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465号 03月 2023年 

Muøa chay 

Caàu nguyeän cho ngöôøi tî naïn 

GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT 

在日ヴィエトナム人・カトリック共同体 
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Thánh Đa Minh NGUYỄN VĂN CẨM 

(1810-1859) Linh Mục 

Tử đạo ngày 11 tháng 3 (x.Tr 54) 

Khi nhận được tin xử trảm, Cha đã không giấu được 

niềm hạnh phúc, vì sắp được dâng hiến chính mạng 

sống mình. 

  Thánh Đa Minh Cẩm, sinh năm 1810, tại làng Cẩm 

Giàng, xứ Kẻ Roi, tỉnh Bắc Ninh. Với trí thông minh 

sắc sảo, ngài được nhận vào chủng viện và được thụ 

phong Linh Mục. 

  Cha tình nguyện phục vụ Giáo Phận Trung, vì số tín hữu tại đây đông. Khi 

cuộc bách hại trở nên gay gắt, vì ích lợi của giáo dân, Cha phải di chuyển hết chỗ 

này đến chỗ khác. Khi sứ vụ đòi hỏi, Cha sẵn sàng khi đi bất cứ nơi đâu, dù có 

gặp nguy cơ bị bắt. 

  Ngày 21/1/1859, Cha bị bắt đang khi làm mục vụ ở giáo họ Hà Lan và bị giải 

về Hưng Yên. Trước tòa, Cha chấp nhận mọi hình khổ, roi đòn, chứ không chấp 

nhận chà đạp Thánh Giá. 

  Nhận được tin bị xử trảm, Cha không che giấu được niềm hạnh phúc, vì sắp 

được hiến dâng chính mạng sống mình. Ngày 11/3/1859, tại pháp trường Ba Tòa, 

Cha lãnh nhận án xử trảm, thời vua Tự Đức. 
 

 
 

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

Tháng 04:  Mùa Phụ   inh  C    in  n hối   i 

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

Mã    được in ở cuối thư ngỏ của    C mỗi tháng s  cho ph p mọi người đọc được nội 

dung    C của tháng đó. 

Mã    được in bên tay phải của trang b a sau của cuốn    C s  cho ph p đọc    C 
trên trang  acebook của  iáo Đoàn. 

Mã    được in bên tay trái của trang b a sau của    C s  cho ph p đọc    C trên 
trang web của  iáo Đoàn. 

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

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

Email: pmnguyenhuuhienjp@gmail.com 

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

mailto:pmnguyenhuuhienjp@gmail.com
http://vietcatholicjp.net/
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. Mùa chay là mùa sám hối trở về với Chúa 

Cha đầy lòng thương xót, mùa của ăn năn hối cải, 

nhưng cũng là mùa của hy vọng, của niềm vui 

đoàn tụ với Thiên Chúa, mà vì yếu đuối, chúng ta đã chối từ, xa lánh. Vào 

đêm Thánh Vọng Phục Sinh, Giáo Hội sẽ hân hoan reo mừng: “Chúa đã sống 

lại, Alleluia”… “Ôi tội Adong, tội hồng phúc, vì nhờ tội mà chúng ta được 

Đấng Cứu Thế”. Đức Kitô phục sinh là hy vọng của chúng ta, là sự phục sinh 

của chúng ta. 

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

Hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời của Thánh Giuse để noi gương 

bắt chước, hầu biết sống hoàn toàn tín thác vào chương trình của Thiên Chúa, 

biết âm thầm hy sinh lo lắng cho gia đình và nhẫn nhục hướng dẫn con cái 

trong đức tin. Xin Thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ Hội Thánh, bổn mạng của 

Giáo Hội Việt Nam, nâng đỡ và cầu bầu cho tất cả chúng ta, cho các gia đình 

trong Giáo Đoàn, để chúng ta biết biến đổi gia đình của chúng ta trở nên 

thiên đàng, trở nên đền thờ của ba Ngôi Thiên Chúa. 

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

cho anh chị em đang sống trong đau đớn vì bệnh tật thể xác, đau khổ về tinh 

thần, họ đang mang trên thân xác của chính mình, mầu nhiệm tử nạn thương 

khó của Đức Kitô. Xin Chúa ban cho họ được sớm bình phục, và nhất là ban 

cho họ sự bình an tâm hồn, để qua những đau đớn thể xác, lo lắng tinh thần, 

họ luôn hiệp thông với Đức Kitô trong mầu nhiệm tử nạn, hầu cũng được 

phục sinh với Ngài trong cuộc sống mới, vĩnh cửu.  

