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Thánh Đa minh PHẠM TRỌNG KHẢM 

(1780-1859). Quan Án Sát (Xử Giảo) 

Tử đạo ngày 13 tháng 1 (x. Tr. 136) 

“Người nào trong anh em đạp lên Thánh Giá, khi quan 

tha về, tôi sẽ đuổi khỏi làng, chết vô địa táng” 

  Thánh Đa Minh Khảm sinh năm 1780, tại làng Quần 

Cống, xã Trà Lũ; tỉnh Nam Định, trong một gia đình đạo 

đức khá giả, gồm 7 anh chị em. Thân sinh là cụ Phạm tri 

Khiêm. 

Ngài kết hôn với bà A-nê Phượng, sống đời gia đình 

gương mẫu. 

Cụ Án sát là người uy tín, đức độ, gương mẫu cho người đời. Cụ sống bác ái, nhân 

hậu, luôn luôn tìm cách chăm sóc mọi người dân trong làng, nhất là người nghèo. 

Cụ còn là Chánh Trương trong Xứ đạo, sống có trách nhiệm, gương mẫu luôn tìm 

cách giúp đỡ các giáo dân trong xứ. Cụ đón tiếp, cung cấp chỗ ở cho các vị Đạo 

Trưởng, các Thầy Giảng trong những ngày khó khăn, giữa cơn cấm cách bách hại 

Đạo. 

Năm 1858, vua Tự Đức ra chỉ dụ cấm Đạo cách khốc liệt, cụ Khảm bị bắt, giải về 

Nam Định. Vị chứng nhân đức tin chịu xử giảo ngày 13 tháng 1 năm 1859, tại pháp 

trường Bảy Mẫu. 

 

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

Tháng 02:  Tết Nguyên Đán, 

 cầu nguyện cho Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam  

Tháng 03:  Mùa Chay. 

Mã    được in ở cuối thư ngỏ c a P LC mỗi tháng sẽ cho ph p mọi người đọc được nội 

 ung P LC c a tháng đó  

Mã    được in  ên tay phải c a trang  ìa sau c a cuốn P LC sẽ cho ph p đọc P LC 
trên trang  ace ook c a  iáo Đoàn  

Mã    được in  ên tay trái c a trang  ìa sau c a P LC sẽ cho ph p đọc P LC trên 
trang we  c a  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 
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Năm 2022 đã kết thúc với các trận túc cầu thế 

giới, đặc biệt là trận chung kết giữa Á Căn Đình và 

Pháp tại Quatar. Năm mới đến với những hy vọng 

và thách đố, với những niềm vui và cả những lo lắng: không biết tương 

lai sẽ thế nào khi thấy những biến động chinh trị, những khó khăn về 

kinh tế thế giới. Xin Chúa cho chúng ta bước vào năm mới với một 

niềm xác tín: Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, luôn muốn 

chúng ta hạnh phúc, bình an, vì vậy Ngài đã ban cho chúng ta Đức 

Giêsu, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để chia sẻ với chúng ta 

thân phận con người, để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Và 

qua Đức Gie6su, Thiên Chúa thanh hóa tất cả mọi khía cạnh của cuộc 

sống của chúng ta, để niềm vui, nỗi khổ, ưu tư của chúng ta đều có giá 

trị trước mặt Thiên Chúa  

Nhân Mùa Giáng Sinh và trước thềm năm mới 2018, PVLC xin hết 

lòng cám ơn quý cha, quý vị ân nhân, các cộng đoàn đã đóng góp tiền 

bạc, bài vở, nâng đỡ tinh thần lẫn vật chất, nhờ đó, PVLC đã có thể 

đều đặn đến với mọi người như một mối giây hiệp thông, liên lạc. 

PVLC kính chúc quý cha, quý vị ân nhân, quý độc giả một năm mới 

tràn đầy ơn Chúa, luôn được Chúa xót thương để cũng biết thương xót 

tất cả mọi người. 

Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình chúc lành và đồng hành với 

mọi người trong suốt năm mới này. 

 

 

 

                       PVLC 
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LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

     01-01-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27 

“Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Israel, Ta sẽ ban phúc lành.” 

Lời Chúa trong sách Dân Số. 

Đức Chúa phán với ông Môisen: “Hãy nói với Aaron và các con nó 

rằng: khi chuc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: “Nguyện 

Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét 

mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa 

ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” Chúc như thế là đặt con cái 

Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho 

chúng”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: TV 66 

Đáp: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con. 

Xướng: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh 

tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Xướng: Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực, 

và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Xướng: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước 

chi toàn cõi đất kính sợ Người! 
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BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ. 

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

Thưa an hem, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con 

mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để 

chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm 

nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần 

Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Abba, Cha 

ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là 

con, thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã 

phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết 

này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Lc 2, 16-21 

Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi. Được đủ 

tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà 

Maria, ông Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ đã 

kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe 

đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà 

Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong 

lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên 

Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được 

loan báo. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ 

cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã 

đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

 
NHỜ MẸ PHÓ DÂNG CHO CHÚA 

Ngày đầu năm mới Tân Mão, ngƣời ngƣời, nhà nhà cùng hoan hỷ chung 

vui chào đón nhiều điều tốt lành, thánh thiện đến với gia đình, đến với cộng 

đoàn, cũng nhƣ cho chính bản thân. Năm cũ đã qua, nhƣờng bƣớc cho năm 

mới với tinh thần phấn chấn, tƣơi tắn, với thái độ hoà nhã, yêu thƣơng hơn. 

Và là những ngƣời con của Giáo Hội, chúng ta cùng khởi đầu tân niên với lễ 

trọng thể mừng kính Mẹ Thiên Chúa - Mẹ là Nữ vƣơng Hoà bình, Mẹ vừa là 

Mẹ Thiên Chúa vừa là Mẹ nhân loại, và Mẹ hằng thực hiện điều Chúa muốn. 

Với lòng cảm tạ tri ân, tinh thần phó thác, dâng trót mọi sự trong niềm tin 

quan phòng của Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a, chúng ta cùng 

nhau suy gẫm đôi điều về Lời Chúa hôm nay.  

Chuyện kể rằng: một chàng thanh niên giàu có, sống bê tha và lắm tội lỗi, 

sau quảng đời ăn chơi truỵ lạc, cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và „mỏi gối 

chồn chân‟, tình cờ bƣớc vào một ngôi nhà thờ Công giáo. Ngồi trƣớc tƣợng 

Mẹ Ma-ri-a, nhƣng anh không hề biết Mẹ là ai, không biết đọc kinh gì, không 

biết nói gì ngoài việc thản thốt: „Nếu quả thật Ngài hiện diện ở nơi đây, thì xin 

làm cho con trở nên một tín nhân!‟ Bỗng dƣng từ đâu, một làn gió mát thổi 

đến nhƣ thổi vào tâm hồn anh ta, và từ cung lòng sâu thẳm anh cảm nhận 

đƣợc sự bình an mà chƣa từng nếm trải. Thời gian dài sau đó, anh đã hoàn 

lƣơng, làm lại cuộc đời và xin gia nhập đạo Công giáo. 

Câu chuyện kết thúc tuy giản đơn, nhƣng quá trình thay đổi, hoán cải 

cuộc đời của chàng thanh niên trên dƣờng nhƣ chẳng dễ dàng chút nào, nếu 

không có sự cầu bầu, nâng đỡ, chở che của Mẹ cũng nhƣ nỗi niềm quyết tâm 

của anh ta! Thánh Bô-na-ven-tu-ra đã phải thốt lên: „Chức làm Mẹ Thiên 

Chúa là ơn vĩ đại phi thƣờng nhất mà Thiên Chúa có thể trao ban cho một loài 

thụ tạo…Ơn ấy Ngài đã ban cho Đức Ma-ri-a‟ („to be the Mother of God is 

the greatest grace that can be conferred on a creature…but that he cannot exalt 

a creature more than by making her his Mother‟/„Quid mirabilius quam esse 
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Dei Matrem?…majorem matrem quam matrem Dei non posset facere‟ (trích 

Sách Thuyết giảng [Spec. B. V. lect.] 9, 10). Hơn thế, Thánh Tô-ma A-qui-nô 

nói thêm: „Tƣớc vị Mẹ Thiên Chúa của Đức Ma-ri-a cao trọng hầu nhƣ vô 

cùng, vì Thiên Chúa không thể cất nhắc ai lên bậc tốt lành và cao sang hơn 

nữa. Chức Mẹ Thiên Chúa hầu nhƣ đã tới biên giới vô cùng‟. 

Quả thật, nhƣ Thánh Phao-lô xác quyết: “Khi đã tới lúc thời gian viên 

mãn, Thiên Chúa sai Con Ngài xuống thế, sinh làm con một người nữ và sống 

dưới chế độ luật Do thái để cứu chuộc những người sống dưới luật đó, hầu 

chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa” (Gl 4, 4-5). Thiên Chúa đã ƣu ái một 

cách riêng cho Mẹ, đã cất nhắc Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, làm Mẹ Thiên 

Chúa, cũng là Mẹ của mỗi ngƣời chúng ta. Vì thế, chúng ta nên học đòi nơi 

Mẹ biết “ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy đi nghĩ lại trong lòng” (x. Lc 

2, 19), biết sống vâng phục, tín thác và giao phó trọn vẹn cho Thiên Chúa để 

Ngài thực hiện những gì theo thánh ý. Sau cùng, sống chứng tá, trở nên khí cụ 

bình an, tình thƣơng, lòng hoan hỷ vì Mẹ chính là Nữ vƣơng Hoà bình nhƣ 

Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI đã viết: „Vì sự trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 01 

tháng giêng với ngày thứ tám giáp lễ Giáng Sinh mà chúng tôi đã đặt ngày đó 

là ngày Thế giới Hòa bình, ngõ hầu thế giới mỗi ngày càng hƣởng ứng thêm, 

và thành quả của hòa bình phát sinh trong lòng nhiều ngƣời‟ (Marialis Cultus, 

số 5). 

Để khép lại bài chia sẻ này, xin mƣợn Lời Chúa trích sách Dân số (6, 

24-26) để cùng với ông bà và anh chị em, chúng ta nguyện xin: 

“Xin Chúa chúc lành cho chúng con, 

và gìn giữ chúng con. 

Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho chúng con, 

và thương xót chúng con. 

Xin Chúa ghé mặt lại cùng chúng con, 

và ban bằng yên cho chúng con”. Amen! 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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Chủ tế: Nhân dịp đầu năm, trong tâm tình mừng kính Mẹ Maria, Mẹ Thiên 

Chúa và cũng là Mẹ của mỗi ngƣời chúng ta, với lòng hân hoan, tin tƣởng và cậy 

trông, chúng ta khiêm tốn dâng lời nguyện xin: 

 

1. Hôm nay là ngày đầu năm, cũng là ngày toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho 

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

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

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

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

Chúng con cầu xin Chúa 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

 

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

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

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

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

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

 

3. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa đã đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc 

đời. Xin cho các bậc cha mẹ Công Giáo luôn hiểu biết, quý trọng thiên chức làm 

cha mẹ để gần gũi, lắng nghe, chia sẻ và dẫn dắt con mình sống một đời thánh 

thiện ngay lành, nhất là luôn làm theo thánh ý Chúa trong tất cả mọi sự. Chúng 

con cầu xin Chúa 

 

4. Đức Maria diễm phúc đƣợc Chúa yêu thƣơng tuyển chọn và Mẹ đã đáp lại 

tình yêu đó bằng cả tấm lòng. Xin cho mọi tín hữu Công giáo, cách riêng cộng 

đoàn phụng vụ hôm nay, luôn có tinh thần vui tƣơi, phấn khởi, và quyết tâm đổi 

mới bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn trong năm mới này, để tỏ lòng cám ơn 

Chúa đã thƣơng giữ gìn chúng ta trong suốt năm vừa qua. Chúng con cầu xin 

Chúa 

 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng con bắt 

đầu một năm mới, xin Chúa cho Mẹ luôn hiện diện với chúng con trong suốt năm 

mới này, nhƣ chính Mẹ đã hiện diện với Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn 

đời. Amen. 
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      CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH  

     08-01-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 

Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đứng lên, bừng sáng lên, Giêrusaem hỡi, vì ánh sáng của Đức 

Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt 

đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi, Đức Chúa như bình 

minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi 

về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của 

ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập họp, 

kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi 

được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ 

ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của 

cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, 

lạc đà Madian và Êpha: tất cả những người từ Sơva kéo đến, đều 

mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. 

Đó là Lời Chúa  

 

ĐÁP CA: Tv 71 

Đáp: Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Chúa. 

Xướng: Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân 

vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân 

Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. 

Xướng: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua 

biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. 

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

cống. Cả những vua Ả Rập, Sơva, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi 

https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://s.daminhvn.net/daminhvn/tulieubaiviet/hinhanh/thongtin/lehienlinh.jpg&imgrefurl=http://www.daminhvn.net/suy-niem-chia-se/dong-daminh/6118-le-chua-hien-linh-cac-bai-chia-se-65138718.html&docid=_fNQyVUEOqHDnM&tbnid=v4KudYg_QKzYZM:&w=314&h=266&ei=nFGwUsvaF4eDiQe6rYCoAQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng 

sự. 

Xướng: Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

 

BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6 

Nay mầu nhiệm được mạc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế 

gia nghiệp. 

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

Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng 

mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi, liên quan đến anh em. Người đã 

mạc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này, Thiên 

Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, 

nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mạc khải cho các thánh tông 

đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Kitô Giêsu và 

nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người 

Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa 

hứa. 

Đó là Lời Chúa   

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện 

bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 2, 1-12 

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

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

có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức 

Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của 

Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. 
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Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 

Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi 

hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền 

Giuđê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bêlem, 

miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi 

là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời”. 

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ 

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

dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm 

thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. Nghe nhà vua 

nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn 

đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, 

họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Bà 

Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ 

hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng 

trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 

Đó là Lời Chúa  

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH  

Ngày 08-01-2023 

 

Lễ Hiển Linh hay còn gọi là lễ Ba Vua mà chúng ta mừng hôm nay kỷ 

niệm việc Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Ba vị vua hay ba vị chiêm tinh đến 

từ phƣơng Đông đã theo ánh sao chỉ đƣờng dẫn họ đến nơi Hài Nhi Giêsu vừa 

đƣợc sinh. Vì làm nghề chiêm tinh nên họ đã quan sát các vì sao để rồi quyết 

tâm lên đƣờng theo ánh sao dẫn đƣờng. Thánh lễ hôm nay nhấn mạnh niềm 

tin cốt lõi của Ki-tô giáo đó là ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi 

ngƣời chứ không chỉ cho dân Do Thái. Dân Do Thái có vị trí đặc biệt trong 

lịch sử cứu độ bởi vì họ chính là dân đƣợc chọn dành riêng cho Thiên Chúa. 

Họ có giao ƣớc với Chúa đƣợc thực hiện ngang qua các ngôn sứ và các tiên tri. 

Tuy nhiên, ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến không chỉ bó gọn trong cách 
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hiểu chật hẹp của "Cựu Ƣớc", nghĩa là chỉ dành cho ngƣời Do Thái. Đức 

Giêsu đã mang đến ơn cứu độ phổ quát cho toàn thể nhân loại, cho bất kỳ ai 

muốn tin vào Ngài. Tuy nhiên, để có thể gặp đƣợc Chúa và đón nhận ơn cứu 

độ của Ngài, chúng ta cần học hỏi ở ba vị vua trong bài tin mừng hôm nay. 

Chúng ta đƣợc mời gọi để học từ ba vị vua đến từ phƣơng Đông này 

trƣớc hết ở thái độ biết quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thế 

giới chúng ta đang sống dƣờng nhƣ thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa. 

Nhiều ngƣời và cả bản thân chúng ta chắc hẳn có đôi lần than phiền việc 

Thiên Chúa im lặng. Dĩ nhiên Thiên Chúa chẳng bao giờ "đi vắng" hay làm 

thinh không nói chẳng qua là bởi cách mà Thiên Chúa tƣơng tác với chúng ta 

không giống nhƣ cách con ngƣời tƣơng tác với nhau. Thiên Chúa không 

ngừng cho chúng ta những dấu chỉ, những tín hiệu để chúng ta nhận ra Ngài. 

Thiên Chúa tỏ mình ra với bạn và với tôi ngang qua những biến cố xảy đến 

trong cuộc đời của mỗi ngƣời và ngang qua lịch sử của thế giới. Phần chúng 

ta là làm sao để đọc đƣợc ý nghĩa của những điều đó. 

Kế đến chúng ta đƣợc mời gọi dám bắt chƣớc ba vị vua này ở hành động 

dám đứng lên đi tìm Chúa. Chỉ với việc quan sát ngôi sao mà ba vị vua đã can 

đảm rời bỏ gia đình, quê hƣơng của mình để đi tìm Chúa. Hành trình đức tin 

cũng cần chúng ta can đảm dám bƣớc vào hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. 

Lên đƣờng đi tìm điều gì đó chƣa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt trong hành trình 

đi tìm Chúa. Bởi vì lên đƣờng là phải bỏ lại những gì thân thuộc với chúng ta. 

