƣời phải cảm thấy chúng ta nhƣ bạn bè và hàng xóm, nhƣ các Tông Đồ, đƣợc sự ƣu ái của 

tất cả mọi ngƣời.” (Đức Kitô Sống số 36). Thực tế đây đó, tiếc là khoảng cách của những vị 

lãnh đạo và ngƣời dân còn xa cách. Thật khó để gặp gỡ ngƣời mục tử, thật ngại ngùng để 

ngƣời trẻ chạy đến với những vị lãnh đạo trong Giáo Hội. 

Một Giáo Hội ra đi, đến những vùng biên cƣơng, đến với mọi ngƣời là hành trình Giáo 

Hội đang làm. Ƣớc gì ngƣời trẻ cũng không quá xa lạ với Giáo Hội. Đó là nhà của ngƣời trẻ, 

là sân chơi để gặp gỡ nhau, là không gian thánh thiêng để lãnh nhận các bí tích. Ngƣời trẻ 

cần Giáo Hội “Welcome!” họ, dù họ là ai đi nữa. 

Ngƣời trẻ rất vui khi Giáo Hội khẳng định rằng: 

“Chúng ta phải dám khác biệt, nói lên những lý tƣởng khác so với những lý tƣởng của 

thế gian, làm chứng cho vẻ đẹp của lòng quảng đại, phục vụ, trong sạch, kiên trì, tha thứ, 

trung thành với ơn gọi cá nhân, cầu nguyện, theo đuổi công lý và công ích, tình yêu dành cho 

ngƣời nghèo và tình bằng hữu xã hội.” (Đức Kitô Sống số 36). 
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Lời xác tín trên đây là giá trị ngàn đời mà Hội Thánh giữ gìn và muốn trao cho mỗi 

ngƣời. Có khi vì những giá trị đó mà Giáo Hội thƣờng bị ngƣời đời bắt bớ, loại trừ. Tuy vậy, 

chính trong năng động đó, chính trong căn tính đó, ngƣời trẻ thực sự nhận đƣợc sức mạnh để 

đi cùng với Giáo Hội. Họ thấy đó nhƣ những món quà thầy Giêsu trẻ trung trao cho họ. 

Trong con đƣờng đó, cả ngƣời trẻ lẫn Giáo Hội làm chứng cho thế gian và dựng xây Giáo 

Hội, Xã Hội công bình, bác ái và yêu thƣơng. 

Tuổi trẻ luôn nhìn về phía trƣớc, ngƣời già hoài niệm về quá khứ. Giáo Hội luôn cần cả 

hai để đứng vững trong hiện tại. Ngƣời lãnh đạo của Giáo Hội gìn giữ đức tin, truyền thống 

tinh tuyền từ thời Đức Giêsu. Họ muốn trao tất cả giá trị tốt đẹp ấy cho con cháu. Cũng vậy, 

ngƣời trẻ nhìn vào tƣơng lai để thấy những thay đổi lớn lao. Họ muốn Giáo Hội có nhiều 

cách thế hữu hiệu để giúp ngƣời thời đại tìm về chân lý. 

Sáng kiến, kế hoạch và chƣơng trình là những điều đi liền với ngƣời trẻ. Họ muốn đẩy 

Giáo Hội đi về phía trƣớc. Do đó thật quý biết bao khi trong giáo xứ, nơi giáo phận còn 

nhiều ngƣời trẻ tham gia vào mọi lãnh vực của Giáo Hội, để cùng Giáo Hội sống với thời đại, 

bắt nhịp đƣợc thời cuộc. Để làm đƣợc điều ấy, ngƣời trẻ cũng muốn Giáo Hội lắng nghe và 

cùng chuyện trò. 

Cảm ơn nhiều cha xứ, nhiều vị hữu trách trong Giáo Hội luôn mở ra để lắng nghe 

ngƣời trẻ. Đón nhận những sáng kiến, ƣớc mơ và kế hoạch của ngƣời trẻ. Cùng nhau nhận 

định thầy Giêsu muốn gì, và cùng nhau thực hiện. Đó là cách để con thuyền Giáo Hội ra 

khơi và chạy nhanh. 

Vài lần tôi nghe bạn trẻ “tám chuyện” với nhau: 

– “Ông cha xứ đó xài toàn hàng hiệu, đi xe sang và chơi với đại gia!” 