Cầu chuc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị em Mùa Chay sốt 

sắng, thánh thiện và luôn sống trong sự hiệp thông với mầu nhiểm tử nạn của 

Đức Kito6 qua những biến cố cuộc đời. 

 

 

                       PVLC 
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

05-03-2023 

 

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a 

Thiên Chúa gọi ông Abraham, tổ phụ dân Người 

Lời Chúa trong sách Sáng Thế. 

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

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

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

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

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

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

Chúa đã phán với ông.  

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 32 

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

hằng trông cậy nơi Ngài.  

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

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

chan hòa mặt đất. 

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

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

trong buổi cơ hàn. 

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

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

hằng trông cậy nơi Ngài. 

 

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 8b-10 

Thiên Chúa kêu gọi và soi sáng chúng ta 

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

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

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

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

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

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

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

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

tỏ phúc trường sinh bất tử. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

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

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

 

TIN MỪNG: Mt 17, 1-9 

Dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người!” Nghe vậy, các 

môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, 

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

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

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

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

trỗi dậy”. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

05-03-2023 
 

BIẾN ĐỔI ĐỂ BƢỚC THEO CHÚA 

Hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng có nỗi lòng nhƣ nhà giáo dục nổi tiếng 

ngƣời Pháp kia. Ông tự sự về cuộc đời bản thân nhƣ sau: Khi còn trẻ, tôi luôn mang 

trong mình tinh thần cách mạng, và mỗi lúc cầu nguyện, tôi luôn khấn cầu xin Chúa 

một điều: “Lạy Chúa, xin thƣơng ban cho con nghị lực hầu biến đổi thế giới này!” 

Khi càng trƣởng thành và cũng nhận ra đã quá một đời ngƣời rồi mà tôi vẫn không thể 

thay đổi đƣợc ai, nên tôi đã cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực 

để biến đổi những ngƣời trong gia đình con!” Giờ đây tôi đã già nua, những ngày còn 

lại chỉ đếm đƣợc trên đầu ngón tay, nên lời cầu nguyện của tôi chỉ vắn tắt nhƣ này: 

“Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực ngỏ hầu biến đổi chính bản thân con!” Kết thúc 

bài tự sự, ông đã đƣa ra kết luận hơi chua chát: “Nếu tôi biết cầu nguyện nhƣ thế này 

từ ngày còn trẻ thì tôi đã không uổng phí cả cuộc đời!” 

Quả thật, lời mời gọi „canh tân‟, biến đổi bản thân để trung tín bƣớc theo 

Chúa hằng ngày cũng là tiếng kêu thúc giục mỗi ngƣời chúng ta sống tinh thần Mùa 

Chay thánh này. Hôm nay, chúng ta cùng với ba Thánh tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và 

Gio-an chứng kiến biến cố Chúa hiển dung sáng chói trên núi Ta-bor, hầu Ngài tỏ rõ 

thân phận-sứ mạng của mình, và củng cố đức tin cho các ông: “Khi ấy, Chúa Giê-su 

đã gọi Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông này, và Ngài đưa các ông tới chỗ riêng 

biệt trên núi cao. Ngài biến hình trước mặt các ông: mặt Ngài chiếu sáng như mặt 

trời, áo Ngài trở nên trắng như tuyết” (Mt 17, 1-2). Chúa tỏ mình ra nhƣ thể một lời 

động viên, khuyến khích, kêu mời mỗi ngƣời chúng ta biết sống thật với chính mình, 

gạt bỏ mọi mặt nạ mà chúng ta có thể đang mang trên ngƣời. Chúa biến mình nhƣ một 

lời thúc bách chúng ta cũng sẽ đƣợc hoán cải, trở về với „nhân tri sơ, tính bản thiện‟, 

trở về với sự thiện lành nơi mỗi ngƣời mà Thiên Chúa đã trao ban, đặt để khi tạo dựng 

con ngƣời giống hình ảnh Ngài. 

Mùa Chay thánh là thời cơ thuận tiện cho mỗi chúng ta đáp lại lời mời gọi 

này, và ƣớc gì chúng ta học nơi tổ phụ Áp-ra-ham (* tên gọi trƣớc khi đƣợc Thiên 

Chúa thay đổi là Áp-ram) biết mau mắn vâng nghe-thực hành: “Áp-ram liền ra đi, 

như lời Thiên Chúa phán dạy” (St 12, 4). Lẽ thƣờng tình, không ai trong chúng ta 

không muốn mình thay đổi theo chiều hƣớng tích cực, nhƣng thực tế lại là một câu 

chuyện khác. Đến đây, con chợt nhớ đến gia đình nọ: đứa em gái thƣơng chị nó lắm, 

lúc nào cũng quấn quýt hỏi thăm chị. Nhƣng một hôm, tiếng nó cứ lanh lảnh:  

- Chị ơi, sao chị lại bỏ anh rể? Chị không thƣơng anh ấy à? 
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Nghe vậy, chị nó nhỏ nhẹ đáp:  

- Vì anh ấy rƣợu chè, cờ bạc, ăn chơi, nên chị không chịu đƣợc nữa. 