Rời bỏ những điều giúp chúng ta cảm thấy an toàn để bƣớc vào hành trình tìm 

kiếm những gì chƣa đƣợc xác định rõ. Chính vì thế mà lắm lúc chúng ta đã từ 

chối lời mời gọi bƣớc tiếp để có thể gặp Chúa. Lắm khi chúng ta chọn để bám 

chặt vào những gì quen thuộc với mình thay vì dám đứng lên để đi theo lời 

mời gọi của Trời Cao. 

Mừng lễ Hiển Linh hôm nay, xin cho từng ngƣời trong chúng ta biết đọc 

ra những dấu chỉ mà Chúa liên tục gửi đến cho mình cũng nhƣ dám lên đƣờng 

để gặp Chúa nhƣ ba vị vua phƣơng Đông. Amen  

Joseph Nhã SJ 
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Chủ tế: Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi ngƣời nhờ Đức Giêsu Kitô, và 

đã dùng những dấu chỉ hữu hình để hƣớng dẫn những ai thành tâm thiện chí tìm 

kiếm Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy cảm tạ Ngƣời và dâng lời cầu xin: 

 

1. “Các nhà đạo sĩ đã vượt qua chặng đường xa xôi tìm gặp cho được Hài Nhi 

Giêsu”. Xin cho các Linh Mục - Tu sĩ đƣợc ơn trung thành, yêu mến và can đảm, 

hăng say không mệt mỏi cho sứ vụ mà Chúa giao phó, hầu dân Chúa khắp nơi 

luôn đƣợc ban ơn tiếp sức, nhờ đó có thể vững vàng tiến bƣớc trên con đƣờng 

sống đạo và làm chứng cho Tin Mừng. Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

 

2. “Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ một ai”. Xin cho 

những ngƣời chƣa biết Chúa, những ngƣời khƣớc từ và tìm mọi cách chống đối 

đạo Công giáo, đƣợc sớm thức tỉnh để nhận ra ánh sáng chân lý và tình thƣơng 

bao la của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

3. “Đất đá thì sống cuộc đời chật hẹp tăm tối, nhưng những vì sao thì sống 

thanh thoát, vừa thi đua tỏa sáng, vừa tôn trọng sự sáng của nhau”. Xin cho mỗi 

ngƣời Kitô hữu có một tâm hồn cao thƣợng, luôn nghĩ tốt-nói tốt cho nhau, để trở 

nên những ngôi sao đức tin tỏa chiếu, hầu những ngƣời chung quanh nhìn thấy và 

muốn gặp gỡ Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

4. Lễ vật làm Chúa hài lòng nhất chính là những gì mà chúng ta trao tặng cho 

nhau. Xin cho mỗi ngƣời chúng ta biết quảng đại dâng lên Chúa những hy sinh 

hằng ngày: là chăm chỉ làm tốt các công việc đời thƣờng, biết tiêu xài tiết kiệm, 

và đỡ đần gánh nặng cho gia đình, để của lễ tấm lòng của chúng ta luôn đƣợc 

Chúa thƣơng đón nhận. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ánh sáng Chúa chiếu soi đến những tâm hồn đang sống xa 

Chúa, giúp họ nhận ra chỉ mình Chúa là lẽ sống, mà tìm về tháp nhập vào thân thể 

mầu nhiệm Chúa Kitô, hầu trở nên những chi thể sống động và hữu dụng cho Tin 

Mừng cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT II THƢỜNG NIÊN 

  15-01-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6 

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

đến tận cùng cõi đất.” 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

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

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

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

thành người tôi trung, đem nhà Giacóp về cho Người và quy tụ dân 

Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và 

Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: “Nếu ngươi chỉ là 

tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Giacóp, để dẫn đưa các người 

Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm 

ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi 

đất”.  

Đó là Lời Chúa 

  

ĐÁP CA: Tv 39 

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

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

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

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

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

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

xin đến!” 

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

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 
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Xướng: Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại 

hội; lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm mệng làm thinh. 

 

"BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 1-3 

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

ân sủng và bình an.” 

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

Côrintô. 

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

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

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

trong Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả 

những ai, ở bất cứ nơi nào, kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức 

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

chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô, ban cho anh em ân sủng và bình an. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

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

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

nên Con Thiên Chúa. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Ga 1, 29-34 

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

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.  

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

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

là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có Người đến sau tôi, nhưng trổi 

hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được 

tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước”. Ông Gioan còn 

làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự 
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trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm 

phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự 

trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. 

Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng: Người là Đấng Thiên Chúa tuyển 

chọn”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT II THƢỜNG NIÊN 

15-01-2023 

 

“Lạy Chúa, này con xin đến …” 

Mến chào quý ông bà và anh chị em,  

Con xin mƣợn lời của Thánh Phao-lô Tông đồ mà chúng ta vừa nghe trong 

Bài đọc 2, “Nguyện chúc cho anh em đƣợc ân sủng và bình an của Thiên Chúa 

Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.”  

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm 2023 và cũng là những ngày 

chuẩn bị đón Tết – Xuân Quý Mão 2023. Là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại để 

cảm tạ tri ân, để thấy đƣợc Lời mời gọi của Chúa, để nghe đƣợc tiếng lòng của 

tha nhân và vạn vật, để xác tín và sống Ơn gọi của chúng ta một cách xứng đáng 

hơn. 

Ơn gọi, đây cũng chính là chủ đề của Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay. 

Ơn gọi của Gioan Tẩy Giả - ngƣời dọn đƣờng để Chúa đến. Ơn gọi của Đức 

Giêsu – là Chiên Thiên Chúa, chính Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng làm phép rửa 

trong Thánh Thần, Đấng xóa tội trần gian (Tin mừng). Ơn gọi của Phao-lô, đƣợc 

kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô (Bài đọc 2). Ơn gọi của Israel – là tôi 

tớ Chúa, đƣợc kêu gọi để làm vinh danh Chúa (Bài đọc 1). Và Ơn gọi của tất cả 

chúng ta, những ngƣời đƣợc thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, đƣợc kêu gọi nên 

thánh, sống trong ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa 

Giêsu Kitô( Bài đọc 2). 

Sống trong ân sủng và bình an vẫn luôn là mong ƣớc chung của mỗi một 

chúng ta, nhƣng từ cổ chí kim đâu đó những bất an hay chia rẽ là điều mà chúng 

ta vẫn đang phải đối diện. Xin đƣợc chia sẻ biến cố “trừ quỷ cho thành Arezzo” 
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của thánh Phanxicô Assisi, cùng 

bức bích họa của Giotto nơi 

Vƣơng cung Thánh đƣờng ở 

Assisi. Sách kể rằng:  

Một lần kia xảy ra là 

ngài(Phanxicô) đến Arezzo vào 

lúc toàn thành phố đang náo 

động vì một trận nội chiến đe 

dọa hủy diệt cả thành. Trú ngụ 

ở ngoại thành, ngài thấy nhiều 

quỉ dữ đang nhảy múa vui mừng 

bên trên thành và xúi giục dân 

thành tàn sát lẫn nhau. Để xua 

đuổi các thần lực gây chia rẽ, 

ngài phái anh Sylvetê, một 

người đơn sơ như bồ câu, đi 

trước làm tiền sứ và dặn: "Anh hãy đi đến trước cửa thành rồi nhân danh Thiên 

Chúa Toàn Năng, truyền cho 

bầy quỉ phải đi chỗ khác ngay!" 

Con người vâng lời chân thực ấy vội vã thi hành lệnh truyền của cha mình. Miệng 

dâng lời ngợi khen trước Thánh Nhan, anh đến trước cửa thành, cất tiếng hô lớn: 

"Nhân danh Thiên Chúa Toàn Năng và theo lệnh truyền của tôi tớ Người là 

Phanxicô, hỡi tất cả quỉ ma, hãy ra khỏi nơi này!" Thành phố tức thì bình yên trở 

lại và toàn dân trong thành phục hồi luật lệ dân sự và an ninh trật tự. Sự kiêu 

căng bừng bừng nộ khí của ma quỉ đã bao quanh như vây hãm thành phố ấy, 

nhưng nó đã bị xua đuổi khi sự khôn ngoan của một con người nghèo khó, tức là 

đức khiêm nhường của Phanxicô, xuất hiện, đem lại hòa bình và cứu vãn thành. 

Nhờ sức mạnh cao cả của đức vâng lời khiêm hạ, ngài đã chế ngự được các thần 

linh ngoan cố và phản loạn ấy, đã dẹp tan mưu mô ác độc và đẩy lui các việc bạo 

hành của chúng. (Bonaventura, Đại truyện của thánh Phanxicô, VI-9) 

Điều làm con chú ý nhất khi ngắm nhìn bức bích họa đó chính là hình ảnh 

ngôi Nhà thờ ở phía ngoài thành phố. Bởi, nhƣ chúng ta vẫn thấy, Châu âu và 

những nơi Công giáo phổ biến thì ngôi Nhà thờ vẫn luôn nằm ở trung tâm của các 

thành phố, nói cách khác ngƣời ta xây dựng thành phố với trung tâm là ngôi Nhà 

thờ. Tất nhiên thành phố Arezzo cũng vậy. Nhƣng trong bức bích họa thì nó đƣợc 

đặt ở ngoài. Phải chăng bức bích họa muốn nói với chúng ta rằng: cho dẫu ngôi 

Giotto(vẽ  năm 1297), 2.3m x 2.7m  
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Nhà thờ bằng đá vẫn đứng đó ngay giữa thành phố, nhƣng nếu đời sống Đức tin 

không đƣợc đặt vào trung tâm của đời sống thì đó chính là tình trạng ma quỷ đang 

kiểm soát và hoành hành dẫn đến những bất an của bản thân và chia rẽ trong gia 

đình, cộng đoàn. Cũng vậy, vẫn biết cuộc sống chúng ta với bao điều phải lo và 

bao việc phải làm, nhƣng nếu chúng ta không xác tín và sống Ơn gọi là con Chúa, 

nếu chúng ta không nhận ra bản thân là “trợ tá tƣơng xứng” cho tha nhân, không 

nhận Ơn gọi của chúng ta là sống cùng nhau và cho nhau, nếu chúng ta không đặt 

Chúa là trung tâm của cuộc sống, không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong 

đời sống mà chỉ chú tâm vào những sở thích trần thế và tƣ lợi bản thân, thì đó là 

lúc ma quỷ hoành hành và sự bất an chia rẽ phủ kín tâm hồn và cuộc sống của 

chúng ta. 

Để có thể sống trong ân sủng và bình an, ƣớc gì chúng ta luôn ý thức sống 

Ơn gọi là con Chúa, Ơn gọi NÊN THÁNH, luôn sống VỚI CHÚA và VÌ THA 

NHÂN. Và nhân đây, con xin đƣợc chia sẻ lại 3 chữ đừng mà con đã có dịp chia 

sẻ cách đây tròn 10 năm trong Thánh lễ đầu năm ở Tokyo. Chữ đầu tiên là đừng 

quên bản thân là ai. Chúng ta là “những ngƣời đƣợc thánh hóa trong Chúa Giêsu 

Kitô”, đƣợc mời gọi, đƣợc ăn, đƣợc học, đƣợc chơi, đƣợc làm, đƣợc giúp đỡ, 

đƣợc đồng hành. Dẫu chúng ta đến Nhật với những lý do khác nhau, nhƣng chúng 

ta đừng quên rằng chính Chúa đã và đang mời gọi ta. Tất nhiên chúng ta mong 

muốn “làm đƣợc” một cái gì đó, nhƣng niềm vui căn bản của chúng ta chính là 

niềm vui ĐƢỢC LÀM. Chữ thứ hai là đừng quá bận rộn. Chúng ta đƣợc mời gọi 

và tất cả là cơ hội. Một ngày 24 tiếng với nhiều công việc, ta xem nhƣ một bàn 

tiệc mà trên đó nhiều món ăn đang chờ đợi ta dùng. Đừng cố ăn hết tất cả, nhƣng 

hãy bình tâm chọn những món ăn thực sự cần thiết và hƣởng dùng. Tạ ơn Chúa vì 

những gì đã nhận nhƣng không buồn vì phần còn lại quá nhiều. Chữ thứ ba là 

đừng sống giả dối. Không có gì làm ta mất bình an hơn sự giả dối, ngụy biện. Sự 

giả dối ngụy biện thƣờng để che lấp những lỗi lầm hay yếu đuối, nhƣng chúng ta 

đừng quên rằng cũng nhƣ yếu đuối của tha nhân là cơ hội cho ta thì yếu đuối của 

ta cũng chính là cơ hội cho tha nhân. Chúng ta không ai là hoàn hảo nhƣng tất cả 

chúng ta luôn là TRỢ TÁ TƢƠNG XỨNG. 

Chúa vẫn đang mời gọi ta ! Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, nhƣ Mẹ đã 

thƣa tiếng Xin Vâng, ƣớc gì chúng ta luôn ý thức và đáp “Lạy Chúa, này con xin 

đến để thực thi ý Chúa” bằng chính cuộc sống của mỗi ngƣời chúng ta. Amen. 

 

Fx. Trần Văn Hoài, OFM Conv. 
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Chủ tế: Để đƣợc nên giống nhƣ Gioan Tẩy Giả, biết dùng cả đời sống của 

mình mà giới thiệu Chúa là Đấng Cứu Độ đến với mọi ngƣời, chúng ta tha thiết 

dâng lời nguyện xin: 

 

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

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

trao phó, sẵn sàng yêu thƣơng và phục vụ hết thảy mọi ngƣời, ngõ hầu Nƣớc 

Chúa đƣợc mở rộng khắp nơi và nhiều ngƣời đƣợc nhận biết Đấng Cứu Thế. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

ùng với thánh Phao-lô, chúng ta nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin 

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

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

 

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

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

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

con cầu xin Chúa. 

 

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

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

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

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

con cầu xin Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, khi Chúa chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa Thánh 

Thần ngự xuống trên Ngài và Chúa Cha đã long trọng tuyên bố Ngài là con chí ái, 

vì Ngài đã trở nên nhƣ không để hiến tế chính mình cho Chúa Cha. Xin cho 

chúng con cũng biết sát tế hằng ngày bằng cuộc sống hiện tại, để Chúa lớn lên 

trong chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT III THƢỜNG NIÊN 

22-01-2023 

 

BÀI ĐỌC I: Is 8, 23b – 9, 3 

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

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

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

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

Giordan, vùng đất của dân ngoại. 

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

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

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

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

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

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

như trong ngày chiến thắng quân Mađian. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 26 

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

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

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

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

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

ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

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

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

đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 10-13. 17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vô hiệu. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

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

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

 

TIN MỪNG: Mt 4, 12-23 

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

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. 

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

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

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

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

cá”. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
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Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác, con ông Giêbêđê, là 

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

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

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

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

chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT III THƢỜNG NIÊN  

22-01-2023  

 
“HÃY SÁM HỐI VÌ NƢỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN” 

Ngày 22 tháng 10 năm 1978, khi xuất hiện trƣớc mọi ngƣời trong cƣơng vị là 

Đấng kế vị Thủ lãnh Tông Đồ Phê-rô, Đức Giáo hoàng Gioan Phao-lô II đã ngỏ 

lời với toàn thể các tín hữu lắng nghe Ngài hôm đó tại quảng trƣờng Thánh 

Phê-rô cũng nhƣ qua các phƣơng tiện truyền thông đại chúng trong bài diễn văn 

đầu tiên, với từ chìa khóa là “Đừng sợ”. Suốt cả triều đại Giáo hoàng của Ngài, 

“Đừng sợ” đã là kim chỉ nam cho mọi hoạt động mục vụ và là hƣớng dẫn Giáo 

hội bƣớc đi trong can đảm, tin yêu và hy vọng.   

 Khi một Đức Giáo hoàng mới đăng quang, không chỉ ngƣời Công giáo mà cả 

thế giới đều chờ đợi giây phút Ngài xuất hiện trƣớc công chúng và lắng nghe 

những lời đầu tiên của Ngài. Những lời nói đầu tiên sẽ cho thấy tinh thần và 

đƣờng hƣớng mục vụ của vị Tân Giáo hoàng ấy.  

 Hôm nay chúng ta nghe bài Tin Mừng thuật lại Chúa Giê-su chính thức khởi 

đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của Ngài với lời mời gọi: “Anh em hãy sám hối vì 

Nước Trời đã gần đến.” (Mt 4,17). Lý do phải sám hối là vì “Nước Trời đã gần 

đến”. Nhƣng vì sao Nƣớc Trời đến gần thì cần phải sám hối? Tin Mừng theo 

Thánh Mác-cô còn thêm một điều đi kèm với “sám hối” là “tin vào Tin Mừng”.  