Đúng hay sai tôi không biết. Nhƣng đó là hiện tƣợng Giáo Hội nhìn nhận là có thật 

trong thời đại hôm nay. Bởi đó, Giáo Hội trân nhận ngƣời trẻ có thể “ngăn cản Hội Thánh 

khỏi kiêu căng và bè phái, giúp cho Hội Thánh nghèo hơn và làm chứng tốt hơn, đứng về 

phía những ngƣời nghèo và những ngƣời bị ruồng bỏ, đấu tranh cho công lý và khiêm tốn để 

cho mình đƣợc thử thách.” Với tâm hồn nhạy cảm trƣớc những vấn đề, thiết tƣởng Giáo Hội 

cần ngƣời trẻ chia sẻ với mình. Chính ngƣời trẻ có thể mang đến cho Giáo Hội những tiếng 

nói rất thật, để Giáo Hội nhìn lại mình. 

Sau cùng, cả Giáo Hội chân thành cảm ơn những trăn trở của ngƣời trẻ dành cho mình. 

Đúng là ngƣời trẻ có những món quà thú vị đòi Giáo Hội trở nên trẻ trung hơn, nhƣng không 

mất căn tính của mình. Ngƣời trẻ hạnh phúc khi Giáo Hội nhìn nhận vai trò của mình: 

“Những ngƣời trẻ có thể mang đến cho Hội Thánh vẻ đẹp của tuổi trẻ khi các em kích 

thích khả năng của Hội Thánh để vui mừng với những khởi đầu mới, để hiến thân mà không 

quay đầu trở lại, để canh tân và bắt đầu những cuộc chinh phục mới.”  

Cùng nhau lên đƣờng, cùng nhau bƣớc đi, cùng nhau dựng xây và cùng nhau nhận lỗi 

lầm, để cùng nhau đƣợc Thầy Giêsu chúc lành! 

Lạy Chúa Giêsu, có khi người trẻ chúng con không đủ kiên nhẫn để chờ Giáo Hội đổi 

thay. Chúng con muốn giáo Hội làm nhiều thứ, nhưng chính chúng con lại không cộng tác. 

Có người thích thuộc nhóm “NATO–No action, talk only”, hơn là tra tay cùng với Giáo Hội 

đổi mới. Xin giúp cho người trẻ chúng con biết cách chia sẻ với Giáo Hội. Xin đừng để 

chúng con đứng ngoài Giáo Hội. Ngược lại, dù trong hoàn cảnh nào, chúng con cùng chung 

chia một sứ mạng, những vui buồn của Giáo Hội. Vì nơi đó, Ngài đang hoạt động và chờ đợi 

chúng con cộng tác. Amen. 

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ 
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BÀI BÁO BỊ TRẢ LẠI 

Các bạn ơi! Chúng ta cứ hay có ấn tƣợng rằng thất bại có nghĩa là ta là kẻ 

bất tài. Nhƣng thật sự nhiều khi nó chỉ do những yếu tố khách quan hoặc thậm 

chí là một sự ngẫu nhiên ngớ ngẩn đấy nhé. 

Một cô sinh viên nọ ấp ủ về một ƣớc mơ làm báo. Cô rất hâm mộ một nữ 

diễn viên nổi tiếng và quyết định sẽ viết bài về ngôi sao này. 

Cô làm rất nghiêm túc và cật lực. Cô đi hỏi tất cả mọi ngƣời, lục tìm các 

thông tin ở khắp nơi, mong muốn sẽ có một bài phóng sự thật hay và ấn tƣợng. 

Rồi đến bƣớc phải phỏng vấn diễn viên nổi tiếng đó. Cô giả danh phóng 

viên của một tờ báo để xin gặp mặt ngƣời diễn viên. Buổi phóng vấn diễn ra tốt 

đẹp vì sự nhiệt tình và lòng hâm mộ thật sự của cô sinh viên. 

Cuối cùng bài báo cũng hoàn thành.Cô gởi đến tòa soạn và hồi hộp chờ 

đợi… 

Một tuần sau, cô nhận đƣợc sự trả lời : đó là bài báo của cô, nó đã bị trả lại. Cô 

gái thất vọng: “Mình thật điên rồ! Cả thành phố này có hàng chục tờ báo, hàng 

trăm phóng viên. Họ là những ngƣời chuyên nghiệp mà còn khó khăn lắm mới 

có bài đƣợc đăng. Mình nhƣ vầy mà đòi sẽ viết đƣợc một bài phóng sự thật hay, 

thật ấn tƣợng.” 

Rồi từ đó cô gái không bao giờ nghĩ đến chuyện làm báo nữa. 

Năm năm sau, cô gái chuyển nhà. Cô thu dọn đồ đạc và trong lúc đó tình 

cờ thấy lại bài báo thuở xƣa của mình, nó đã bắt đầu ố vàng. Cô lật mặt sau lại. 