- Nhƣng hình nhƣ chị đã biết anh ấy có tật cờ bạc, rƣợu chè trƣớc khi lấy cơ mà… 

Lúc ấy, chị gái trả lời trong tiếng nức nở nghẹn ngào nhƣ muốn oà khóc:  

- Chị cứ tƣởng là thời gian trôi qua thì anh ấy sẽ thay đổi, nào ngờ đâu càng ngày 

càng tệ hơn em à… 

Ngƣời xƣa nói quả chẳng sai „bản tính khó dời‟ hoặc „chứng nào tật nấy‟, 

phản ánh con ngƣời khó lòng thay đổi đƣợc bản thân, đặc biệt tính cách của mình. 

Thay đổi một thói quen chƣa tốt cần biết bao nhiêu nỗ lực, thời gian; huống chi để 

thay đổi bản tính một khi đã ăn sâu trong con ngƣời chúng ta. Tuy nhiên, với sự hy 

sinh rèn luyện mỗi ngày, cộng tác với ơn thánh, chúng ta tin chắc sẽ có ngày „đƣợc 

biến mình‟, „đƣợc biến đổi‟ nhƣ Thánh Phao-lô nhắn nhủ ông Ti-mô-thê: “…Con hãy 

đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải 

thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Ngài, không phải do công 

việc chúng ta làm, mà là do dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn 

đời trong Đức Giê-su Ki-tô” (x. 2Tm 1, 8b-9). Hơn nữa, sau khi đƣợc tận mắt chứng 

kiến Chúa hiển dung, lúc Thánh Phê-rô còn đang nói, thì một đám mây sáng bao phủ, 

và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, 

các ngươi hãy nghe lời Ngài” (x. Mt 17, 5) khẳng định con đƣờng biến đổi để bƣớc 

theo Chúa không thể nào không lắng nghe lời Con Một yêu dấu, không thể nào không 

noi gƣơng sống nhƣ Đức Giê-su đƣợc! Cuộc thay mình nào cũng có đau thƣơng, mất 

mát, có nỗi sợ hãi riêng, nhƣng nhƣ Đức Giê-su đã nâng ba Thánh tông đồ dậy thế 

nào, Ngài cũng “đến gần, chạm tới và bảo [chúng ta]: „Các con hãy đứng dậy, đừng 

sợ”” (x. Mt 17, 7). Dĩ nhiên, Ngài luôn đồng hành, hiện diện với chúng ta; và đây 

cũng chính là cảm nghiệm sâu xa của đại thi hào Ta-go-re đƣợc lột tả rõ nét trong tác 

phẩm „Lời Dâng‟:  

„Anh không nghe thấy ư? 

Bước chân Ngài thầm lặng 

Ngài tới, tới và luôn luôn thường tới 

Ngài tới, tới và luôn luôn thường tới 

Hàng giờ, hàng đêm, hàng ngày, hàng thời đại, anh ơi”. 

Lạy Chúa, xin giúp mỗi ngƣời chúng con nhận ra tiếng Chúa, cảm nghiệm 

tình yêu của Chúa, đƣợc đụng chạm tới đôi tay ấm áp hằng nâng đỡ, chở che, dẫn dắt 

của Chúa, ngỏ hầu chúng con đƣợc biến đổi để bƣớc theo chân Chúa mỗi ngày, đặc 

biệt trong Mùa Chay thánh này. Amen! 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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Chủ tế: Khi chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giê-su biến hình, chúng ta đƣợc 

mời gọi hãy tin vào Chúa Con và “hãy vâng nghe lời Người!” Để vâng nghe 

Lời Chúa, hầu đạt tới vinh quang phục sinh, chúng ta tha thiết dâng lời cầu 

xin: 

 

1. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Sứ mạng của Giáo 

hội là hƣớng dẫn mọi ngƣời tiến về vinh quang Nƣớc Trời. Chúng ta cầu 

xin Chúa cho các vị chủ chăn, luôn nhiệt thành đồng lao cộng khổ với Chúa 

Kitô, để loan báo Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2. “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” Chúng ta cầu xin Chúa cho những anh chị em đang 

gặp thử thách đau thƣơng, đƣợc nâng đỡ bởi niềm hy vọng Phục Sinh, 

hƣởng nhờ ơn trợ giúp của Chúa để thánh hóa bản thân và sống mầu nhiệm 

vƣợt qua với một ý nghĩa mới. Chúng con cầu xin Chúa. 