Sám hối, theo chữ Phạn của nhà Phật là “Samma”. “Sám” là ăn năn lỗi trƣớc, 

“Hối” là chừa phạm lỗi sau. Sám hối là biết ăn năn hối hận những lỗi lầm đã mắc 

phải và nguyện không tái phạm lại lỗi lầm đó nữa. Còn theo nguyên ngữ Hy lạp, 

“sám hối”- “metanoia” không chỉ là hành động quay trở về nẻo chính đƣờng ngay, 

qua việc ăn năn hối cải vì những tội lỗi trong quá khứ, mà còn là một lời kêu gọi 

thay đổi tận căn để bƣớc vào một tƣơng quan mới với Thiên Chúa và với Đức 

Giê-su. Sự thay đổi tận căn ấy nhƣ là một bƣớc ngoặt đổi chiều cách sống, cách 

nghĩ, cách hành xử, lời nói trong cuộc sống… theo đúng tiêu chuẩn của Nƣớc 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 463 Thaùng 01 Naêm 2023 21 

 

Trời. Sám hối là điều kiện tiên quyết để bƣớc vào thế giới mới mà Chúa Giê-su 

thiết lập, thế giới của Nƣớc Trời. Cần xác nhận ngay Nƣớc Trời ở đây không theo 

nghĩa trần thế hay chính trị. Nƣớc Trời không phải là một quốc gia có lãnh thổ, 

pháp luật, kinh tế, quân sự…theo hình thức của một nƣớc ở trần gian này. Nƣớc 

Trời là nơi Hạnh phúc, Bình an, Tình yêu và những giá trị Tin Mừng của Thiên 

Chúa ngự trị.   

Sám hối cũng là bƣớc ra khỏi bóng tối, bóng mờ của tội lỗi để bƣớc vào ánh 

sáng của Tin Mừng. Ánh sáng ấy đã đƣợc ngôn sứ I-sa-ia tiên báo: “dân đang lần 

bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người đang sống trong 

bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”. Những lời giảng dạy, những 

phép lạ của Chúa Giê-su nhƣ là luồng ánh sáng chiếu rọi vào trần gian và vào tận 

sâu tâm hồn của mỗi ngƣời. Trong bài đọc hai, theo Thánh Phao-lô, những ai 

đƣợc ánh sáng Tin Mừng chiếu soi thì cần tránh việc chia bè phái trong cộng đoàn, 

nhƣng hiệp nhất và sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau.   

Có thể nói nếu nhƣ “sám hối” là điều kiện cần, thì “tin vào Tin Mừng” là 

điều kiện đủ để có thể bƣớc vào Vƣơng quốc của Thiên Chúa. “Tin vào Tin Mừng” 

không chỉ đơn thuần là chấp nhận một số điều buộc phải tin, nhƣng còn là một 

hành trình bƣớc theo Chúa Ki-tô, với niềm xác tín và hy vọng về một thực tại tối 

hậu, cùng với sự lột bỏ con ngƣời cũ của mình. “Tin vào Tin Mừng” là tín thác 

vào Chúa Giê-su và Lời của Ngƣời, bởi chính Ngài là Tin Mừng của Thiên Chúa 

cho nhân loại. Nói cách khác “sám hối” và “tin vào Tin Mừng” là hai nhịp của 

một bƣớc, bƣớc theo Chúa Ki-tô. Ta thấy các môn đệ đầu tiên đƣợc Chúa gọi là 

những ngƣời đã bƣớc hai nhịp này cách cụ thể nhất. Sám hối không chỉ là ăn năn, 

sửa chữa lại lỗi lầm và làm lại cuộc đời sau những vấp ngã nhƣng đúng là một sự 

thay đổi trong quan niệm sống; từ việc trƣớc đây đặt những giá trị của trần gian 

làm trung tâm, thì bây giờ sẽ tiến đến việc quy hƣớng mọi sự về Chúa Ki-tô và để 

cho Lời của Ngài thanh tẩy và thánh hóa.  

“Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”. Lời mời gọi của Chúa Giê-su vẫn 

còn nguyên tính cấp thiết, bởi khi thành tâm suy xét, chúng ta vẫn còn ở xa Nƣớc 

Trời lắm. Nƣớc Trời đã gần đến, Nƣớc Trời đã hiện diện giữa chúng ta rồi, nhƣng 

vì ta chƣa có (hoặc không có) những tâm tình và thái độ xứng hợp nên ta vẫn còn 

ở ngoài, ở xa Nƣớc Trời là vậy. Tôi, cộng đoàn của tôi, đất nƣớc của tôi và cả thế 

giới này cần phải sám hối những điều nào để tiến lại gần Nƣớc Trời? Cần tin vào 

Tin Mừng để thay đổi những việc nào trong đời sống thƣờng nhật và đời sống đức 

tin cho xứng hợp với Nƣớc Trời? Xin cho chúng ta con tim nhạy bén và can đảm 

để sám hối (cá nhân và tập thể), và để trở thành những công dân của Nƣớc Trời. 

 Lm. Antôn Vũ Khánh Tường, SVD. 

 



22  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 463 Thaùng 01 Naêm 2023 

 

 

 

 

 

Chủ tế: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Lời mời gọi ấy vẫn 

vang vọng mãi qua muôn thế hệ. Và ngay hôm nay đây, Chúa cũng đang muốn 

đƣa tất cả chúng ta vào Nƣớc của Ngài. Với lòng tin tƣởng, cậy trông, chúng ta 

khiêm tốn tha thiết dâng lời nguyện xin: 

1. “Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”. Xin 

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

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

Giáo. Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

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

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

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

Chúa. 

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

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

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

4. Lạy Chúa, trong năm mới Quý Mão này, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con 

vƣợt qua đƣợc chính bản thân mình, và luôn bƣớc đi trong tin tƣởng, phó thác 

nơi bàn tay quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ tế : Lạy Chúa, xin tiếp tục chiếu sáng những khoảng tối đen trong tâm 

hồn chúng con, để nhờ ánh sáng Chúa soi dẫn chúng con luôn biết bƣớc đi theo 

nẻo chính đƣờng ngay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT IV THƢỜNG NIÊN 

29-01-2023 

 

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13 

Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Sôphônia. 

Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành 

mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự 

công chính, hãy tìm đức khiêm nhường thì may ra anh em sẽ được che 

chở trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa. Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi 

một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức 

Chúa. Số dân Israel còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, 

cũng không ăn gian nói dối, và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh 

gạt. Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai 

làm cho khiếp sợ.  

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 145 

Đáp: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Xướng: Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Chúa 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 muôn thưở. Sion hỡi, Chúa trời ngươi hiển trị ngàn đời. 
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BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31 

Những gì thế gian cho là yếu hèn, thỉ Thiên Chúa đã chọn. 

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

Côrintô. 

Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa 

kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người 

đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì 

thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ 

khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã 

chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn 

mạt, không đáng kể, là không có, thỉ Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt 

những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước 

mặt Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được 

hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của 

chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho 

anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, hợp 

như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. 

Đó là Lời Chúa   

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng 

dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 5, 1-12a 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, Người ngồi xuống, 

các môn đệ đến gần bên, Người lên tiếng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có 
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tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì 

họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ 

được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương 

người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn 

trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng 

hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại 

vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì 

Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu không đủ điều xấu xa. Anh 

em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời 

thật lớn lao.  

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT IV THƢỜNG NIÊN 

29-01-2023 

 
NƢỚC TRỜI DÀNH CHO NHỮNG NGƢỜI BÉ MỌN 

Bài đọc I: Dƣới ách nô lệ của đế quốc Assyria, Israel trở thành nghèo hèn, 

bé nhỏ và bị áp bức. Nhƣng ngôn sứ Xô-phô-ni-a lại xem đó là điều kiện căn bản 

để họ trở thành dân của Chúa. Vì thế, ngôn sứ vừa an ủi họ, vừa khuyến khích họ 

sống công chính và khiêm nhu.  

Bài đọc II: Thánh Phao-lô cho biết lý do chia rẽ của giáo đoàn Cô-rin-tô: Sở 

dĩ họ chia rẽ là vì họ kiêu căng cho rằng mình khôn ngoan hơn ngƣời khác. Thánh 

Phao-lô cho họ thấy thứ khôn ngoan mà họ tự phụ ấy chẳng có chút gì giá trị. 

Ngài trình bày cho họ biết sự khôn ngoan của Chúa: những gì thế gian cho là điên 

dại, yếu kém, hèn mạt thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan 

theo kiểu thế gian. 

Tin Mừng: 

Đây là phần mở đầu của bảng Hiến Chƣơng Nƣớc Trời, trong đó, Đức 

Giê-su tuyên bố hạnh phúc Nƣớc Trời đƣợc dành cho: 
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Những ai có tâm hồn nghèo khó; những ai hiền hòa; những ai sầu khổ; 

những ai khao khát sống cuộc đời công chính; những ai xót thƣơng ngƣời; những 

ai có tâm hồn trong sạch; những ai xây dựng hòa bình; những ai bị ngƣợc đãi vì 

sống công chính.  

BỐN MỐI PHÚC ĐẦU TIÊN: (5,3-6) 

Ngƣời nghèo khó, hiền lành, ƣu phiền, đói khát là những ngƣời đƣợc Thiên 

Chúa quan tâm cách đặc biệt. Chính Đức Giêsu đã công bố điều này trong diễn từ 

khai mạc sứ vụ tại Hội đƣờng Nazarét (Lc 4,16-20) “Thánh Thần Chúa ngự trên 

tôi...Sai tôi loan báo Tin Mừng cho nghèo khổ...”. 

1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. (C.3) 

Matthêu chú trọng đến tình trạng tâm hồn hơn là giai cấp nghèo khổ trong 

xã hội. Có 2 lối giải thích: 

- Hoặc là ngƣời có tinh thần siêu thoát với của cải vật chất. 

- Hoặc là ngƣời biết từ khƣớc chính mình để cậy dựa vào Thiên Chúa. 

Nhƣ vậy, ngƣời có tinh thần nghèo khó là ngƣời khiêm hạ, không kiêu căng 

tự mãn. Có thái độ tâm linh vừa hiền lành, vừa nhẫn nhục. Nƣớc Trời là của họ, 

trong vƣơng quốc đó, họ đƣợc Thiên Chúa bênh đỡ chở che. 

2. Phúc thay ai hiền lành (C.4) 

Hiền lành là ngƣời không nóng nảy, khắt khe hung bạo, nhƣng đầy lòng 

chạnh thƣơng, biết cảm thông với mọi ngƣời. Mặt khác cho thấy chiến thắng cuối 

cùng không đến từ bạo lực, nhƣng đến từ sự nhẫn nại khoan dung. 

3. Phúc thay ai sẩu khổ (C.5) 

Sầu khổ vì nghèo, thấp cổ bé miệng. Sầu khổ vì tội lỗi của mình (sám hối). 

“Khi Thiên Chúa cắt chiếc khăn liệm bao trùm muôn nƣớc, Ngài sẽ lau sạch nƣớc 

mắt của họ” (Kh 21,4) và họ sẽ đƣợc an ủi. Mặt khác, cũng có ngƣời sầu khổ vì 

chƣa tìm ra ý nghĩa cho đời mình; Sầu khổ vì bị đè nặng bởi qúa khứ và chƣa thấy 

đƣợc lối thoát cho tƣơng lai. Họ nhƣ cái giếng sâu mà dƣới đáy đang phản chiếu 

ánh sáng của ngày mới. Ánh sáng đó chính là khuôn mặt Thiên Chúa từ ái đang 

tới gần để an ủi họ. Không có nỗi sầu nào lại không đƣợc Thiên Chúa ủi an, có 

chăng là do con ngƣời khƣớc từ và khép kín đời mình trong nỗi tuyệt vọng mà 

thôi. Mối phúc này nhắc nhở ta đồng hành, lắng nghe những ngƣời sầu khổ và 

giúp họ thấy đƣợc ánh sáng. 

4. Phúc thay ai khao khát nên ngƣời công chính (C.6). 
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Đây là ngƣời khao khát cuộc sống trọn lành, phù hợp với ý muốn của Thiên 

Chúa, và họ dồn mọi nỗ lực để đạt tới cuộc sống đó. Nhƣ vậy, công chính ở đây 

không phải là công bằng xã hội, cũng không phải là sự công thẳng của Thiên 

Chúa nhƣng là cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa. 

B. BỐN MỐI PHÚC TIẾP THEO (5,7-10) 

Bốn mối phúc này liên kết với nhau, diễn tả con ngƣời nhân đức và phần 

thƣởng kèm theo các nhân đức đó. 

5. Phúc thay ai xót thƣơng ngƣời (C.7) 

Biết thƣơng xót ở đây không chỉ là một tình cảm, một xúc động của trái tim 

trƣớc cảnh khốn cùng của ngƣời khác, nhƣng là lòng nhân hậu, biết nâng đỡ 

những ai lâm cảnh khốn cùng (Mt 25, 31-46; Lc 10, 29-37). Dụ ngôn ngƣời tôi tớ 

bất nhân với bạn mình cho thấy, chỉ những ai có lòng thƣơng xót mới có đƣợc 

kinh nghiệm về lòng thƣơng xót của Thiên Chúa (Mt 18, 23-35). Nói cách khác, 

một khi cảm nhận rằng mình đƣợc Thiên Chúa thƣơng xót, thì ngƣời môn đệ phải 

thực thi lòng thƣơng xót đối với anh chị em của mình. 

6. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch (C.8) 

Theo nghĩa thông thƣờng, trong sạch là không dơ bẩn. Thánh vịnh (24, 3-4) 

có nói: “Ai đƣợc lên núi Chúa …? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh … không thề gian 

thề dối”.  Vậy tâm hồn trong sạch nghĩa là ngay thẳng, không gian dối, có lòng 

dạ đơn thành, không làm tôi hai chủ (Mt 6,22-24). Khi ấy ngƣời ta sẽ đƣợc “thấy 

Thiên Chúa”. Đây là hạnh phúc lớn lao, vì Kinh Thánh nói: không ai thấy Thiên 

Chúa bao giờ, còn Đức Giêsu lại hứa cho những ai có tâm hồn trong sạch đƣợc 

thấy Thiên Chúa. 

7. Phúc thay ai xây dựng hòa bình (C.9) 

Xây dựng hòa bình không có nghĩa là cầu an, mà là kẻ đảm nhận công trình 

hòa giải có khi đầy gian lao khổ nhọc để mọi ngƣời chung sống thuận hòa. Việc 

hòa giải đem lại bình an, làm cho mọi ngƣời trở thành anh chị em con chung một 

Cha. Do đó, ngƣời kiến tạo bình an đƣợc gọi là con Thiên Chúa. Nói cách khác, 

Thiên Chúa luôn mang bình an đến cho nhân loại. Gầy dựng bình an là tiếp nối 

công trình của Thiên Chúa. Nên họ đƣợc gọi là Con Thiên Chúa. 

8. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính (C.10) 

Matthêu gợi lại hành ảnh Giáo Hội sơ khai tại Palestine, một Giáo Hội bị 

bách hại vì lý tƣởng Kitô giáo (sự công chính). Khi bị bách hại, vu oan vì tin và đi 
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theo đƣờng lối Đức Kitô, ngƣời môn đệ hãy vui mừng vì đƣợc Nƣớc Trời làm cơ 

nghiệp. 

C. MỐI PHÚC CUỐI CÙNG (5,11-12) 

Bị sỉ vả, bách hại, vu khống vì Thầy, đó là mối phúc. Bởi chƣng, ai mất sự 

sống mình vì Thầy thì sẽ tìm đƣợc lại (Mt 16, 25). Hơn nữa, chịu đau khổ với 

Đức Kitô trên thập giá cũng là có phúc, vì sẽ đƣợc chia sẻ vinh quang Phục Sinh 

với Ngài. 

Tóm lại: Qua những điều phân tích trên đây, ta thấy Bát Phúc, trƣớc hết liên 

quan đến chính Đức Giêsu, Ngài là ngƣời có phúc, vì Ngài đã đón nhận Nƣớc 

Trời và dấn thân trọn vẹn cho Nƣớc Trời. Cuộc sống của Đức Giêsu, những lời 

Ngài nói, những việc Ngài làm sẽ mặc khải cho ta biết Ngài là ngƣời nghèo khó, 

ngƣời hiểu dân, ngƣời có lòng thƣơng xót, ngƣời xây dựng hòa bình … nhƣ vậy 

các mối phúc không phải là thứ thuốc phiện ru ngũ lòng ngƣời, nhƣng là kinh 

nghiệm chính Đức Giêsu đã sống và truyền lại cho ta, nhƣ lời công bố một thực 

tại và loan báo một tƣơng lai chắc chắn sẽ đến. 

* GỢI Ý SUY NGHĨ: 

1- Khi ý thức mình là ngƣời nghèo đƣợc Thiên Chúa hứa ban hạnh phúc đích 

thực, ta sẽ đọc lại đời mình dƣới ánh sáng mới. Những khó khăn ƣu phiền không 

làm mình buông xuôi, nhƣng vẫn vƣơn lên niềm tin và hy vọng vào tƣơng lai. 