Nó có dòng chữ :” Gởi cô…Bài báo của cô rất hay và ấn tƣợng. Mong cô hãy ký 

vào bản thảo này rồi gởi ngay lại cho chúng tôi để chúng tôi đăng nó trên số báo 

cuối tuần này. Ký tên : Tổng biên tập.” 

Vậy là không tin vào khả năng của mình, cô gái đã không dám làm lại một 

lần nữa khi đã thất bại ở lần đầu tiên. Chúng ta cứ hay có ấn tƣợng rằng thất bại 

có nghĩa là ta là kẻ bất tài. Nhƣng thật sự nhiều khi nó chỉ do những yếu tố 

khách quan hoặc thậm chí là một sự ngẫu nhiên ngớ ngẩn. 

Tiểu Nhiên 
https://www.ngonluanho.net/ 

https://www.ngonluanho.net/
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QŨY GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vƣờn rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

  

Tổng kết tháng này 9.000 yen 

Tổng kết từ trƣớc tới nay 212.000 yen 

 

QŨY GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

 

Vƣờn Rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

Bà Nguyễn thị Mơ (Mizonoguchi, Kanagawa-Ken) 3.000 yen 

 

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

   

 

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 20.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  10.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma 10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 10.000 yen 

CĐ/CG Mizonoguchi 5.000 yen 

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 3.000 yen 

Bà Nguyễn thị Mơ (Mizonoguchi) 10.000 yen 

Chị Oanh (Fujisawa) 5.000 yen 

Qúy sơ Việt Nam Dòng Trappist Nasu, Tochigi-Ken 30.000 yen 

CĐ/CG Kasukabe, Saitama-Ken 10.000 yen 
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Antôn ĐỖ ANH VŨ 

Sinh ngày: 26/03/1993 

Con Ông: Antôn Đỗ Văn Thƣ 

Và Bà: Maria Bùi Thị Sen 

Quê quán ở Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ 

Hiện trú tại Iruma, Saitama-Ken,  

Muốn kết hôn với:  

TRẦN THỊ LƢU 

Sinh ngày: 22/08/1998 

Con Ông:Trần Đình Sơn 

Và Bà: Nguyễn Thị Xoan 

Quê quán ở Huyện Hƣng Hà, Tỉnh Thái Bình, 

Hiện trú tại Hachioji, Tokyo 

 

Gioan PHAN VĂN THẮNG 

Sinh ngày: 18/08/1993 

Con Ông: Phêrô Phan Văn Thọ  

Và Bà: Anna Cao Thị Toàn 

Thuộc Giáo Xứ Phú Linh, Giáo Phận Vinh, hiện trú tại Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken 

Muốn kết hôn với:  

Têrêxa HOÀNG THỊ HỒNG 

Sinh ngày: 17/12/1999 

Con Ông: Antôn Hoàng Kim Thông  

Và Bà: Maria Phan Thị Sáng 

Thuộc Giáo Xứ Phú Linh, Giáo Phận Vinh, hiện trú tại Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken 

 

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

cho Giáo Quyền 

  

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://elrincondeandreito.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=xNAwVYmKGcjl8AXbq4HYCw&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNGLtXEyLyPKGIIRh2ZUk6J2sA6Tyw&ust=1429348933302160
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://elrincondeandreito.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=xNAwVYmKGcjl8AXbq4HYCw&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNGLtXEyLyPKGIIRh2ZUk6J2sA6Tyw&ust=1429348933302160
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PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Ông Giacôbê LÊ VĂN DIỆN, 

Là chồng của bà Trần thị Cảnh (Giáo Xứ Narashino, 

Chiba-Ken), đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào lúc 9g30 sáng ngày 14 

tháng 8 năm 2022 tại Chiba, Nhật Bản, hƣởng thọ 87 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với bác Cảnh cùng toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh hồn 

Giacôbê về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

Liên Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 

Cộng Đoàn Công Gíáo Tokyo 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo 

 

 

 

 

PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Ông Phêrô TRƢƠNG NGỌC KHOA, 

Là thân sinh của anh Trƣơng Ngọc Khôi (CĐ Yamato, 

Kanagawa-Ken), đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào lúc 3g45 ngày 15 

tháng 8 năm 2022 tại Giáo Xứ Minh Long, Việt Nam, hƣởng thọ 86 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với anh chị Khôi-Chi cùng toàn thể tang 

quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh 

hồn Phêrô về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

Liên Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 

Cộng Đoàn Công Gíáo Yamato 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo 
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Giáo phận Sapporo: 