3. Trong tháng kính thánh Cả Giuse, chúng ta cầu xin cho các gia trƣởng của 

các gia đình, noi gƣơng sáng của ngƣời thợ mộc thành Nadarét, sống yêu 

thƣơng phục vụ gia đình, mau mắn thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

4. Ba năm Giáo hội hiệp hành của niềm vui cứu độ. Chúng ta cầu xin cho mọi 

gia đình công giáo, nhận ra sự hiện diện vinh quang của Chúa Kitô, để rồi 

luôn tỏa sáng Tin Mừng cứu độ bằng đời sống cầu nguyện hằng ngày, hiệp 

hành trong hòa thuận và yêu mến. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Cha, Đức Kitô Con yêu dấu của Cha đã tỏ lộ vinh quang 

cho các môn đệ chiêm ngắm và đƣợc vững tin bƣớc theo Ngƣời trên đƣờng 

thập giá. Xin cho chúng con luôn vâng nghe lời Ngƣời để đƣợc giải thoát khỏi 

tội lỗi mà tiến bƣớc trên đƣờng nên thánh. Ngƣời hằng sống và hiển trị muôn 

đời. Amen. 
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CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

12-03-2023 

 

BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7 

Cho chúng tôi nước uống đi. 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

không?” 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 94 

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

“Các ngươi chớ cứng lòng”. 

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

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

cung đàn. 

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

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

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

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

“Các ngươi chớ cứng lòng như tại Moriva, như ngày ở Massa trong sa 
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mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã 

thấy những việc Ta làm. 

 

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-2. 5-8 

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

Người ban cho ta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

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

hằng sống, để con không bao giờ khát nữa. 

 

TIN MỪNG: Ga 4, 5-42 

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

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

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

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

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

khoảng mười hai giờ trưa. 

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

ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Lúc đó, các môn đệ của Người đã 
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vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: “Ông là người Do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

này, còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên 

Chúa”. Đức Giêsu phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: “Đến mà xem: có một người 
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đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quả công lao của họ”. 

Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời 

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

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

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

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

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

Đó là Lời Chúa   

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

12-03-2023 

 
Nƣớc Hằng Sống 

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

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

vào khoảng 12 giờ trƣa. Có lẽ cái đói, khát và nắng nóng đã làm thấm mệt Đấng Con 

Thiên Chúa làm ngƣời. Ngài ngồi xuống bên cạnh bờ giếng trong khi các môn đệ vào 

thành tìm mua thức ăn. Tại nơi giếng nƣớc này đã xảy ra một cuộc gặp gỡ thú vị giữa 

Chúa Giêsu và ngƣời phụ nữ Samaria. 

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

ấy có vẻ bất thƣờng. Thói thƣờng, các bà các cô thƣờng ra giếng lấy nƣớc vào sáng 
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sớm hay lúc chiều tà lúc trời mát dịu để chuẩn bị cho một ngày mới hay bữa cơm cuối 

ngày. Ngƣời phụ nữ này ra giếng lấy nƣớc vào buổi trƣa không biết vì lý do gì? 

Không ai hiểu lý do nhƣng có thể nhà cô bất ngờ hết nƣớc hay vì cô không muốn ra 

cùng giờ sợ chạm mặt mọi ngƣời? Tuy nhiên, điều mà cô không ngờ là kể từ sau lần 

lấy nƣớc vào buổi trƣa hôm đó, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vì cô đã gặp đƣợc 

Đấng Mesia. 

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

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

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

khích chuyện hai ngƣời nam và nữ không quen biết bắt chuyện với nhau. Chúa Giêsu 

đã vƣợt qua ranh giới của thành kiến khi hạ mình xin một ngụm nƣớc từ ngƣời phụ nữ 

Samaria xa lạ này. 

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

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

một ngƣời đàn ông ngƣời Do Thái là Chúa Giêsu xin mình cho nƣớc uống, Chúa 

Giêsu đã giới thiệu cho chị một loại nƣớc uống không bao giờ còn khác đó là nƣớc 

Hằng Sống. Ngƣời phụ nữ lúc này cũng chỉ để ý đến thứ nƣớc vật chất. Chị muốn có 

thứ nƣớc uống rồi không khát nữa để đỡ phải ra giếng gánh nƣớc. Tuy nhiên, thứ 

nƣớc mà Chúa Giêsu muốn nói đến đó chính là nƣớc tinh thần, là cuộc gặp gỡ với 

Đấng Mesia. Chính Đấng Mesia sẽ giải toả cơn khát ơn cứu độ của nhân loại.  