Niềm tin nâng đỡ và vực dậy cái thân xác nặng nề để ta sống, cho dù còn lắm nỗi 

truân chuyên… 

2- Khi xác tin Thiên Chúa đứng về phía ngƣời nghèo, thì Giáo Hội cũng nhƣ 

ngƣời Kitô hữu sẽ thấy rõ hơn sứ mệnh của mình là phục vụ ngƣời nghèo. Chính 

thái độ dấn thân phục vụ ngƣời nghèo sẽ là thƣớc đo cho thấy, ta có tinh thần Bát 

Phúc hay không…. 

3- Ngƣời nghèo của Thiên Chúa không phải là ngƣời có đời sống vật chất 

khó khăn túng quẫn, mà là kẻ trƣớc hết hoàn toàn tin tƣởng, cậy trông, phó thác 

nơi Chúa, biết sống cho Ngƣời và cho anh em đồng loại của mình, lấy Chúa làm 

gia nghiệp và luôn sống trong tình liên đới với anh chị em mình….  

Xin Chúa cho chúng con hiểu rằng hạnh phúc chỉ thật sự bền vững khi chúng 

con sống theo Lời Chúa dạy. Amen. 

Linh mục Gabriel Dương Văn Quốc Tiến. 
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Chủ tế: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi con đƣờng Tám Mối 

Phúc Thật, con đƣờng của những đòi hỏi, hi sinh, con đƣờng của từ bỏ chính 

bản thân mình. Đây là con đƣờng duy nhất đem lại bình an và sự sông vĩnh 

cửu. Vậy chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: 

1. “Họ sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy”. Xin cho vị Chủ 

chăn sống trọn tinh thần Tám Mối Phúc Thật, để các ngài hƣớng dẫn đoàn 

chiên sống tin yêu – phó thác, và là những thành trì kiên vững nâng đỡ tòa nhà 

Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2. “Thập Giá là cớ vấp phạm cho người Do Thái, sự điên rồ đối với dân 

ngoại”. Xin cho các nhà truyền giáo đang gặp phải những chống đối, biết 

chấp nhận Thập Giá để làm rạng Danh Chúa mỗi ngày hơn nữa. Chúng con 

cầu xin Chúa. 

3. “Phúc cho những ai biết xót thương”. Xin cho các Kitô hữu biết chia niềm 

đau với những ai bất hạnh, vì chính họ cũng cần đƣợc Thiên Chúa xót thƣơng. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

4. “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình”. Trong những ngày đầu Xuân 

Quý Mão này cũng nhƣ trong suốt năm nay, xin cho mỗi ngƣời trong cộng 

đoàn chúng ta biết đem bình an đến cho mọi ngƣời, bằng lời thiện chí và cử 

chỉ thân thiện để đáng đƣợc gọi là con Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 

Chủ tế : Lạy Chúa, để sống đƣợc Hiến Chƣơng Nƣớc Trời quả thật 

không dễ với chúng con. Xin cho chúng con luôn nhận ra rằng đây là con 

đƣờng chắc chắn nhất đem lại bình an, và là con đƣờng duy nhất đƣa chúng 

con đến sự sống vĩnh cửu, để chúng con nỗ lực thực thi trong tâm tình yêu 

mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. 
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Anh chị em rất thân mến 

Tạ ơn Chúa đã thƣơng cho tôi đƣợc về mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới 

với tất cả anh chị em trong Giáo Đoàn, đây là món quà lớn nhất mà tôi nhận 

đƣợc trong mùa Giáng Sinh năm nay, đây cũng là kết quả của lòng thƣơng xót 

Chúa và của tình thƣơng anh chị em dành cho tôi bằng những hy sinh, lời cầu 

nguyện nhờ đó, tội đƣợc mừng lễ với anh chị em. Tôi cũng xin cảm ơn quý 

cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả các ban đại diện các cộng đoàn, các nhóm đã 

luôn quảng đại giúp đỡ, cộng tác với tôi trong các sinh hoạt của Giáo Đoàn. 

Xin Chúa chúc lành cho quý cha và mọi ngƣời trong năm mới và xin Chúa 

giúp chúng ta sống hiệp nhất, yêu thƣơng nhau hơn, để làm cho mọi ngƣời 

nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa. 

Gần một năm đã trôi qua kể từ cuộc chiến tranh xâm lƣợc của Nga vào 

lãnh thổ Ucraina, đã có biết bao nhiêu ngƣời chết; nhà cửa, công sở, nhà thờ 

bị tàn phá; đồng lúa, mùa màng bị hủy diệt, và chiến tranh ngày càng khốc liệt 

đe dọa thế giới trƣớc một hiểm họa thế chiến thứ ba, và chắc chắn sẽ là một 

cuộc chiến nguyên tử, khốc liệt hơn bao giở hết. 

Trong bài diễn văn đọc trƣớc các đại diện các tôn giáo và chính quyền 

trong lần thứ 36 biến cố “Tinh thần Assisi” tại Roma ngày 25 tháng 10 vừa 

qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Hòa bình là trọng tâm của các tôn 

giáo, các trƣớc tác tâm linh và giáo huấn của họ. Buổi tối hôm nay, giữa sự im 

lặng của lời cầu nguyện, chúng ta nghe thấy lời cầu xin hòa bình: một nền hòa 

bình bị đàn áp ở rất nhiều khu vực trên thế giới, bị xâm phạm bởi quá nhiều 

hành vi bạo lực, và bị bác bỏ ngay cả đối với trẻ em và ngƣời già, những 

ngƣời không đƣợc tha cho những đau khổ cay đắng của chiến tranh. Lời cầu 

xin hòa bình đó thƣờng bị bóp nghẹt, không những bởi những luận điệu thù 

địch mà còn bởi sự thờ ơ. Nó bị giản lƣợc thành im lặng bởi lòng căm thù, 

vốn lan rộng khi cuộc chiến tiếp tục. Tuy nhiên, lời cầu xin hòa bình không 

thể bị dập tắt: nó trỗi dậy từ trái tim của những ngƣời mẹ; nó khắc sâu trên 

khuôn mặt của những ngƣời tị nạn, những gia đình phải di cƣ, những ngƣời bị 
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thƣơng và những ngƣời sắp chết. Và lời cầu xin thầm lặng này bay lên tận trời 

cao. Nó không có công thức ma thuật nào để chấm dứt xung đột, nhƣng nó có 

quyền thiêng liêng để cầu xin hòa bình nhân danh tất cả những ngƣời đau khổ, 

và nó xứng đáng đƣợc lắng nghe. Nó triệu tập một cách chính đáng tất cả mọi 

ngƣời, bắt đầu từ các nhà lãnh đạo chính phủ, dành thời gian và lắng nghe, 

nghiêm túc và tôn kính. Lời cầu xin hòa bình đó thể hiện nỗi đau và nỗi kinh 

hoàng của chiến tranh, là mẹ đẻ của mọi nghèo đói. 

“Mỗi cuộc chiến đều khiến thế giới của chúng ta trở nên tồi tệ hơn trƣớc. 

Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại, một sự đầu hàng 

đáng xấu hổ, một thất bại nhức nhối trƣớc các thế lực của cái ác” (Fratelli 

Tutti, 261). Những xác tín này là kết quả của những bài học đau đớn của thế 

kỷ 20, và đáng buồn thay, một lần nữa, của phần này thế kỷ 21. Quả thực, 

ngày nay, điều chúng ta sợ hãi và hy vọng không bao giờ nghe thấy nữa đang 

bị đe dọa hoàn toàn: việc sử dụng vũ khí nguyên tử, ngay cả sau Hiroshima và 

Nagasaki, vẫn tiếp tục đƣợc sản xuất và thử nghiệm một cách sai lầm..” 

Nhƣng dù có những thách đố, đe dọa, Giáo Hội vẫn luôn xác tín rằng 

Hòa Bình là quà tặng vô giá của Thiên Chúa và là khát vọng có thể thực hiện 

đƣợc của con ngƣời, Giáo Hội Công Giáo, vào ngày đầu tiên của Năm Mới, 

dành riêng những giây phút thánh thiêng nhất, để kính Đức Maria, Mẹ Thiên 

Chúa và để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi 

chúng ta luôn là những ngƣời biết kiến tạo hòa bình ngay từ trong gia đình, 

bằng tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, hiền lành, bất bạo động, nhờ đó xã hội sẽ 

bình an, gia đình luôn hạnh phúc, và con cái của chúng ta sẽ là những sứ giả 

hòa bình cho những thế hệ tƣơng lai. 

Năm mới, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta nghị lực, tình yêu và lòng 

nhiệt thành để bắt đầu lại. Ƣớc gì năm 2023 sẽ là năm của tình yêu và hoán 

cải. Và một khi chúng ta đã cảm nghiệm đƣợc lòng thƣơng xót Chúa, chúng ta 

sẽ trở nên những nhân chứng thực sự của Lòng Thƣơng Xót Chúa dành cho 

mọi ngƣời. Nếu mỗi ngƣời chúng ta cƣơng quyết sống và thực hiện điều đó, 

chúng ta sẽ có thể tạo dựng một xã hội hạnh phúc, bình an, không có chiến 

tranh. 

Chúng ta cũng dâng lên Mẹ Thiên Chúa những dự tính cũng nhƣ những 

chƣơng trình của Giáo Đoàn trong năm 2023, đặc biệt đại hội giới trẻ toàn 
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quốc, dự tính tổ chức vào đầu tháng 5. Xin Mẹ giúp chúng ta chuẩn bị và thực 

hiện mọi sự một cách tốt đẹp để làm sáng danh Chúa và ích lợi cho mỗi ngƣời 

chúng ta. 

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

tràn đầy bình an, trong tâm tình tạ ơn, hạnh phúc vì đƣợc Thiên Chúa xót 

thƣơng, cũng nhƣ biết xót thƣơng mọi ngƣời trong xác tín họ là hiện thân của 

Đấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. 

Hẹn gặp anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt. Tôi luôn cầu nguyện 

cho anh chị em. 

Linh Mục của anh chị em 

P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

 

 

 

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 12/2022, Nhóm đã nhận đƣợc học bổng giúp cho các trẻ em 

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

đây: 

- Một vị ân nhân giúp ba em: 30.000 yen 

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

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

nhân đã quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các 

em. Đây cũng là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng nhƣ tổ 

quốc Việt Nam.  

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

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

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 
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TRANG GIÁO LÝ      – MUỐI CHO ĐỜI – 

士師の時代は紀元前 1220 年から 1050 年の間です。サムエルは士師の時代の最

後の士師であり、また預言者でもあります。ヘブライ語で「彼の名前は神」という意

味です。 

サムエルの父親はエルカナと言い、母親はハンナと言います。ハンナは長きにわ

たって子どもを望んでいたが子どもができませんでした。彼女は祈りました。「もしわ

たしに男の子をさずけてくださいますなら、その子の一生を神にささげます」と。神

はハンナの祈りを聞かれて、男の子を産みます。ハンナは約束どおりサムエルが三歳

になった時、司祭エリにあずかり、エリに仕えさせました。 

神がサムエルに声をかけたできごとを読みましょう。サムエル記上 3:1～21。「1

わらべサムエルは、エリの前で、主に仕えていた。そのころ、主の言葉はまれで、黙

示も常ではなかった。2さてエリは、しだいに目がかすんで、見ることができなくなり、

そのとき自分のへやで寝ていた。3神のともしびはまだ消えず、サムエルが神の箱のあ

る主の神殿に寝ていた時、4主は「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれた。彼は「はい、

ここにおります」と言って、5 エリの所へ走っていって言った、 「あ

なたがお呼びになりました。わたしは、ここにおります」。

しかしエリは言った、「わたしは呼ばない。帰って寝なさい」。

彼は行って寝た。6主はまたかさねて「サムエルよ、サム

エルよ」と呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとへ行

って言った、「あなたがお呼びになりました。わたしは、

ここにおります」。エリは言った、「子よ、わたしは呼ば

ない。もう一度寝なさい」。7サムエルはまだ主を知らず、

主の言葉がまだ彼に現されなかった。8主はまた三度目に

サムエルを呼ばれたので、サムエルは起きてエリのもとへ

行って言った、「あなたがお呼びになりました。わたしは、

ここにおります」。その時、エリは主がわらべを呼ばれたのであ る こ

とを悟った。9 そしてエリはサムエルに言った、「行って寝なさい。もしあなたを呼ば

れたら、『しもべは聞きます。主よ、お話しください』と言いなさい」。サムエルは行

って自分の所で寝た。10主はきて立ち、前のように、「サムエルよ、サムエルよ」と呼

ばれたので、サムエルは言った、「しもべは聞きます。お話しください」。11 その時、

主はサムエルに言われた、「見よ、わたしはイスラエルのうちに一つの事をする。それ

を聞く者はみな、耳が二つとも鳴るであろう….。」 

神がサムエルを呼び、使命を与えました。ところが、イスラエルには混乱した時

期でした。ペリシテ人はイスラエルを攻撃し、神の契約の箱を奪われた事態になりま

した。本来、サムエルの息子たちが国を治める資格を持っているが、彼の息子たちは

不正を行い、人々が不安になり、そこで人々はサムエルに「他の国のように我々を治

める王を立ててください。」と。失格したサムエルの息子の代わりに、サムエルはサウ

ロを最初の王として油を注いで聖別しました。こうして、イスラエルは他の国と同じ

ように王が誕生されました。 

  PVLC 
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Từ ngữ Công giáo Việt-Nhật     – Catholic Words – 

Nghi thức xưng tội ―tiếng Việt―     ゆるしの秘跡―日本語 

+Linh mục và Hối nhân: Nhân danh 

Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

+Linh mục: Hãy tin tƣởng vào lòng 

thƣơng xót của Chúa và xƣng tội. 

-Hối nhân: (Nói rõ số thời gian [mấy 

tuần hoặc mấy tháng, mấy năm] kể từ 

lần xưng tội trước đến lần xưng tội này. 

Sau đó hối nhân lần lượt kể ra các tội 

mình đã phạm.) 

+Linh mục: (khuyên giải hối nhân và 

ra việc đền tội.) 

+Linh mục: OBAC đọc kinh ăn năn 

tội cách chân thành. 

-Hối nhân: Lạy Chúa, Chúa là Đấng 

trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã 

dựng nên con, và cho Con Chúa ra 

đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con 

đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng 

Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng 

chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; 

con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn 

Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng 

làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

+Linh mục: “Thiên Chúa là Cha hay 

thƣơng xót, đã nhờ sự chết và sống lại 

của Con Chúa mà giao hòa thế gian 

với Chúa và ban Thánh Thần để tha 

tội. 

-Hối nhân: AMEN. 

+Linh mục: Hãy cảm tạ Chúa, vì 

Ngƣời nhân từ. 

-Hối nhân: Vì lòng từ bi của Ngƣời 

tồn tại muôn đời. 

+Linh mục: Chúa đã tha tội cho con, 

hãy ra về bình an. 

-Hối nhân: Tạ ơn Chúa. Cám ơn cha. 

 

司祭と信徒：  

父と子と聖霊のみ名によって。アー

メン。 

司祭：神のいつくしみに信頼して、

あなたの罪を告白してください。 

信者：(罪を告白します。身分や前回
の告白時期を話します。告白後に次

の言葉を述べます。) 
きょうまでの主な罪を告白しまし

た。ゆるしをお願いします。 

司祭：（必要に応じて助言を与え、罪
を悔い改めるようにすすめます。償

いを指示します。) 
司祭：それでは、神のゆるしを求め、

心から悔い改めの祈りを唱えてくだ

さい。 

 

信者：神よ、いつくしみ深くわたし

を顧み、豊かなあわれみによってわ

たしのとがをゆるしてください。悪

に染まったわたしを洗い、罪深いわ

たしを清めてください。 

 

司祭：全能の神、あわれみ深い父は、

御子キリストの死と復活によって世

をご自分に立ち返らせ、罪のゆるし

のために聖霊を注がれました。神が

教会の奉仕の務めを通してあなたに

ゆるしと平和を与えてくださいます

ように。わたしは父と子と聖霊の御

名によって、あなたの罪をゆるしま

す。 

信者：アーメン。 

司祭： 罪をゆるしてくださった神に

感謝をささげましょう。喜びと平和

のうちにお帰りください。 

信者：ありがとうございます。 
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KHĂN LIỆM THÁNH - I 

Khăn liệm Thánh, (Sindone 聖骸布 Holy Shroud) di phẩm lịch sử 

Khăn Liệm Thánh đƣợc diễn dịch từ “Sacra Sindone” là hàm ý, tấm khăm hay 

tấm vải đƣợc coi là đã cuốn liệm Chúa Giêsu sau khi đƣợc tháo xuống khỏi 

Thánh Giá. Hiện tấm khăn này đang đƣợc bảo quản tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh 

Gioan Baotixita, Torino, Ý Quốc. 

 Từ ngữ “Sindon”, đƣợc 3 thánh sử Matthêu, Máccô và Luca dùng trong nguyên 

bản gốc của Phúc Âm. Tiếng Ý gọi là “Sindone”, tiếng Anh đƣợc dùng qua chữ 

“Holly Shroud”. Trong Kinh Thánh, từ “Sindon” chỉ đƣợc dùng đến có vài lần, 

trong từ ngữ Hylạp thời cổ đại, từ này đƣợc dùng để ám chỉ áo che thân và cánh 

buồm của chiếc thuyền, từ này có nghĩa là “vải cây lanh” (Linum usitatissimum).  