Lm Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM 
Francisco Sapporo Shudoin         〒065-0011 
2-2-20 Kita 11 Jo; Higashi-Ku, Sapporo-Shi; Hokkaido 
Tel.070-8504.5892;Email:thanhlamofm@yahoo.com 

Giáo phận Nigata 
Lm Giuse Ngu ễn Thành H  SVD 
Catholic Odate Church 
1-7-45 Ariura, Odate-Shi, Akita-Ken 〒017-0043 
Tel: 0186-42-1272; mobile: 080-6658.4866;  
Email: hynguyensvd@hotmail.co.jp 

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 Higashimatsuyama Church 
2-9-3 Shimmei-Cho, Higashimamatsuyama-Shi, 
Saitama-Ken 355-0021 
Tel. 049-322.1239. Email: asukathuan@yahoo,co.jp 

Lm Anrê Dũng Lạc Đặng Trung Tín SC 
Catholic Ota Church;           〒373-0026 
46-20 Higashi Honcho, Ota-Shi, Gunma-Ken  
Tel.: 090-5084.7990; email: dunglactin@gmail.com 

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.09016562693;pmnguyenhuuhienjp@gmail.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 
Catholic KojimachiChurch 
Kojimachi 6-5-1 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.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 

Lm Đaminh Ngu ễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 
4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 
Mobile:0904247.3929;; Email: caotri77@yahoo.com 

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB 
Salesio Seminary 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo 182-0033 
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645 
mobile: 090-9171.1193;  
Email: takeibuisdb@gmail.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 

Giáo phận Nagoya: 
Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD 
Shingenkai House 
11-15 Minami Yama-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi, 
Aichi-Ken 〒466-0835 
Tel.080-4849.5408;Email:ducdiem2001@yahoo.com 

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ 
Catholic Kanazawa Church        〒920-0962 
1-1-54 Hirosaka, Kanazawa-Shi, Ishikawa-Ken  
Tel. 076-264.2536 – Cell. 080-1320.9369  
Email: damxlo@yahoo.com 

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 
Catholic Nanzan Church〒466-0835 
1 Minamiyama-Cho, Showa-Ku, Nagoya-Shi  
Tel.052-831.9131; Mobile: 070-7517.0497;  
Email: phongtransvd@gmail.com 

Lm Anton Vũ Khánh Tƣờng SVD 
Divine Word Seminary            〒466-0823 
70-9 Yagumo-cho, Showa-ku, Nagoya-shi  
Tel: 052-832-2082, Mobile: 090-4262-4345 
Email: vktuong@gmail.com  

Giáo phận Kyoto: 
Lm GioanBaotixita LÊ PHẠM NGHĨA PHÚ SDB 
Yokkaichi Salesio Shigan In 
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken 510-0882 
Tel. 059-345.5609. Mobile: 070-8365.3343 
Email: jblphu@yahoo.com 

Giáo phận Osaka: 

Lm Đaminh Lƣu Vĩnh Cửu 
2-7-11 Konakashima 
Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken;  〒661-0972 
Cell.:080-1436-7430. 

Lm Emmanuel Trần Văn Bỉnh OFMConv 
Catholic Nigawa Church:           〒663-8006 
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken 
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863;  
Cell. 080-3399.6467:Email: fr vanbinh@yahoo.co.jp 

Lm Giuse Trƣơng Đình Hải 
Fujidera Catholic Church 
11-3 Mifune-Cho: Fujidera-Shi, Osaka Fu 583-0021 
Tel. 080-8516.0171: Email: johaisvd@yahoo.com 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 
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Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF  
Catholic Kadama Church  
5-16 Motomachi, Kadoma, Osaka-Shi 571-0057 
Tel.080- 3132.2612;Email:vannang2612@gmail.com; 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc 
Catholic Takarazuka Church;       〒665-0011 
1-7-7 Minamiguchi, Takarazuka-Shi, Hyogo-Ken  
Cell:090-7108.5632.Email:sinhsac2003@yahoo.com 

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần 
Catholic Yakatamachi Church 
3-33 Yakatamachi, Wakayama-Shi 
Wakayama-Ken 640-8151  
Tel 073-425-1069; Mobile: 080-2459.5381.  
Email: domthuan@gmail.com 

Lm Trần Xuân Nhƣ Ý CMF 
Catholic Korien Church 
31-3 Higashikorien-Cho, Neyagawa 
Osaka 572-0081 
Tel. 080-4029.1986; Email: nhuy20186@gmail.com 
 

Giáo phận Nagasaki: 