Đến khi Chúa Giêsu nói về thân thế của chị: “Chị đã năm đời chồng rồi và ngƣời 

đang sống với chị không phải là chồng chị” thì chị đã phần nào nhận ra ngƣời đang 

nói chuyện với mình không đơn giản là một khách bộ hành lỡ bƣớc. Chi tiết ngƣời 

phụ nữ có đến năm đời chồng cho thấy sự khao khát hạnh phúc nơi chị. Nỗi khao khát 

hạnh phúc không bao giờ đƣợc lấp đầy. Chi tiết này cũng giúp chúng ta trả lời câu hỏi 

bên trên vì sao chị ra lấy nƣớc giữa ban trƣa. Chính đời sống của chị đã đẩy chị ra 

khỏi sinh hoạt bình thƣờng của xóm làng. Chúng ta có thể nói chị ra lấy nƣớc vào giờ 

đó để tránh cái nhìn khinh bỉ của ngƣời khác dành cho ngƣời phụ nữ nhƣ chị.  

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

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

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

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

biết về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Hình ảnh chị bỏ lại vò nƣớc ở giếng là biểu 

trƣng cho sự trỗi vƣợt của nƣớc Hằng Sống so với nƣớc vật chất. Khi thật sự gặp gỡ 

Thiên Chúa, đƣợc Ngài ban cho nƣớc trƣờng sinh rồi thì ngƣời ta không cần đến thứ 

nƣớc chóng qua của đời này. 

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

Samaria trong thành đã đến, gặp và tin vào Đức Giêsu. Ngƣời phụ nữ bị gạt ra bên 
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ngoài xã hội trở thành ngƣời loan báo về sự hiện diện của Đấng Mesia. Chị trở nên 

nhịp cầu để Thiên Chúa đến với dân Ngài. Đây chính là khuôn mẫu của ngƣời môn đệ. 

Ngƣời môn đệ là ngƣời gặp Đức Kitô, đƣợc Ngài đụng chạm đến và trở nên ngƣời 

giới thiệu Đức Kitô cho ngƣời khác.  

Thế giới mà chúng ta đã sống còn vô số ngƣời chƣa nhận biết Đức Kitô. Ngày 

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

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

Mesia đụng chạm đến và can đảm lên đƣờng giới thiệu Ngài cho những ngƣời đang 

sống quanh ta. Amen. 

Joseph Nhã SJ  

 

 

 

Chủ tế: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và 

hoàn tất công trình của Người.” Để đƣợc nên giống Chúa Giê-su và để Chúa làm no 

thỏa những cơn đói khát đang hoành hành khắp nơi, chúng ta tha thiết dâng lời 

nguyện xin: 

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

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

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

muôn dân. Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

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

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

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

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

cầu xin Chúa. 

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

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

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

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

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

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

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

Chay Thánh. Chúng con cầu xin Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, nhƣ ngƣời phụ nữ xứ Samaria, xin cho chúng con luôn hân 

hoan kín múc dòng nƣớc cứu độ nơi mạch suối thƣơng xót của Chúa và trở nên những 

mạch suối cho thế giới khô cằn vì thiếu niềm tin vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

19-03-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a 

Ông Đavít được xức dầu tấn phong làm vua Israel 

Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đó là Lời Chúa   

 

ĐÁP CA: Tv 22 

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

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

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

trong lành và bổ sức cho tôi. 
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Xướng: Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của 

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

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

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

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

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

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

 

 

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 8-14 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ngươi!” 

Đó là Lời Chúa 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

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

sáng đem lại sự sống” 

 

TIN MỪNG: Ga 9, 1-41 

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

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

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

đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, 
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anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đức Giêsu trả lời: “Không phải anh ta, cũng 

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

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

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

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

sáng thế gian”. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn 

thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Silôê 

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

và khi về thì nhìn thấy được. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sabbat. Vậy, các người Pharisiêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn 

thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn 

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

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

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

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

Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!” 

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

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

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

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

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

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

cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được”. Cha mẹ anh nói thế 
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vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đó là Lời Chúa  
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

19-03-2023 

 

“Thƣa Ngài, tôi tin.” 

Nguyện chúc anh chị em luôn Bình an và Thiện hảo. 