Trên tấm vải dệt sam lụa dài 4.41 mét, rộng 1.13 mét (số đo mới) đang đƣợc bảo 

quản tại Torino, có in hiện rõ hình ảnh phía trƣớc và phía sau của một nhân vật 

mà trùng khớp với hình tử nạn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Có in hiện rõ hình 

máu tƣơi đỏ từ các vết thƣơng, nguyên cứu khoa học đã chứng minh đó là máu 

AB của 1 ngƣời thật. Đây là di phẩm mà hiện nay đƣợc thế giới để ý đến nhiều 

nhất từ nhiều quan điểm. 

Nhƣng những ký lục về di phẩm này chỉ có thể truy tìm ngƣợc lại đến giữa thế 

kỷ 14. Các văn kiện và tác phẩm trƣớc đó có trợ giúp cho chúng ta biết về sự tồn 

tại, nhƣng không có ký lục ngƣợc lại đến thời Chúa Yêsu. Vấn đề quan trọng nhất 

hiện nay đó là; Hình ngƣời in hiện trên tấm vải đó là ai? hoặc Đó có phải là tấm 

vải liệm Chúa Giêsu chăng? 

 

“Lasacra sindone”                                       PVLC 
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CHÚA Ở CÙNG TA VÀ TA Ở CÙNG CHÚA LÀ 

TUYỆT VỜI! 
 

“Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta gọi tên con trẻ là 

Em-ma-nu-en”(Mt 1,23). 

Em-ma-nu-en có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng 

chúng ta là một việc lạ lùng. Lạ lùng nhƣ một ngƣời trinh nữ mà mang thai vậy. 

Một Thiên Chúa cao cả thế mà lại làm ngƣời hèn hạ chúng ta, sao đƣợc? 

Cứ theo lẽ thƣờng, khi một ngƣời nữ mang thai thì không còn là Trinh Nữ 

nữa. Thế mà đã có một việc lạ lùng nhƣ thế, đó là Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Ngƣời 

mang thai mà vẫn đồng trinh. Vì đƣợc thụ thai bởi Thánh Thần chứ không bởi 

Giu-se. Việc thụ thai bởi Thánh Thần là do quyền năng Thiên Chúa và sự ƣng 

thuận của Đức Ma-ri-a chứ không do quan hệ. Nên Đức Ma-ri-a mang thai mà 

vẫn đồng trinh. 

Việc này chỉ có Thiên Chúa mới làm đƣợc. Vì Thiên Chúa là Chúa của sự 

sống; Chủ của sự sống, nên việc tạo dựng một mầm sống trong lòng Đức Ma-ri-a 

đâu có gì khó. Bình thƣờng việc quan hệ vợ chồng, cũng cần phải có Thiên Chúa 

can thiệp, mới có một sinh linh mà. Chính Sứ Thần Gáp-ri-en đã nói: “Không có 

gì mà Thiên Chúa không làm đƣợc”(x.Lc 1,37). 

Cũng vậy, việc Thiên Chúa làm ngƣời và ở với loài ngƣời cũng là một việc 

không tƣởng tƣợng đƣợc. Chỉ Thiên Chúa mới làm đƣợc thôi. Đó là Đức Giê-su 

Ki-tô. Ngài là Thiên Chúa; Ngài là Con Một Thiên Chúa, nhƣng để cứu độ con 

ngƣời, Ngài đã xuống thế làm ngƣời và ở cùng chúng ta. Ngƣời đƣợc mệnh danh 

là Em-ma-nu-en. 

Chân phƣớc I-sa-ác nói: “Đức Ki-tô ở trong cung lòng Đức Ma-ri-a 9 tháng; 

trong cung điện đức tin của Hội Thánh đến tận thế; còn trong tâm hồn tín hữu đầy 

hiểu biết và yêu mến đến muôn đời”(x. Kinh Sách, bài đọc 2; Thứ 7, Tuần II Mùa 

Vọng). Có nghĩa là Đức Ki-tô đƣợc Đức Ma-ri-a mang thai 9 tháng. Đức Ki-tô 

hiện diện trong bí tích Thánh Thể cho đến ngày tận thế và ở trong tâm hồn ngƣời 

tín hữu đầy hiểu biết và yêu mến cả đời này lẫn đời sau. 

Theo sách Giáo Lý thì: “Đức Giê-su, Đấng đã chết, đã sống lại và đang ngự 

bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta. Đối với Hội Thánh, Ngƣời hiện 

diện dƣới nhiều hình thức: trong Lời Chúa; trong kinh nguyện của Hội Thánh; 
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trong những ngƣời nghèo khổ, đau yếu, tù đày; trong các bí tích do Ngƣời thiết 

lập; trong hy tế Thánh Lễ và nơi thừa tác viên. Nhất là Ngƣời hiện diện thực sự 

dƣới hai hình Thánh Thể”(x. GLCG, số 1373). Tức là dƣới hai hình Bánh và 

Rƣợu là Thịt và Máu Ngƣời. 

“Cách thức Đức Ki-tô hiện diện dƣới hai hình Thánh Thế là các độc nhất vô 

nhị. Ngƣời đặt bí tích Thánh Thể trên mọi bí tích để trở nên “nhƣ sự trọn hảo của 

đời sống thiêng liêng và cùng đích của mọi bí tích”. Trong bí tích cực thánh, “có 

sự hiện diện đích thực, thực sự và bản thể của Mình và Máu Đức Ki-tô, cùng với 

linh hồn và thiên tính của Ngƣời, nghĩa là Đức Ki-tô trọn vẹn”. Sự hiện diện này 

đƣợc gọi là “thực sự”, không có nghĩa là Đức Ki-tô không hiện diện thực sự trong 

những cách khác, nhƣng đây là cách hiện diện đầy đủ nhất, vì là sự hiện diện bản 

thể và nơi đây có Đức Ki-tô, vừa là Thiên Chúa, vừa là con ngƣời, hiện diện trọn 

vẹn”(x. GLCG, số 1374). 

 “Vì Chúa Ki-tô hiện diện thực sự, chúng ta phải tôn thờ Thánh Thể. “Khi 

viếng Thánh Thể, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, dấu chỉ tình yêu và bổn phận thờ 

lạy Đức Ki-tô, Chúa chúng ta”(x. GLCG, số 1417). Nhất là Rƣớc lễ mỗi khi 

chúng ta tham dự Thánh Lễ. Vì “Chúa khẩn thiết kêu mời chúng ta đón rƣớc 

Ngƣời trong bí tích Thánh Thể” Thật tôi bảo các ông: Nếu các ông không ăn thịt 

và uống máu Con Ngƣời, các ông sẽ không có sự sống nơi mình”(x. GLCG, số 

1384).  

Nên chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng. Mặc dù vậy, trƣớc khi 

Rƣớc Chúa, chúng ta “biết khiêm tốn và thâm tín lặp lại lời viên đại đội trƣởng: 

“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự đến cùng con, nhƣng xin Chúa chỉ phán 

một lời, thì con đƣợc lành mạnh”(x. GLCG, số 1386). Có nghĩa là dù chúng ta có 

tốt lành đến đâu, có chuẩn bị tốt thế nào thì tuyệt nhiên chúng ta không đáng 

Chúa ngự đến đâu; không xứng để rƣớc Chúa đâu. Thật vậy, trên trần gian này, 

chẳng có ai đƣợc coi là xứng đáng rƣớc Chúa cả, kể cả Đức Ma-ri-a. Sở dĩ Đức 

Ma-ri-a đƣợc cƣu mang Chúa là do lòng nhân từ và thƣơng xót của Chúa; nhờ ân 

sủng của Chúa mà thôi. 

Quả thật, khi Rƣớc Chúa, không chỉ có Chúa ở cùng ta mà Chúa còn trở nên 

thịt và máu của chúng ta nữa. Bởi thế, Chân Phƣớc I-sa-ác mới nói: Đức Ki-tô ở 

trong tâm hồn ngƣời tín hữu đầy hiểu biết và yêu mến đến muôn đời”. Sự hiểu 

biết ở đây chính là chúng ta hiểu, chúng ta tin Đức Ki-tô Hiện Diện trong Bí Tích 

Thánh Thể và lòng yêu mến ở đây chính là việc chúng ta Rƣớc Thánh Thể, để 
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Đức Ki-tô ở trong chúng ta; để Đức Ki-tô trở thành thịt và máu của chúng ta bây 

giờ dƣới thế này cũng nhƣ trên thiên đàng ngày sau vậy. 

Vậy, trong khi chờ đợi mừng kỷ niệm Chúa đã xuống thế làm ngƣời, để ở 

cùng chúng ta. Chúng ta hãy dùng trí để hiểu rằng Chúa đã đến và ở cùng chúng 

ta đã 2022 năm rồi. Ngài đã đến trần gian, đƣợc sinh hạ bởi Đức Ma-ri-a và ở 

trong bí Thánh Thể cho đến ngày tận thế. Và chúng ta cũng hãy lấy lòng yêu mến 

mà Rƣớc Thánh Thế, để Mình và Máu Chúa nên thịt và máu của chúng ta; nuôi 

dƣỡng linh hồn và xác chúng ta. Nhƣ thế Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến 

tận thế và chúng ta sẽ ở cùng Chúa đời đời trên thiên đàng. Chúa ở cùng chúng ta 

mà chúng ta không ở cùng Chúa thì A-men. Chúa ở chúng ta và chúng ta ở cùng 

Thiên Chúa, đó mới là tuyệt vời! 

  Lm. Bosco Dương Trung Tín 

 

 

 

CHUYỆN TÌNH CỦA THIÊN CHÚA VÀ 

CHUYỆN TÌNH CỦA CHÚNG TA 
   

Chuyện tình của Thiên Chúa là Chuyện tình Em-ma-nu-el. “Này đây, Trinh 

Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Ngƣời ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-el, 

nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”(x. Mt 1,23).  

Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ, nói về chuyện tình của Thiên Chúa nhƣ sau: 

“Em-ma-nu-en! Một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế; một chuyện tình say đắm bao 

thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuối(đui) muôn lý trí. Em-ma-nu-el! Một cuộc 

tình chẳng môn đăng hộ đối; một chuyện tình gây chấn động đất trời. Thiên Chúa 

yêu con ngƣời, hạ sinh xuống cõi đời”. 

Chúng ta phải xác định Thiên Chúa đây, là Thiên Chúa Ngôi Hai, chính là 

Đức Giê-su Ki-tô. Ngài là “Món Quà Tình Yêu” mà Thiên Chúa Cha đã ban cho 

con ngƣời : “Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một”(x. Ga3,16). 

Ngài đƣợc gọi là Em-ma-nu-en. Thiên Chúa Cha đã yêu thƣơng con ngƣời nên 

ban chính Con Một. Thiên Chúa Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần thì tác hợp tình yêu 

đó vào lòng Đức Ma-ri-a: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng của 
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Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên Bà”(x. Mt 1,35). Còn Thiên Chúa Ngôi Hai thì yêu 

thƣơng con ngƣời, hạ sinh xuống cõi đời.  

Theo nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ, chuyện tình Em-ma-nu-en, là chuyện tình của 

Thiên Chúa Ngôi Hai, là một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, vì đó là một chuyện 

tình có một không hai trên trần gian này. Một chuyện tình say đắm bao thế hệ con 

ngƣời, đã hơn 2000 năm qua và ngày càng lan khắp cùng thế giới. Chuyện tình đó 

là làm cho lý trí của con ngƣời “đuối”, không thể hiểu đƣợc. Theo tôi, cũng có thể 

dùng chữ “đui” cho nó vần với cung nhạc. Nghĩa là con mắt lý trí của con ngƣời 

không thấy, cũng không thể hiểu đƣợc. 

Em-ma-nu-en, là một cuộc tình chẳng môn đăng hộ đối, một bên là Thiên 

Chúa cao cả; cao sang. Một bên là con ngƣời yếu đuối và hèn hạ. Thật chẳng môn 

đăng hộ đối chút nào! Nhƣ đôi đũa lệch vậy. Thế mới kỳ lạ chứ !!! Chuyện tình 

đó gây chấn động đất trời. Nơi Thiên cung, Có những Thiên Thần không đồng ý, 

nổi loại chống lại Thiên Chúa, đó chính là Thiên thần Lu-xi-phe và đồng bọn; con 

Mãng Xà hay Sa-tan đã bị Thiên Chúa trục xuất khỏi thiên đàng và đƣa vào hỏa 

ngục(x. Kh 12, 1-18). Nơi trần thế, thì hoan hỷ vui mừng, đoàn thiên sứ cùng 

đoàn thiên binh cất tiếng ngợi khen rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình 

an dƣới thế cho loài ngƣời Chúa thƣơng”(x. Lc 2,14). Đó chính là cuộc tình Thiên 

Chúa Ngôi Hai yêu thƣơng con ngƣời và sinh xuống cõi đời. 

Từ “Em-ma-nu-el”, “El”, có nghĩa là “Thần”; là “Chúa” trong tiếng Do Thái. 

Còn “Em-ma-nu”, có nghĩa là “ở cùng”. Nên “Em-ma-nu-el” đƣợc dịch là Thiên 

Chúa ở cùng chúng ta. Đó là chuyện tình của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta cũng 

có thể suy gẫm về chuyện tình của con ngƣời chúng ta. 

Chuyện tình của con ngƣời chúng ta là EM ma-nu ANH và ANH ma-nu EM. 

Em ma-nu ANH, có thể hiểu là Anh ở cùng Em và ANH ma-nu EM, có thể hiểu là 

Em ở cùng ANH. “Ở” cũng có nghĩa là YÊU. Không yêu thì không thể ở cùng 

nhau đƣợc. Có YÊU mới ở cùng nhau đƣợc. Từ “Ma-nu”, tôi liên tƣởng đến từ 

“man-hu” trong sách Xuất Hành(Xh 16,15). “Man-hu” hay đọc trại ra là ma-nhu, 

hoặc ma-nu, có nghĩa là cái gì vậy. Ông Mô-sê trả lời đó là Man-na, là bánh Đức 

Chúa ban cho anh em làm của ăn.  

EM “ma-nu” ANH, có nghĩa là Em “yêu” ANH và ANH “ma-nu” EM, có 

nghĩa là Anh “yêu” Em. 

YÊU hay TÌNH YÊU, có thể đƣợc ví nhƣ Man-na, là thứ từ trời xuống; từ 

Thiên Chúa ban cho. Tình Yêu đó đâu có tự con ngƣời chúng ta mà do Chúa ban 
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cho đấy chứ. Tự nhiên, một ngày đẹp trời nào đó, hai ngƣời gặp nhau, không họ 

hàng, không thân thích; không quen không biết lại đem lòng yêu nhau, quyến 

luyến nhau. Ngƣời ta gọi đó là “Tiếng sét ái tình”. Tâm hồn cứ lâng lâng làm sao 

ấy; cứ thấy nhớ nhớ thƣơng thƣơng; cứ xa là nhớ; gần là .....ôm, là hôn. Tình yêu 

nó kỳ lạ thế đấy!!!! Ai yêu rồi thì mới biết, mới hiểu và mới cảm đƣợc. 

Yêu và đƣợc yêu là hạnh phúc nhất trên trần gian này, không có gì có thể 

thay thế hay đổi chác đƣợc. Tiền tài của cải cũng không mua đƣợc tình yêu. Sách 

Diễm Ca có nói về tình yêu nhƣ sau : “Tình yêu mãnh liệt nhƣ tử thần; cơn đam 

mê dữ dội nhƣ âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. 

Nƣớc lũ không dập tắt nổi tình yêu; sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết 

gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị ngƣời đời khinh dể”(Dc 8,6-7). 

Phải ngƣời đời, ngƣời không biết yêu, mới khinh dể; còn đƣơng sự, dám bỏ 

tất cả; dám đánh đổi tất cả; những ngƣời yêu và đƣợc yêu; đƣợc ở bên nhau, thì 

không hạnh phúc nào bằng. Họ chẳng cần giàu sang phú quí; chẳng cần nhà cao 

cửa rộng; chỉ cần có nhau; chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc; gắn bó với nhau trọn 

đời, trọn kiếp. Họ hiến thân cho nhau; họ trân trọng nhau suốt đời; không gì trên 

đời này có thể chia cắt họ đƣợc. Nên phải nói rằng: Ai đem hết gia tài, sự nghiệp 

mà đổi lấy tình yêu; để yêu và đƣợc yêu ắt sẽ đƣợc ngƣời đời trân trọng và đƣợc 

hạnh phúc mãi mãi. Ngƣời mà tham phú, phụ bần mới bị ngƣời đời khinh dể mà 

thôi.  

Ai dám khinh dể Chúa không? Chúa yêu con ngƣời và hạ sinh xuống thế làm 

ngƣời nhƣ thế, ai dám khinh dể Chúa? Chắc là không rồi. Có khinh dể cũng chẳng 

sao cả. Thiên Chúa vẫn hạnh phúc; những ngƣời yêu và đƣợc yêu vẫn hạnh phúc. 