Lm Augustinô Phạm Nguyên Hoàng Tú CM 
Nagasaki Catholic Center 
10-34 Ueno-machi Nagasaki-shi 852-8113 
Email: phamnguyenhoangtu@gmail.com 
 

Giáo phận Fukuoka: 

Lm GB Phạm Văn Thu ên CM 
Catholic Seminary 
1-1-1 Matsuyama, Jonan-Ku, Fukuoka-Ken 
814-0131 
Email: vanthuyenkontum@gmail.com 
 
 

Giáo phận Hiroshima: 

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi 
Catholic Okayama Minami Church 
14-28 Fukuhama-Cho, Minami-Ku 
Okayama-Shi, Okayama-Ken 702-8035 
Cell: 090-9969-2478 
Email: prhdloi2002@gmail.com 

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ 
Nagatsuka Residence              〒731-0136. 
2-1-36 Nagatsuka Nishi, Asaminami-ku, Hiroshima-shi. 

Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505, 
Email: 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 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Toàn SJ 
Catholic Hosoe Church                
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi, Yamaguchi 
Ken 〒750-0016 
Mob: 080-7119.1982; email: toansjvn@gmail.com 

Lm Giuse Mai Văn Thế 
Catholic Okayama Minami Church 
14-28 Fukuhama-Cho, Minami-Ku 
Okayama-Shi, Okayama-Ken 702-8035 
Email: josmvthe@yahoo.com  
 

Giáo phận Oita: 
Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh 
Catholic Oita Church 
3-7-30 Chuo Machi; Oita-Shi, Oita-Ken 870-0035 
Tel. 097-532.2452; 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 Mizobe Church 
3616-4 Fumoto, Mizobe-Cho, Kirishima-Shi, 
Kagoshima-Ken, 899-6404 
Tel. 0995-58-2994, 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 
Cell. 08039951909;Email: josbddung@gmail.com 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 
Catholic Miyakojima Church;         〒906-0013 
156-1 Shimozato Hirara, Miyakojima, Okinawa  
Cell.080-3966.4430,Email:joachimhoai@yahoo.com 

Lm Bosco Dƣơng Trung Tín 
Catholic Shuri Church 
4-60 Sakiyama, shuri Okinawa 903-0814 
Tel.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. 090-9652.1309; Email: ductien76@yahoo.com 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 
Catholic Nago Church 
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken  905-0018 
Mobile: 080-3963.1979; 
Email: glory200679@yahoo.com 

Công tác nƣớc ngoài: 
Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv 
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 Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Email: tudangphuc@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú MF 
Email: pbaoloc@gmail.com; mobile: 080-6628.1976 

Lm GB Phan Đức Định SJ 
Email: jbdinhsj@gmail.com 
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CHƢƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN 

 

03/09 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 

04/09 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanao, Ishikawa-Ken (Cha Lộ MM) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Phong SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, (Cha Quang Thuần) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Fukuoka, Fukuoka-Ken (Cha Thoại OP) 

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

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Ishikawa-Ken (Cha Lộ MM) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken  

11/09 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Uozu, Toyamaa-Ken (Cha Lộ MM) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken  

12g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakegawa, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)             

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Fukuoka, Fukuoka-Ken (Cha Thoại OP) 

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

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Misasa, Hiroshima-Ken (Cha Thân SJ)  

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Fukuoka, Fukuoka-Ken (Cha Thoại OP) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Shimabara, Nagasaki-Ken (Cha Tú CM) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Lộ MM)  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Thế)  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusanagi, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc) 

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ) 

17/09 : 14g00 : Lễ truyền chức linh mục cho thầy Minh Toàn SJ tại nhà thờ Ignatio,Yotsuya. 

18/09 : 11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komatsu, Ishikawa-Ken (Cha Lộ MM) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Aira, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Hiến SDB) 
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14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokuyama, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Hải) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Lộ MM)  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế)  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ, Cha Nhã SJ) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.)  

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken            

25/09 : 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sabae, Fukui-Ken (Cha Lộ MM) 

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu  (Cha Tận Hiến) 

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc) 

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thế) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Phong SVD) 

13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashimatsuyama, Saitama-Ken (Cha Nhã SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Thủy SDB) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)   

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Tƣờng SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Fukuoka, Fukuoka-Ken (Cha Thoại OP) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki-Ken (Cha Tú CM) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Lộ MM) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Năng CMF) 

01/10 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 

02/10 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanao, Ishikawa-Ken (Cha Lộ MM) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD)  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Phong SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, (Cha Quang Thuần) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Fukuoka, Fukuoka-Ken (Cha Thoại OP) 

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

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Ishikawa-Ken (Cha Lộ MM) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken  
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