Tin Mừng chúa nhật hôm nay là toàn bộ chƣơng 9 của Tin Mừng theo thánh 

Gioan, tƣờng thuật lại biến cố Chúa Giêsu chữa một ngƣời mù từ thuở mới sinh. Nhƣ 

là sự minh chứng cho lời tuyên bố của Chúa Giêsu trƣớc đó ở câu 12 chƣơng 8 rằng: 

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhƣng sẽ nhận 

đƣợc ánh sáng đem lại sự sống.” Là sự diễn tả cho phần lời tựa của Tin Mừng Gioan 

câu 9 đến câu 12 chƣơng 1; “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và 

chiếu soi mọi ngƣời. Ngƣời ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Ngƣời mà có, nhƣng 

lại không nhận biết Ngƣời. Ngƣời đã đến nhà mình, nhƣng ngƣời nhà chẳng chịu đón 

nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Ngƣời, thì Ngƣời cho họ 

quyền trở nên con Thiên Chúa.” Và nhắc ta liên tƣởng đến lời mời gọi ở phần kết luận 

của Tin Mừng Gioan câu 31 chƣơng 20 rằng: “những điều đã đƣợc chép ở đây là để 

anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà đƣợc 

sự sống nhờ danh Ngƣời.” 

Với lối hành văn tinh tế và tài tình, tác giả Tin Mừng không chỉ cho ta thấy về sự 

chữa lành mù lòa thể lý, nhƣng quan trọng hơn đó là sự mù lòa tinh thần, mù lòa Đức 

tin. Thật vậy, bài Tin Mừng nói về Đức Giê su chữa một ngƣời mù từ thuở mới sinh, 

thế nhƣng việc chữa lành con mắt thể lý đƣợc trình thuật ngắn ngọn chỉ chiếm 2 câu 6 

và 7, 39 câu còn lại diễn tả sự gặp gỡ của Chúa với ngƣời mù và tiến tình chiếu sáng 

con mắt đức tin của ngƣời mù sau khi trãi qua những thử thách và nhất là cuộc gặp gỡ 

đối thoại với Đức Giêsu.  

Chúa Giê su đã đến, đang đi ngang qua và nhìn thấy “ngƣời mù”. Trong khi các 

môn độ và ngƣời đƣơng thời quan tâm đến nguyên nhân của sự khiếm khuyết, Chúa 

Giê su mời gọi nhìn nó nhƣ là cơ hội “để thiên hạ nhìn thấy công trình Thiên Chúa 

đƣợc tỏ hiện nơi anh.” Chúa Giê su đang đi ngang qua chúng ta, Ngài thấy những 

“mù lòa” yếu đuối của ta, Ngài “phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Ngài”, đƣa 

ta ra khỏi bóng tối thế gian. 

“Đức Giê-su nhổ nƣớc miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt ngƣời 

mù, rồi bảo anh ta : “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là : ngƣời 

đƣợc sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy đƣợc.” Hãy đến với 

Ngƣời đƣợc sai phái. Hỡi những ai khó nhọc và mang gánh nặng, tất cả hãy đến với 

Ta, là Đấng đƣợc Chúa Cha sai đến. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là vậy. Hãy đến 
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với Chúa, hãy cho Chúa cơ hội đƣợc chữa lành cho ta, cho ta đƣợc nhìn thấy ánh sáng. 

Anh mù có thể nghi ngờ: Rửa nƣớc giếng có gì tốt đâu? Nhƣng anh đã đi vì anh đáp 

lại lời mời gọi của Đức Giêsu. Anh không không đòi hỏi phải đƣợc giải đáp, nhƣng 

tin tƣởng và vâng theo lời chỉ bảo của Đức Giêsu. 

Việc chữa lành mù lòa thể lý của anh xem ra khá dễ dàng, nhƣng từ đây những 

khó khăn và thử thách bắt đầu đến với anh. Ngƣời ta nghi ngờ anh, xoi mói anh. 

Trƣớc hết từ những ngƣời láng giềng và những kẻ trƣớc kia thƣờng gặp anh. Tiếp đến 

là những ngƣời Pha-ri-sêu. Sau nữa là chính cha mẹ anh cũng từ chối bảo vệ và chọn 

cách lãnh đạm. Tác giả Tin mừng giải thích “Cha mẹ anh nói thế vì sợ ngƣời Do-thái.” 

Và cuối cùng, do làm chứng về những gì bản thân đã lãnh nhận, ngƣời ta đã khai trừ 

anh ra khỏi hội đƣờng, là hình phạt nặng nề và nhục nhã nhất đối với ngƣời Do-thái. 

Bị gia đình từ bỏ. Giờ đây lại bị xã hội chối từ. Anh trở thành ngƣời đơn thế cô thân. 