Chỉ những ngƣời khinh dể là không hạnh phúc thôi. 

Vậy trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta hãy kính nhớ và trân trọng tình yêu của 

Thiên Chúa đối với con ngƣời chúng ta. Đồng thời, noi gƣơng Chúa, chúng ta, 

những ngƣời yêu và đang yêu hãy trân trọng tình yêu mình đang có; hãy trân 

trọng ngƣời mình yêu và ngƣời yêu mình, để chúng ta luôn đƣợc an bình và hạnh 

phúc. Đó là chuyện tình của Thiên Chúa; đó là chuyện tình của chúng ta. Chuyện 

tình của Thiên Chúa là Em-ma-nu-EL. Còn chuyện tình của con ngƣời chúng ta là 

EM “ma-nu” ANH và ANH “ma-nu” EM. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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NIỀM VUI TÍN LÝ 

“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ 

bông”(Is 35,1). 

Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng, thƣờng đƣợc gọi là Chúa Nhật Vui hay Chúa 

Nhật Hồng, vì Chủ Tế sẽ mặc áo lễ màu Hồng. Màu Hồng là màu của vui mừng 

mà. Tại sao trong Mùa Vọng mà lại vui nhỉ ? Bởi vì Mùa Vọng đã đi đƣợc nửa 

đƣờng, việc đón mừng Giáng Sinh đã gần tới và cũng là điều hợp lý khi niềm vui 

đó khuyến khích, nâng đỡ tinh thần của chúng ta trong niềm hy vọng Mừng Chúa 

Giáng Sinh, kẻo chúng ta thấy lâu quá mà chán nản, thất vọng.  

Vì mỗi ngƣời chúng ta cũng có kinh nghiệm khi chờ đợi mà. Chờ đợi một 

phút mà chúng ta thấy nó dài cả tiếng đồng hồ; nhiều khi nhìn đồng hồ mà chúng 

ta tƣởng nhƣ nó không chạy. Con ngƣời của chúng ta là thế đấy. Có giờ vật lý mà 

cũng có giờ tâm lý nữa. Giờ vật lý là cứ 60 giây là 1 phút; 60 phút là 1 giờ, không 

có chuyện dài hay ngắn, nhanh hay chậm đƣợc. Còn Giờ tâm lý thì tùy theo tâm 

lý mà nó dài hay ngắn; nhanh hay chậm. Chờ thì nó dài, nó chậm; còn có đƣợc rồi 

thì nó nhanh, nó ngắn. 

Theo tôi, hình ảnh sa mạc, đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang chính là hình 

ảnh của mỗi ngƣời chúng ta. Nó là hình ảnh của thân xác, tinh thần và linh hồn 

của chúng ta đó. Trong đó, thân xác đƣợc ví nhƣ sa mạc. Nhƣ sa mạc chỉ có cát, 

gió và nóng, thì thân xác của chúng ta cũng chỉ có ăn, uống và làm việc. Vì lo làm 

việc quá mà bàn tay mệt mỏi, rã rời; đồi gối bủn rủn, cần phải làm cho “những 

bàn tay rã rời nên mạnh mẽ” và “những đầu gối bủn rủn đƣợc vững vàng”. 

Đồng khô, cỏ cháy đƣợc ví nhƣ linh hồn của chúng ta. Đồng khô, cỏ cháy vì 

không có nƣớc. Linh hồn của chúng ta mà không có “Nƣớc ân sủng” của Chúa thì 

cũng giống nhƣ vậy, không sinh hoa kết trái; không xanh tƣơi đƣợc; không nên 

thánh nên thiện đƣợc. 

Vùng đất hoang, đƣợc ví nhƣ tinh thần của chúng ta. Vùng đất hoang vì 

không có ngƣời khai hoang; không có ngƣời chăm sóc. Tinh thần của mỗi ngƣời 

chúng ta, nếu không đƣợc khai hoang; không đƣợc chăm sóc; không đƣợc dạy dỗ, 

không đƣợc học hỏi; không đƣợc hiểu biết sẽ hoang tàn; sẽ nhát gan, sợ sệt. Cần 

phải làm cho nên can đảm, không sợ khó; không sợ khổ; không sợ mệt. 



42  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 463 Thaùng 01 Naêm 2023 

 

Làm đƣợc nhƣ vậy thì chúng ta sẽ đƣợc Chúa giải thoát, tiến về Nƣớc Trời 

giữa tiếng hò reo; mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Chúng ta sẽ đƣợc hớn hở tƣơi 

cƣời; đau khổ và khóc than sẽ biến mất(x. Is 35,10). Bí tích giao hòa sẽ cho chúng 

ta hƣởng đƣợc niềm vui này ngay tại thế.  

Thật vậy, “Lòng ngƣời nặng nề và cứng cỏi, nên phải đƣợc Thiên Chúa ban 

cho một trái tim mới. Hoán cải, trƣớc hết là công việc của ân sủng, Thiên Chúa 

làm cho lòng của chúng ta quay về với Ngƣời: “Lạy Chúa, xin đƣa chúng con về 

và chúng ta con sẽ trở về với Chúa”. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để 

bắt đầu lại. Chính khi khám phá ra tình yêu cao cả của Thiên Chúa mà lòng chúng 

ta bị chấn động, vì thấy tội lỗi khủng khiếp và nặng nề, nên không dám phạm tội, 

vì sợ xúc phạm đến Chúa và bị tách lìa khỏi Ngƣời. Lòng con ngƣời hoán cải khi 

hƣớng nhìn lên Đấng bị tội lỗi chúng ta đâm thâu”(x. GLCG, số 1432). 

Thánh Vịnh có nói: “Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà đƣợc tha thứ, ngƣời có 

tội mà đƣợc khoan dung. Hạnh phúc thay, ngƣời Chúa không hạch tội và lòng trí 

chẳng chút gian tà”(x.Tv 31(32), 1). “Bởi thế, con đã xƣng tội ra với Ngài, chẳng 

giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ: nào ta đi thú tội với Chúa và chính Ngài 

đã tha thứ tội vạ cho con”(Tv 31(32), 5). Hạnh phúc đó có thể đƣợc ví nhƣ ngƣời 

yêu và đƣợc yêu vậy. Ngƣời ta nói yêu và đƣợc yêu là hạnh phúc nhất mà. 

Vậy, chúng ta phải hoán cải thế nào? “Trong đời sống hằng ngày, việc hoán 

cải đƣợc thể hiện qua những hành vi giao hòa; lo lắng cho ngƣời nghèo; thực thi 

cũng nhƣ bảo vệ công lý và công bằng, bằng việc thú tội, sửa lỗi cho nhau; xét lại 

cách sống; xét mình; linh hƣớng; chấp nhận đau khổ; kiên trì khi bị bách hại vì lẽ 

công chính; Vác thánh giá mỗi ngày và bƣớc theo Chúa Giê-su là con đƣờng 

thống hối chắc chắn nhất”(x. GLCG, số 1435). 

Đặc biệt là việc tham dự Thánh Lễ. Vì “Chúng ta tìm đƣợc nguồn mạch và 

của nuôi dƣỡng cho lòng hoán cải và thống hối hằng ngày nơi bí tích Thánh Thể. 

Vì đây là hy tế của Đức Ki-tô, Đấng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Bí tích 

Thánh thể nuôi dƣỡng và tăng sức cho những ngƣời sống bằng sự sống của Đức 

Ki-tô. Bí tích này là “phƣơng thuốc cứu chúng ta khỏi tội lỗi hằng ngày và gìn giữ 

chúng ta khỏi tội trọng””(x. GLCG, số 1436). Ngoài ra, “Việc đọc Kinh Thánh; 

đọc kinh Thần Vụ và kinh Lạy Cha; mỗi hành vi phƣợng tự và đạo đức chân 

thành đều làm sống lại trong chúng ta tinh thần hoán cải và thống hối, đồng thời 

góp phần tha thứ tội lỗi chúng ta”(x. GLCG, số 1437). 
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Nói tóm là tất cả những việc làm trên đây, đều góp phần tha thứ tội lỗi cho 

chúng ta; cũng nhƣ góp phần đền tội của chúng ta ngay đời này, để sau này chúng 

ta khỏi phải đền trong lửa luyện ngục. Với điệu kiện là chúng ta phải ý thức và 

dâng những việc làm đó có ý xin Chúa tha thứ và có ý đền tội cho mình. Nếu 

chúng ta không ý thức và dâng lên Chúa, thì dù chúng ta có làm; có bị mấy đi nữa 

cũng không có giá trị trƣớc mặt Chúa.  

Có nghĩa là dù chúng ta có lo lắng cho ngƣời nghèo hay tham dự Thánh Lễ 

hoặc đọc Kinh Thánh; đọc kinh Thần Vụ; hay bị bách hại mà chúng ta không có ý 

dâng những việc đó lên Chúa để xin Chúa tha thứ tội cho mình và có ý đền tội 

cho mình, thì không có ích lợi gì cho ta hết. Có đau, có khổ, thì đau và khổ thôi, 

chấm hết. Vì con ngƣời của chúng ta là con ngƣời có những hành vi nhân linh, 

nghĩa là có ý thức, có lý trí, có ƣớc muốn và có tự do. 

Quả thực, nếu chúng ta không biết dùng những phƣơng cách đó để nên thánh 

nên thiện; để đƣợc thứ tha và đền tội cho mình thì “phí của Zời” lắm lắm !!!! 

Thân xác của chúng ta vẫn nhƣ sa mạc; linh hồn của chúng ta vẫn là đồng khô, cỏ 

cháy; tinh thần của chúng ta vẫn là vùng đất hoang thôi. Nếu chúng ta biết dùng 

những phƣơng thế đó để nên thánh nên thiện; để đƣợc thứ tha và đền tội cho mình, 

thì phúc cho chúng ta biết bao !!!! Con ngƣời của chúng ta sẽ tƣng bừng nở hoa 

nhƣ khóm huệ; bàn tay của chúng ta nên mạnh mẽ; đầu gối của chúng ta đƣợc 

vững vàng; mặt của chúng ta sẽ rạng rỡ niềm vui vĩnh cữu; tâm hồn của chúng ta 

lúc nào cũng hớn hở vui mừng. 

Vậy những ai chƣa dọn mình xƣng tội, hãy làm ngay đi, để chúng ta lãnh 

nhận ơn tha thứ của Chúa. Những ai đã xƣng tội rồi, cũng hãy hết lòng ăn năn 

thống hối mỗi ngày, vì ngày nào chúng ta cũng phạm lỗi. Chúng ta hãy cam đảm 

lên, đừng nhát gan, đừng sợ, để thực thi những phƣơng cách đƣợc Giáo Hội chỉ 

bảo. Có làm đƣợc nhƣ thế, mắt của chúng ta sẽ mở ra, nhìn thấy ơn cứu độ của 

Chúa; tai chúng ta đƣợc nghe lời tha thứ của Chúa; miệng lƣỡi của chúng ta sẽ 

dâng lời tạ ơn; chân của chúng ta sẽ hân hoan nhảy múa; mặt của chúng ta rạng rỡ 

niềm vui và lòng của chúng ta sẽ luôn hớn hở vui mừng. Đây không phải là niềm 

vui vật lý; cũng không phải là niềm vui tâm lý mà là niềm vui Tín Lý. Vì nó xuất 

phát từ lòng TIN và Giáo Lý.  

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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LỜI TỎ TÌNH THÁNG GIÊNG 

Tôi nhớ có một trend trên mạng xã hội với caption nhƣ thế này “cha mẹ, 

bạn bè đâu thấy cảnh này” dƣới câu caption này là một video miêu tả công việc 

đang làm việc dƣới trời đông giá rét hoặc dƣới trời nắng gắt giữa trƣa, hoặc một 

mình ăn cơm với trứng và cá khô nơi xứ ngƣời. Cũng có khi là một tấm hình chụp 

nén khi đang tranh thủ ngủ trên bìa cát -tông hoặc tấm ảnh nhễ nhại mồ hôi sau 

mấy giờ tan ca…Có rất nhiều câu chuyện và bức ảnh đằng sau câu caption và nó 

đã trở thành một trend trên mạng xã hội.  

Nó phơi bầy một cuộc sống rất thực bên cạnh những bức ảnh sống ảo hào 

nhoáng và lỗng lẫy. Nó là lời nói chân thật chƣa đƣợc tỏ lộ của một đứa con luôn 

nói dối “Con không sao, con vẫn ổn”. Nó là tiếng lòng của một tâm hồn đã hy 

sinh thầm lặng để mang lại niềm vui và cuộc sống sung túc cho ngƣời thân, bạn 

bè.  

Nó cũng có thể là sự vỡ òa của một nỗi uất ức nào đó sau những tháng ngày 

gồng mình vì tỏ ra là mình ổn nhƣng sâu bên trong lại sóng ngầm đang trực trào 

phát tiết.  

Nó cũng là một thông điệp đáng để suy nghĩ trong mối tƣơng quan giữa 

ngƣời với ngƣời. Con ngƣời dễ tán thƣởng những vẻ ngoài kiêu sa đƣợc ngụy 

trang bởi quần áo theo xu hƣớng, phụ kiện thời thƣợng, đồ điện tử đắt tiền mà 

quên đi chuỗi ngày cực nhọc, rệu rạo từ sâu bên trong.  

Tết đến, thay vì trƣng trổ sự thành công qua mức lƣơng đƣợc bao nhiêu? 

Dùng điện thoại đời nào, có xe hơi riêng chƣa hay năm qua đã đi đƣợc những đâu 

làm những gì ? Ta có thể nhẹ nhàng hỏi về cuộc sống nội tâm năm qua: có thực sự 

mệt không? Có ốm đau gì không? Có bình an và hạnh phúc không? 

Tôi vẫn nhớ câu chuyện về các môn đệ của Đức Giê su trong tin mừng theo 

Thánh Mac cô. Các môn đệ mừng rỡ trở về quy tụ cùng Đức Giê su và kể cho 

Ngƣời mọi việc các ông đã làm và đã dạy. Sau khi nghe những lời đó Đức Giê su 

chỉ nhẹ nhàng nói 

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi 

chút’’ Mc(6:31) 

Đức Giê su biết các môn đệ đã thấm mệt sau chuỗi ngày lao tác thực sự. 

Ngài lo cho sức khỏe của các môn đệ, Ngài chƣa vội tính toán thành công hay 

thất bại của môn sinh, nhƣng kêu các ông nghỉ ngơi.  
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Hình ảnh một ngƣời Thầy hiểu rõ nỗi vất vả và biết cái cần cho cuộc sống 

của họ. 

Một sự quan tâm đầy tình yêu và tinh tế. Chỉ những ngƣời thật sự quan tâm 

chân thật thì mới hiểu đƣợc cái thật sự cần cho đối phƣơng. Không cần những lời 

ca tụng sáo rỗng, có cánh cho nhau, nhƣng là sự đặt mình vào vị trị ngƣời khác để 

hiểu để cho cái họ cần mà không tạo áp lực cho nhau. 

Thỉnh thoảng tôi đƣợc hỏi “khi nào sẽ khấn, khi nào làm cha?”, tự nhiên thấy 

một chút “khựng”. Câu hỏi rất tự nhiên nhƣng nó lại khiến tôi thấy áp lực. Việc 

khấn hay làm cha thì tôi không dám chắc, biết chắc ngày nào. Nó không phụ 

thuộc vào quyết định của bản thân nên tôi không thể trả lời một cách dứt khoắt. 

Nếu mình chuyển ơn gọi thì sao, liệu họ còn nhìn nhận mình nữa không? Tôi 

thầm ƣớc, câu hỏi kia đƣợc thay bằng câu hỏi “có bình an và hạnh phúc trong đời 

tu không? Hoặc có gặp khó khăn hay cần giúp đỡ gì không?” thì sẽ ổn hơn biết 

bao nhiêu. 

Tôi vừa cảm động nhƣng cũng bị ám ảnh về cái trend “cha mẹ, bạn bè đâu 

thấy cảnh này”. Ƣớc mong rằng, ta vui vẻ và hiểu nhau ngay trong lúc cơ cực chứ 

không chỉ trong sung túc. 

Tháng Giêng Tết đến Xuân về là lúc con ngƣời đƣợc “xả vai” nghỉ ngơi sau 

một năm gồng gánh. Dịp đó ta chẳng cần tô vẽ thêm gì trên cuộc sống của mình 

nữa. Để nó đƣợc diễn ra cách chân thật nhƣ những bức ảnh, video ghi lại đời sống 

chân phƣơng không giả tạo kia. 

Ta cũng không cần tỏ vẻ quan tâm sáo rỗng rồi vô tình tạo áp lực cho nhau 

mỗi lần gặp mặt. Cũng không phải vì thành công mà đến, thất bại thì lặng lẽ rời 

bỏ vì xét cho cùng giá trị con ngƣời không đo cùng thang giá trị vật chất. Nó ở 

lòng nhân, một sự khao khát đƣợc gặp gỡ sum họp đƣợc là chính mình. 

Tháng Giêng, nhà có cao hơn, công việc ổn định hơn, lƣơng có cao hơn thì 

ta vẫn cần một chút nghỉ ngơi cho bản thân. Dù công việc có bấp bênh, lƣơng có 

thấp, áp lực trả nợ vẫn còn thì đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng 

lƣợng “còn thở là còn gỡ”. Và trên hết hãy nghỉ ngơi với Thầy Giê su, Ngƣời luôn 

thấu hiểu những gánh nặng mà ta đang trải qua. 

Trần Giang 
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TÂN MÃO TÂN NIÊN 

 

Người người nô nức đón chào 

Năm nay Tân Mão cùng trao lòng thành 

Đông qua, Xuân lại như tranh 

Đẹp tươi khoe sắc lá cành trổ bông 

Năm qua khép lại trông mong 

Mở ra lộ mới xoay vòng hỷ hoan 

Khắp nơi vạn chốn bình an 

Mai đào tươi thắm chứa chan xếp vần. 

Tân Mão mang đến ân cần 

Yêu thương vô hạn, đỡ nâng mãi hoài 

Đời người vạn lý ai ơi 

Ra đi vững bước, cất lời hoan ca. 

Tương lai rộng mở bao la 

Khung trời tươi thắm, thiết tha đợi chờ 

Hỡi ai lạc bước bơ vơ 

Trở về mái ấm, bến bờ yên vui. 

Tân Mão hoan hỷ khôn nguôi 

Kết liên dân nước sánh đôi an bình. 

Lm. Xuân Hy Vọng 

 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 463 Thaùng 01 Naêm 2023 47 

 

XIN ĐƢỢC GẶP NGÀI LUÔN 

Nếu không gặp Ngài trong nghèo khó, 

Sẽ chẳng gặp Ngài giữa cao sang. 

Nếu không gặp Ngài tại dƣơng gian, 

Sẽ chẳng gặp Ngài chốn Thiên Đàng. 

Nếu không gặp Ngài nơi anh (chị) em 

Sẽ chẳng gặp Ngài trong cuộc sống. 

Nếu không gặp Ngài từng giây phút 

Sẽ chẳng gặp Ngài tháng ngày trôi. 

Nếu không gặp Ngài khi hứng khởi 

Sẽ chẳng gặp Ngài lúc khổ đau. 

Nếu không gặp Ngài khi thất bại 

Sẽ chẳng gặp Ngài lúc thành công. 

Nếu không gặp Ngài khi tƣơi cƣời 

Sẽ chẳng gặp Ngài lúc lệ rơi. 

Nếu không gặp Ngài khi hạnh phúc 

Sẽ chẳng gặp Ngài lúc buồn thƣơng. 

Nếu không gặp Ngài khi yên lặng 

Sẽ chẳng gặp Ngài lúc chuyển lay. 

Nếu không gặp Ngài khi an định 

Sẽ chẳng gặp Ngài lúc chông chênh. 

Nếu không gặp Ngài khi thuận lợi 

Sẽ chẳng gặp ngài lúc khó khăn. 

Nếu không gặp Ngài nơi bến đỗ 

Sẽ chẳng gặp Ngài lúc chơi vơi… 

 

Xin cho con luôn đƣợc gặp Ngài 

Trên mọi nẻo đƣờng chân con bƣớc 

Trong mọi biến cố cuộc đời này 

Nơi anh chị em, bạn hữu con. 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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XUÂN TÂN MÃO - XUÂN CHAO ÔI! 
 

Hạ nắng ghé sang nhà chơi 

Thu chờ gió mát à ơi ru chiều 

Đông tàn lạnh giá đìu hiu 

Xuân sang mang tới tình yêu cuộc đời. 

Tân niên xua tan chơi vơi 

Ân oán nhƣờng bƣớc rạng khơi tâm hồn. 

Nhà nhà khắp chốn trọng tôn 

Mãi luôn tƣơi thắm, ôn tồn thẳm sâu  

Ão (ảo) tƣởng, hờ hững lùi sau 

O mệ tha thƣớt cùng nhau ngắm nhìn. 

Mai đào khoe sắc khiết trinh 

Vui cùng làn gió, rung rinh vẫy chào. 

Em nhỏ xúng xính hầu bao 

Áo quần xinh xắn ôi chao nhộn nhịp. 

Thêm tuổi càng thêm lịch thiệp 

Nỗ lực cố gắng, hƣởng niềm vui tƣơi. 

Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 

 

Cứ mỗi Xuân về, chất chồng thêm dấu ấn, 

Bao Hồng Ân Chúa đã ban tặng con, 

Mặc dù biết con là kẻ vô ơn, 

Chỉ biết nhận, chẳng muốn cho chi cả! 

Kìa bao kẻ cơ hàn cần nâng đỡ, 

Kìa bao điều thiện nguyện mỏi chờ trông, 

Kìa bao việc, cần con mở rộng lòng, 

Chỉ một chút trong Hồng Ân vời vợi ...! 

Nay đầu Xuân, xin cho con một tâm hồn mới: 

Biết cho đi nhƣ Chúa đã trao ban,  

Biết yêu thƣơng, biết chia sẻ với tha nhân, 

Để đời con chẳng vô dụng trƣớc Nhan Ngài ! 

Ngô Bá Lai 
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HỘI NHẬP VĂN HOÁ TRONG VIỆC TÔN KÍNH TỔ TIÊN 

 

Việc tôn kính tổ tiên vừa là bổn phận của chúng ta, vừa là cách để chúng ta giới thiệu về 

đạo chúng ta cho những ngƣời ngoại. 

1. Đạo lý của ngƣời Việt Nam  

Đối với ngƣời Việt Nam chúng ta, việc tôn kính ông bà tổ tiên rất đƣợc đề cao. Đề cao đến 

độ mà việc tôn kính đã trở thành đạo lý, lẽ sống: đạo ông bà, đạo hiếu, đạo thờ cúng tổ tiên.  

Để đánh giá một ngƣời nào, ngƣời Việt chúng ta thƣờng dựa vào cách đối xử của ngƣời đó 

với ông bà, cha mẹ. Thậm chí ngƣời ta còn coi việc báo hiếu trọng hơn việc đi tu: 

Tu đâu cho bằng tu nhà, 

Thờ cho kính mẹ ấy là chân tu. 

Ngƣời Việt Nam tôn kính tổ tiên vì 2 lý do chính:  

-Đạo lý uống nƣớc nhớ nguồn:  Chim có tổ, suối có nguồn, cây có cội, con ngƣời cũng có 

tổ tiên. Chúng ta biết ơn đấng sinh thành và dƣỡng dục chúng ta. 

- Đạo lý gia tộc: Vì huyết thống, xin tổ tiên phù trợ chúng ta.  Đối với ngƣời Việt Nam, 

chết không phải là hết, nhƣng ngƣời chết vẫn còn quanh quẩn bên ngƣời sống để che chở cho con 

cháu. Bởi đó, ngƣời Việt Nam thƣờng khấn xin tổ tiên ông bà phù hộ cho con cháu. Và khi chết 

ngƣời Việt Nam lại về với ông bà, tổ tiên. 

Chúng ta nhớ ơn các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ vì các ngài đã sinh ra, dƣỡng nuôi và giáo 

dục chúng ta nên ngƣời. Đối với ngƣời Việt Nam chúng ta, đây là công ơn lớn lao nhất mà chúng 

ta không thể nào quên đƣợc, vì: 

Ai mà phụ nghĩa quên công, 

Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm. 

Trong lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, có một ngƣời đã hỏi một nhà truyền giáo rằng: cha 

mẹ tôi đã chết và trƣớc đây họ không theo đạo; nhƣ vậy, họ có đƣợc vào thiên đàng không? Nhà 
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truyền giáo trả lời là không đƣợc (vì trƣớc đây, Giáo hội chúng ta quan niệm rằng chỉ những ai 

rửa tội mới đƣợc vào thiên đàng). Ngƣời này đã nói với nhà truyền giáo rằng vậy tôi cũng không 

thể vào đạo đƣợc, vì nếu vào đạo tôi sẽ đƣợc hƣởng hạnh phúc ở trên thiên đàng, còn cha mẹ tôi 

lại phải chịu đày đọa trong hỏa ngục. Nhƣ vậy, làm sao tôi có thể hƣởng hạnh phúc trong khi cha 

mẹ thì phải đau khổ trầm luân… 

Việc tôn kính tổ tiên vừa có tính cách gia đình, vừa có tính cách xã hội. Trong các gia đình, 

việc tôn kính tổ tiên đƣợc thực hành vào những dịp lễ nhƣ đám tang, lễ giỗ, lễ cƣới, Tết Nguyên 

đán, và trong những dịp lễ khác. Trong những dịp lễ này, ngƣời trƣởng trong gia đình thƣờng đốt 

nhang để báo cáo với tổ tiên và xin tổ tiên phù hộ. Nhất là trong dịp Tết Nguyên đán,  khi tất cả 

con cháu tụ họp về đông đủ. Sau khi cúng trời đất là nghi thức dâng hoa, dâng qủa, dâng nhang 

đèn cho tổ tiên, ông bà đã khuất và chúc thọ cho ông bà cha mẹ còn sống. Việc tôn kính này còn 

mở rộng ra ngoài xã hội: nhớ ơn những ngƣời có công dựng nƣớc và giữ nƣớc.   

Việc tôn kính tổ tiên sẽ giúp cho con cái luôn sống thảo hiếu với cha mẹ, tạo ra đƣợc sự liên 

kết trong gia đình. Đối với xã hội, Tôn kính tổ tiên là cách tốt nhất để tạo sự hòa hợp dân tộc, củng 

cố lòng yêu nƣớc thƣơng nòi, vì nó nhắc nhở mọi ngƣời về một nguồn gốc chung, cùng một giống 

nòi, dù khác biệt về tôn giáo, chính kiến hay vị trí xã hội.   

2. Giáo hội Công giáo và việc thờ cúng tổ tiên 

Một số nhà truyền giáo trƣớc đây không hiểu rõ việc thờ cúng này, coi đây nhƣ là một hình 

thức của lòng tin tôn giáo, nên đã tạo ra sự cấm đoán. Hậu qủa là công việc truyền giáo ở Việt 

Nam đã không phát triển mạnh đƣợc. Và ngày nay, nó còn là một khó khăn rất lớn trong mục vụ 

và là một thách đố thực sự trong việc loan báo Tin mừng.  

Việc cấm thờ cúng Tổ Tiên đã làm cho ngƣời Công giáo bị coi nhƣ những kẻ xa lạ trong 

chính đất nƣớc của mình và đây cũng là lý do chính để các Vua Chúa thời Nguyễn bách hại đạo 

chúng ta. Ngày nay, còn rất nhiều ngƣời ngoài Công giáo vẫn cho rằng ngƣời Công giáo bỏ ông 

bà, tổ tiên, không khói hƣơng, không nhang đèn:                                               

 Lấy người Công giáo làm chi? 

Chết thì ai cúng? Giỗ thì ai lo? 

Lấy ai săn sóc mả mồ? 

Lấy ai lo lắng bàn thờ Tổ Tiên? 

Cũng vì nghĩ nhƣ vậy mà nhiều ngƣời không muốn theo đạo. Chúng ta phải làm sao để xua 

tan đi sự hiểu lầm này?  

Thực ra ngƣời Công giáo vẫn kính nhớ ông bà tổ tiên, nhƣng với cách thức khác ngƣời 

ngoài Công giáo. Giáo hội Công giáo có những ngày dành riêng để kính nhớ ông bà tổ tiên cũng 

nhƣ những ngƣời đã ly trần, và dành trọn tháng 11 để cầu nguyện cho những ngƣời đã qua đời. 

Trong tháng này, ngƣời Công giáo đi viếng đất thánh; đọc kinh cầu nguyện; cắm hoa, hƣơng nơi 

phần mộ những ngƣời thân yêu. Trong các thánh lễ an táng, lễ giỗ, lễ các đẳng, v.v., có các lời 

nguyện đặc biệt chỉ cho ngƣời qua đời. Ngƣời Công giáo Việt Nam dành đặc biệt ngày mùng 2 

Tết để kính nhớ tổ tiên: viếng, sửa sang phần mộ, cắm hoa-hƣơng và tham dự thánh lễ cầu cho 

ông bà tổ tiên. Đối với những ngƣời kết hôn, ngoài nghi thức ở nhà thờ, đôi tân hôn luôn có thêm 

nghi thức gia tiên để cảm tạ Thiên Chúa và tỏ lòng biết ơn các đấng sinh thành. 
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Ngƣời Công giáo biểu lộ niềm tin vào Ðức Kitô, Ðấng đã phục sinh từ cõi chết, Ðấng sẽ 

cho ông bà tổ tiên và những ngƣời đã qua đời cũng đƣợc phục sinh nhƣ Ngƣời và đƣợc hƣởng 

hạnh phúc muôn đời. Chúng ta cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vì các ngài đã có 

công đón nhận đức tin, sống đức tin một cách mãnh liệt và truyền lại cho ta. Các ngài đã đi mở 

đƣờng rồi khai phá và xây dựng vùng đất này để ngày nay chúng ta có đƣợc nơi sinh sống, làm ăn 

và thờ phƣợng Chúa. Ngƣời tín hữu còn biết ơn biết bao vị thánh đã ra đi trƣớc, đã làm đẹp lòng 

Chúa và đã đƣợc tôn vinh trên bàn thờ, trên trời. 

Dĩ nhiên, việc thờ cúng tổ tiên có một số điều không phù hợp với đức tin Công giáo, nhƣ 

dâng cúng đồ ăn, tiền, đồ dùng cho ngƣời qúa cố. Đây cũng là cách báo hiếu, vì nghĩ rằng ngƣời 

chết vẫn còn ăn uống và sử dụng đồ đạc nhƣ ngƣời sống. Nhƣng ngƣời Công giáo tin rằng ngƣời 

chết thì không còn ăn uống đƣợc nữa. Từ năm 1964, HĐGMVN đã cho phép thi hành một số hình 

thức tôn kính dành riêng cho ông bà tổ tiên, vừa loại bỏ điều gì xem ra nhƣ là mê tín dị đoan. Theo 

đó, nguời Công giáo có thể có những bàn thờ tổ tiên trong gia đình; và trên bàn thờ này ngƣời ta 

có thể trƣng những hình ảnh hay bài vị của tổ tiên; và trƣớc những hình ảnh và bài vị nầy, ngƣời 

ta có thể dâng hƣơng và cúi mình tôn kính. Nhƣng ngày nay, nhiều ngƣời Công giáo vẫn coi việc 

tôn tính tổ tiên nhƣ một điều cấm kỵ hoặc chỉ tôn kính cho có hình thức.  

Việc tôn kính tổ tiên không chỉ là bổn phận tự nhiên, mà còn là đòi hỏi của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa đòi buộc chúng ta: “Phải thảo kính cha mẹ”, và trong sách Xuất hành, Thiên Chúa 

còn ban luật rõ: “Kẻ nào đánh đập hoặc nguyền rủa cha mẹ mình, kẻ ấy tất phải chết”, “Hãy tôn 

kính cha mẹ để ngƣơi đƣợc hạnh phúcvà hƣởng thọ trên mặt đất này.” (Xh 20, 12; 

21.15,17). Chúa Giêsu dạy: “Ngƣơi hãy thảo kính cha mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị 

xử tử” (Mt 15, 4). Thánh Phaolô cũng khuyên bảo: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh 

thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo 

lời hứa: để ngƣơi đƣợc hạnh phúc và hƣởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6,1-3). 