Đúng lúc đau đớn nhất, lúc hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời thì Chúa 

Giêsu lại xuất hiện. Lần này Ngài không chỉ hành động rồi ra lệnh, nhƣng Ngài gặp 

gỡ và đối thoại cùng anh. Trong sự đối thoại này, Đức Giêsu tỏ hiện cho anh biết Ngài 

là Con Thiên Chúa. Ngay lập tức anh tuyên xƣng Đức tin vào Chúa Giêsu là Con 

Thiên Chúa và sấp mình thờ lạy Ngƣời. Và giờ đây không chỉ con mắt thể lý, nhƣng 

cả con mắt tin thần, con mắt Đức tin của anh đƣợc sáng tỏ. Trong sự thật vọng và bị 

bỏ rơi, anh đã không đóng kín lòng mình, ngƣợc lại anh mở lòng để Chúa đƣợc 

chuyện trò cùng anh và tuyên xƣng đức tin khi cơ hội đến. 

Anh chị em thân mến, hành trình đức tin của ngƣời mù trong Tin Mừng hôm nay 

cũng chính là khuôn mẫu cho hành trình đức tin của mỗi ngƣời chúng ta. Chúa Giê su 

đã đến và Ngài đang đi qua chúng ta. Và qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đã đƣợc thoát 

khỏi bóng tối, là con cái sự sáng, là con Thiên Chúa. Chúng ta đƣợc mời gọi “đừng 

nhìn xem diện mạo, vóc cao. Không xem xét theo kiểu của con ngƣời, vì chƣng con 

ngƣời nhìn xem bề ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn”(Bài đọc 1). Chúng 

ta đƣợc mời gọi “ăn ở nhƣ con cái của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả 

những gì là tốt lành, là công chính và chân thật”(Bài đọc 2). Tuy vậy, với bao lo toan 

của cuộc sống, với những đam mê của bản thân, những cám dỗ của cuộc sống làm ta 

rơi vào bóng tối và trở nên mù lòa. Ƣớc gì chúng ta tin tƣởng đón nhận lời mời gọi 

của Chúa Giê su “Hãy đến với Ta là Ngƣời đƣợc Cha sai phái” cách riêng là qua Bí 

tích Hòa giải và Thánh Thể. Và hơn nữa, trƣớc những khó khăn thử thách của cuộc 

sống, cùng với Chúa chúng ta xem nó nhƣ là cơ hội để đức tin chúng ta đƣợc lớn 

mạnh, là cơ hội “để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa đƣợc tỏ hiện”. 

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, xin cầu bầu và hƣớng 

dẫn chúng con. Amen. 

Fx Trần Văn Hoài, OFMConv. 
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Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa giải thoát chúng ta 

khỏi bóng tối và sự sợ hãi, để biến đổi chúng ta thành ánh sáng cho trần gian. Trong 

tâm tình đó, chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

1.“Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên 

ngươi”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa, trở nên ánh 

sáng muôn dân, chiếu rọi vẻ đẹp Tin Mừng của Chúa Giêsu, qua việc gặp gỡ 

tha nhân cách chân tình và tỏa lan lòng yêu thƣơng bác ái. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2.“Anh em là sự sáng trong Chúa”. Xin Chúa gia tăng lòng tin cho các Kitô 

hữu đang bị thử thách, bị bách hại vì Tin Mừng, và ban ơn trợ giúp an ủi họ, 

để họ giữ vững đức tin, bền lòng cậy trông, và kiên trì yêu mến đến cùng. 

Chúng con cầu xin Chúa. 

3.“Hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết” Xin cho 

những ai đang lầm đƣờng lạc bƣớc mau quay về  lãnh nhận bí tích Hòa Giải 

trong Mùa Chay, để đƣợc sáng mắt linh hồn, chữa lành các bệnh tật hồn xác, 

đón nhận ơn giao hòa. Chúng con cầu xin Chúa. 

4.“Tôi đến thế gian này, chính là để xét xử cho người không xem thấy được 

thấy”. Xin cho mỗi ngƣời chúng ta, đang sống xa quê hƣơng, biết luôn hiên 

ngang sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận qua phép Rửa tội, bằng lối sống 

trong sáng và các việc tốt lành. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Cha là nguồn mạch ơn tha thứ, trong Chúa Giêsu, Cha đã 

ban cho chúng con sự tự do đích thực, xin nhận lời cầu nguyện của chúng con, 

và xin hƣớng dẫn để chúng con sống theo giáo huấn của Tin Mừng, biết quảng 

đại phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Amen. 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY  

26-03-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Ez 37, 12-14 

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

sinh. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. 

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

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

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

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

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

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

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

Đức Chúa. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

ĐÁP CA: Tv 129 

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

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

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

nguyện cầu. 

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

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

sợ Ngài. 

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

Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

Xướng: Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel 

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

Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 
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BÀI ĐỌC II: Rm 8, 8-11 

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

anh em. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sống mới. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

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

không phải chết bao giờ. 

 

 

TIN MỪNG: Ga 11, 1-45 

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.  