Công đồng Vatican II đã tuyên bố: “Những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tƣ tƣởng của loài 

ngƣời hoặc trong nghi lễ và văn hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội thánh không nhằm 

tiêu diệt, nhƣng làm cho lành mạnh, nâng cao và kiện toàn, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và 

mƣu cầu hạnh phúc cho con ngƣời.” (LG 17, 1) Thƣ chung của HĐGMVN đã định nghĩa Hội 

nhập văn hóa “là tìm ra những điểm gặp gỡ giữa Tin mừng và hồn dân tộc, để xây dựng một nếp 

sống và một lối diễn tả đức tin ngày càng phù hợp hơn với nền văn hóa dân tộc.” (Thƣ chung 

1998, số 13) Các Giám mục Việt Nam đã giải thích rõ hơn về mối quan hệ giữa Tin mừng và văn 

hóa Việt Nam và khuyến khích ngƣời Công giáo Việt Nam đem những giá trị của Tin mừng làm 

phong phú và thăng tiến những giá trị của văn hóa Việt Nam: “Yêu thƣơng và hiệp nhất là đặc 

điểm của Tin mừng Chúa Giêsu Kitô và cũng là điểm gặp gỡ sâu xa nhất giữa Tin mừng và văn 

hóa Việt Nam, một nền văn hóa vốn lấy nghĩa đồng bào và đạo hiếu trung làm nền tảng cho đạo 

đức xã hội.” (Thƣ chung 1998, số 5). Qua bản góp ý của HĐGMVN gởi cho Thƣợng Hội đồng 

Giám mục Châu Á, các Giám mục Việt Nam đã nhận định: “Với những đức tính nhƣ lòng hiếu 

thảo đối với ông bà cha mẹ, kính trên nhƣờng dƣới trong gia đình, với một tâm hồn yêu thích tĩnh 

mịch và chiêm niệm, ngƣời Việt Nam là một mảnh đất tốt để đón nhận những giá trị thiêng liêng 

hàm chứa trong Tin mừng… Đạo lý Đông phƣơng vốn trọng chữ Trung, chữ Hiếu và chữ Nhân 
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rất gần với tinh thần của Kitô giáo: trung với Chúa, hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên và nhân ái 

với mọi ngƣời.” “Muốn thế, một đàng chúng ta phải đào sâu Thánh kinh và Thần học để nắm 

vững những điều cốt yếu của Đức tin, đàng khác phải đào sâu nếp sống của từng dân tộc trong 

nƣớc, để khám phá ra những giá trị riêng của mỗi dân tộc. Rồi từ đó, chúng ta tận dụng những cái 

hay trong một kho tàng văn hóa mà xây dựng một nếp sống và một lối diễn tả Đức tin phù hợp 

hơn với truyền thống của mỗi dân tộc đang cùng chung sống trên Quê hƣơng và trong cộng đồng 

Hội thánh này.” (Thƣ chung 1980, số 11)   

3. Sự liên kết chặt chẽ giữa đức tin Công giáo và việc tôn kính tổ tiên.  

Tại Việt Nam nói riêng và các dân tộc Á Đông nói chung, việc hiếu thảo với cha mẹ và tổ 

tiên là một bổn phận hết sức quan trọng. Do đó, trong việc hội nhập văn hóa, chúng ta cần chú 

trọng đến yếu tố văn hóa hết sức nền tảng này. Trong quá khứ, việc tôn kính tổ tiên đƣợc coi nhƣ 

là một hình thức của lòng tin tôn giáo, nên bị cấm[1]. Xét cho cùng, việc tôn kính ông bà tổ tiên chỉ 

có tính cách văn hóa và luân lý trong đời sống xã hội và gia đình, chứ không có tính cách tôn giáo. 

Trong việc hội nhập văn hóa, chúng ta cần chú trọng đến yếu tố văn hóa hết sức nền tảng này, vì 

nó ảnh hƣởng rất lớn đến việc loan báo Tin mừng. 

Ngƣời Á Châu có một cái nhìn tổng hợp và hài hòa về mọi thực tại. Nếu một tôn giáo nào 

không thích hợp với sự hài hòa này, nó sẽ bị tẩy chay. Tam giáo đƣợc chấp nhận ở Việt Nam vì họ 

đã biết tùy duyên hóa độ. Đặc biệt họ đã tiếp nhận việc tôn kính tổ tiên- tín ngƣỡng nền tảng của 

dân tộc, rồi làm vững mạnh và phong phú nó. Do đó, những điều tốt đẹp của các tôn giáo này đã 

thấm nhuần vào nền văn hóa Việt Nam, trở thành hồn dân tộc.  

Có nhiều điểm rất gần gũi và rất phù hợp với đức tin Công giáo nhƣ mối liên hệ giữa ngƣời 

sống và ngƣời chết, linh hồn bất tử, tin ở đời sau, đạo hiếu, đạo lý uống nƣớc nhớ nguồn, cùng 

chung một nguồn gốc. Đây là những điểm gặp gỡ giữa Tin mừng và hồn dân tộc, giúp chúng ta 

xây dựng một nếp sống và một lối diễn tả đức tin ngày càng phù hợp hơn với nền văn hóa dân tộc: 

- Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa từ chính ông bà tổ tiên chúng ta: 

Thật vậy, chúng ta có thể rao giảng về một Thiên Chúa, là chính Tổ Tiên của cả nhân loại, 

nguồn mọi tình phụ tử, “nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dƣới đất” (Ep 3, 14). Thiên Chúa đã sinh 

ra con ngƣời, ngài là Cha đầy lòng nhân ái, Ngài yêu thƣơng, quan phòng và dƣỡng nuôi chúng 

ta: “Cho dù ngƣời mẹ có quên con mình, thì Ta, Ta sẽ chẳng bao giờ quên ngƣơi” (Is 49, 

15).  Điều này đã đƣợc công đồng Vatican II quả quyết: “Mọi dân tộc đều thuộc về một cộng đoàn 

cùng chung một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã cho toàn thể nhân loại sinh sống trên mặt địa cầu (x. 

Cv 17,26). Thiên Chúa muốn tập họp nhân loại vào một gia đình chung, trong đó mọi ngƣời đối 

xử với nhau nhƣ anh chị em. Do đó, mọi ngƣời cũng phải có bổn phận hiếu thảo với Cha trên trời. 

Trong bản góp ý của HĐGMVN gởi cho Thƣợng Hội đồng Giám mục Châu Á, các Giám mục 

Việt Nam đã đề nghị giới thiệu Giáo hội nhƣ một gia đình của Thiên Chúa, trong đó Thiên Chúa 

là Cha, Chúa Giêsu là Trƣởng Tử, mọi ngƣời là anh chị em với nhau nhờ đƣợc liên kết với Ngƣời: 

ai thi hành ý muốn của Chúa Cha, ngƣời ấy là anh chị em của Chúa Kitô (x. Mt 12, 50). Chúa 

Giêsu cũng khẳng định mọi ngƣời chỉ có một Cha trên trời (x. Mt 23, 9). Và Ngƣời nói với các 

môn đệ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em.” (Ga 20, 17) Ngƣời đã vâng lời 

Cha trên trời cho đến chết và hiếu thảo với cha mẹ trần thế, hằng vâng phục các ngài (x. Lc 2, 51). 

http://conggiao.info/hoi-nhap-van-hoa-trong-viec-ton-kinh-to-tien-d-69873#_ftn1
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Cũng chính vì thế, một khuôn mặt Chúa Kitô hiền hậu và khiêm nhƣờng (x. Mt 11, 29), phản ánh 

một ngƣời Cha nhân hậu (x. Lc 6, 36), Đấng muốn qui tụ mọi ngƣời trong đại gia đình nhân loại 

mới, trong đó mọi ngƣời hiếu với Cha, yêu thƣơng hòa hợp với anh em, dễ thu hút tâm hồn Châu 

Á.  

- Về việc hiếu thảo với cha mẹ: 

Ngƣời Công giáo còn phải hiếu thảo với cha mẹ vì Thiên Chúa là Cha chúng ta đã dậy nhƣ 

thế (giới răn thứ 4). Trong nền văn hóa toàn cầu ngày nay, nền tảng gia đình đang bị lung lay, 

Giáo hội cần đặc biệt bảo vệ và phát triển đạo hiếu, vì đó là một trong những yếu tố củng cố nền 

móng gia đình một cách hữu hiệu.  

- Về mối liên hệ giữa ngƣời sống và ngƣời chết, sự sống ở kiếp sau, linh hồn bất 

tử: Ngƣời Việt Nam tin rằng chết không phải là hết, mà sinh thì (sống thật), sinh ký tử qui, ngƣời 

chết vẫn còn lảng vảng bên con cháu. Dựa vào niềm tin này, chúng ta có thể nói cho ngƣời ngoại 

giáo về tín điều các thánh thông công, sự sống đời đời…  

Đó chính là những “hạt giống của Lời,” ánh sáng chân lý, đƣợc Thiên Chúa chuẩn bị cho 

ngƣời Việt Nam để đón nhận Tin mừng. Do đó, chúng ta cần lành mạnh hóa những điều tốt đẹp 

trong nghi lễ Tôn kính Tổ tiên này, nâng cao và kiện toàn chúng, hầu làm vinh danh Thiên Chúa 

và mƣu cầu hạnh phúc cho con ngƣời.  Nhờ đó, Tin Mừng mới dễ dàng đi vào lòng ngƣời hơn. 

Chúng ta cần khuyến khích và cổ vũ cho việc tôn kính tổ tiên để có cùng một tâm tình với 

đồng bào của chúng ta và để tạo ra sự gần gũi, ruột thịt nhƣ nền văn hóa Việt Nam đã nhắc nhở 

chúng ta cùng chung một bào thai (đồng bào). Chúng ta cần gạn đục khơi trong, bài trừ những gì 

là mê tín dị đoan và thăng tiến những cái tốt, cái hay, cái đẹp trong nền văn hóa Việt Nam. 

Việc tôn kính tổ tiên theo văn hóa Việt Nam đƣợc thực hành trong các gia đình vào những 

dịp lễ nhƣ đám tang, lễ giỗ, lễ cƣới, Tết Nguyên đán, … Vì vậy, mỗi gia đình Công giáo nên có 

một bàn thờ tổ tiên, đƣợc đặt bên dƣới bàn thờ Chúa, để nhắc nhở con cháu về đạo lý làm ngƣời, 

con cái thảo hiếu với cha mẹ, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Trong những dịp lễ giỗ, những ngƣời 

Công giáo nên mời bạn bè, láng giềng, những ngƣời thuộc các tôn giáo khác đến để cùng cầu 

nguyện cho ông bà tổ tiên và chia sẻ bữa cơm thân mật. Việc hội nhập văn hóa liên quan đến thờ 

cúng tổ tiên trong những dịp lễ nhƣ Tết Nguyên Đán, giỗ tổ Hùng Vƣơng, lễ cƣới, lễ an táng, lễ 

giỗ, … cần đƣợc nghiên cứu và áp dụng trong gia đình và trong cả nhà thờ, để tạo ra sự gần gũi 

hơn với những ngƣời ngoài Công giáo. Đây cũng là những dịp tốt để ngƣời Công giáo loan báo 

Tin mừng, vì trong những dịp lễ này những ngƣời ngoài Công giáo thƣờng đến chia sẻ với chúng 

ta niềm vui cũng nhƣ nỗi buồn. 

Việc tôn kính tổ tiên vừa là bổn phận của chúng ta, vừa là cách để chúng ta giới thiệu về đạo 

chúng ta cho những ngƣời ngoại. Vì việc tôn kính tổ tiên sẽ giúp chúng ta dễ gần gũi, dễ hòa đồng 

với những ngƣời bên lƣơng và qua đó, chúng ta có thể giới thiệu với họ một vị Thiên Chúa là Cha, 

đầy lòng thƣơng xót, là tổ tiên của cả nhân loại. Tôn kính tổ tiên là cách tốt nhất để tạo sự hòa hợp 

dân tộc, củng cố lòng yêu nƣớc thƣơng nòi, vì nó nhắc nhở mọi ngƣời về một nguồn gốc chung, 

cùng một giống nòi, dù khác biệt về tôn giáo, chính kiến hay vị trí xã hội.  

Lm. JB. Trần Hữu Hạnh, csf 
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QUỸ GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vƣờn rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

AC Tiến-Di (Kanagawa-Ken) 2.000 yen 

Một vị ân nhân ở Kashiwara-Shi 30.000 yen 

  

Tổng kết tháng này 41.000 yen 

Tiền còn lại 71.000 yen 

 

QUỸ GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

 

Vƣờn Rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

Một vị ân nhân ở Kashiwara-Shi 10.000 yen 

 

QUỸ GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

   

 

QUỸ GIÁO ĐOÀN 

 

CĐ/CG Kawagoe 10.000 yen 

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 5.000 yen 

CĐ/CG Mizonoguchi 5.000 yen 

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 3.000 yen 

Một vị ân nhân ở Kashiwara-Shi 30.000 yen 

Giáo Xứ Soka, Saitama 20.000 yen 
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Phêrô Khanh PHÙNG BÁ TOÀN 

Sinh ngày: 07/01/1992  

Con Ông:  Phanxicô Phùng Bá Nhàn  

Và Bà: Anna Nguyễn Thị Hòa 

Thuộc Giáo họ Lƣỡng Khế,Giáo Xứ Trung Hòa,Giáo Phận Vinh 

Hiện trú tại Kawagoe, Saitama 

Muốn Kết Hôn với: 

Têrêsia CHÂU THỊ TÌNH 

Sinh ngày: 20/04/1996  

Con Ông: Châu Văn Chính  

Và Bà: Lê thị Sửu 

Quê quán ở Xã Xuân Ninh, Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình 

Hiện trú tại Kawagoe, Saitama 

 

Maria NGUYỄN THỊ HIÊN 

Sinh ngày: 19/09/2000 

Con Ông: Phêrô Nguyễn văn Lộc  

Và Bà: Maria Đặng Thị Chắt 

Thuộc Giáo xứ Phan Thôn, Giáo hạt Cầu 

Rầm, Giáo Phận Vinh 

Hiện trú tại Kawagoe, Saitama 

Muốn Kết Hôn với: 

Antôn LÊ NGỌC ANH 

Sinh Ngày:  12/06/2000  

Con Ông: Lê Ngọc Chính  

Và Bà: Lê Thị Minh 

Quê quán ở Xã Thanh Liên, Huyện Thanh 

Chƣơng, Tỉnh Nghệ An 

Hiện trú tại Kawagoe, Saitama 

 

Antôn VŨ ĐÌNH HOÀNH 

Sinh ngày: 30/04/1994 

Con Ông: Gioankim Vũ Đình Khiêm 

Và Bà: Anna Nguyễn Thị Khẩn 

Quê quán ở Giáo Xứ Xuân Mỹ, Địa phận 

Vinh 

Hiện trú tại Niigata, Nhật Bản 

Muốn Kết Hôn với: 

Maria ĐẶNG THỊ PHÚC 

Sinh ngày: 16/09/1995 

Con Ông: Giuse Đặng Quang Ánh 

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Phú 

Quê quán ở Giáo xứ Thanh Tân, Địa phận 

Vinh 

Hiện trú tại Chiba, hiện trú tại Chiba, Nhật 

Bản 

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

cho Giáo Quyền 
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PHÂN ƢU 

Đƣợc tin buồn: Cụ Ông Giuse NGUYỄN LƢỠNG,  

Là thân sinh của quý anh Nguyễn Ngọc Toàn (CĐ/CG 

Tokyo) và anh Nguyễn Minh Châu (CĐ/CG Narashino, Chiba), 

đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 

tại Giáo Xứ Ba Làng, Nha Trang, Việt Nam, hƣởng thọ 90 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với quý anh chị Toàn-Hà, Châu-Hạnh cùng 

toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, 

sớm đƣa linh hồn Giuse về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

Liên CĐ Đức Mẹ La Vang 

CĐ/CG Tokyo 

CĐ/CG Narashino 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo 

Ca Đoàn Cecilia Tokyo 

 

 

 

Möøng Chuùa Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi 

Phụng Vụ Lời Chúa xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ 

nam nữ, quý ban đại diện Giáo Đoàn, Liên Cộng Đoàn, 

các cộng đoàn, các Nhóm, quý vị ân nhân và tất cả quý 

độc giả một Mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn lành, bình an và 

một năm mới 2023 sức khỏe, hạnh phúc trong tình thương 

và sự quan phòng của Thiên Chúa. 

Xin chân thành cám ơn các cộng đoàn và quý vị ân 

nhân đã giúp đở tiền bạc, công sức, bài viết, nhờ đó, PVLC 

đã có thể thực hiện được sứ mệnh thông tin và liên lạc 

giữa mọi cộng đoàn và mọi người trong Giáo Đoàn.  

Xin quý vị tiếp tục nâng đỡ PVLC trong năm mới này. 
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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 Nguyễn Thành Hy 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 Nguyễn 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 Thuyên 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 

01/01 : 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Miyzaki-Ken (Cha Trinh)  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, (Cha Quang Thuần) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin-Toyota, Aichi-Ken (Cha Phong SVD) 

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, Cha Hiến) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

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  

08/01 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Oita, Oita-Ken (Cha Trinh)      

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seto, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 

12g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakegawa, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken (Cha Hiến) 

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

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanayama-Ken (Cha Sơn) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Misasa, Hiroshima-Ken (Cha Thân SJ)  

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Shimabara, Nagasaki-Ken (Cha Tú CM) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD)     

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi  

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) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kashima, Saga-Ken (Cha Trinh)             

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ) 

18g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizumaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

14/01 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

15/01 : 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Matsuyama, Saitama-Ken (Cha Nhã SJ) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD)  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyzaki-Ken (Cha Trinh)    

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

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Hiến SDB) 

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

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Hải) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Điềm SVD) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế)  
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15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yukuhashi, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toride, Saitam-Ken (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    

22/01 : 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 chính tòa Sendai, Miyagi-Ken (Cha Hiến) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Toàn SJ) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Oita, Oita-Ken (Cha Trinh)  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Phong SVD) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 

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 Nanzan, Nagoya (Cha Điềm SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki-Ken (Cha Tú CM) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Thuyên) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Tƣờng SVD)   

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Koriyama, Fukushima-Ken (Cha Hiến) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần) 

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) 

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

28/01 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

29/01 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)  

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Aichi-Ken (Cha Tƣờng) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Trí) 

04/02 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 

      19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

05/02 : 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Miyzaki-Ken (Cha Trinh)  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken  

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, (Cha Quang Thuần) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

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 Hiến) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

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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