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

của hai chị em cô Matta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu 

thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh Lazarô, người bị đau nặng, 

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

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

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

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

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

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

lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: 
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“Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!” Các môn đệ nói: “Thưa Thầy, mới 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cùng chết với Thầy!” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và 

tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Matta 

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

phải đến thế gian”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở 
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đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem”. Đức Giêsu liền khóc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vải cho anh ấy, rồi để anh áy đi”. 

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

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

Đó là Lời Chúa 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

26-03-2023 

 

HÃY RA KHỎI MỒ 

 Thánh Gioan sử dụng rất nhiều hình ảnh biểu tƣợng trong Tin Mừng của mình. 

Những biểu tƣợng đó diễn đạt và cho chúng ta biết chân lý về Thiên Chúa, về Chúa 

Giê-su, Đấng Cứu độ. Chúng ta thấy rõ điều này qua các bài đọc Tin Mừng của ba 

Chúa Nhật vừa qua. Chúa Nhật thứ ba mùa Chay là câu chuyện Chúa Giê-su xin 

ngƣời phụ nữ Sa-ma-ria một chút nƣớc để uống bên bờ giếng Gia-cóp, nhƣng cuối 

cùng Ngài cho chị biết Ngài chính là Nƣớc Hằng Sống. Với tƣờng thuật phép lạ chữa 

lành một ngƣời bị mù từ lúc mới sinh, bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ tƣ mùa Chay 

muốn trình bày Chúa Giê-su nhƣ là Ánh sáng và là Đấng ban Ánh sáng. Hôm nay, 

Chúa Nhật cuối cùng trƣớc khi bƣớc vào Tuần Thánh, Giáo hội cho chúng ta nghe câu 
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chuyện Chúa Giê-su hồi sinh ông La-da-rô với chủ đích mạc khải Chúa Giê-su chính 

là Sự Sống Lại và là Sự Sống. 

“La-da-rô, bạn của chúng ta đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh 

ấy đây” 

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm đau buồn khi đứng trƣớc cái chết của 

những ngƣời thân yêu. Thậm chí, với những ngƣời không có liên hệ trực tiếp với 

chúng ta thì ít là chúng ta cũng cảm thấy mủi lòng khi nghe tin họ qua đời. Sự chết, 

xem ra nhƣ là một lẽ thƣờng tình trong tự nhiên, nhƣng lại là một bí ẩn với con ngƣời. 

Trƣớc sự chết, con ngƣời nhận ra mình bất lực. Cái chết là một dấu chấm hết cho cuộc 

sống của chúng ta. Khi nhắm mắt xuôi tay, bao nhiêu của cải tích cóp chẳng mang 

theo đƣợc, bao nhiêu danh vọng, vinh hoa phú quý cũng để lại nơi trần gian này. Tất 

cả mọi sự dƣờng nhƣ vô vọng trƣớc cái chết. Cái chết chia cắt chúng ta với những 

ngƣời thân yêu. Ta thấy tiếc thƣơng, đau khổ vì không còn đƣợc nhìn thấy và ở bên 

ngƣời mình yêu thƣơng. Trong thân phận con ngƣời, Chúa Giê-su cũng có những tình 

cảm tự nhiên khi chứng kiến cái chết của đồng loại nhƣ bao ngƣời khác. Ngài đã 

chạnh lòng thƣơng khi thấy cảnh “lá xanh rụng trƣớc lá vàng”, khi ngƣời ta đem đi 

chôn con trai của một bà góa thành Na-im (Lc 7,11-17). Ngài đã xúc động khi thấy 

ông chủ hội đƣờng đến cầu cứu vì con gái sắp chết (Mc 5, 21-43). Và trong bài Tin 

Mừng hôm nay, Ngài đã khóc khi đứng trƣớc ngôi mộ của ngƣời bạn thân thiết 

La-da-rô. Với trái tim của Thiên Chúa, Ngài đã thổn thức khi nhìn thấy con ngƣời bị 

đè bẹp dƣới ách của thần chết. Làm sao Thiên Chúa có thể vui lòng khi thấy con 

ngƣời đau khổ và phải chết? Khi nghe tin La-da-rô bệnh nặng, Chúa Giê-su đã không 

đến ngay để chữa lành cho anh. Ngài đã chờ cho anh qua đời, đƣợc chôn trong mộ rồi 

mới đến, để thực hiện một phép lạ tôn vinh Thiên Chúa. Con ngƣời chúng ta thấy sự 

chết là một kết cục bi thảm, tang thƣơng, đau buồn…Nhƣng với Chúa Giê-su, chết chỉ 

là một giấc ngủ. Ngài nói với các môn đệ: “La-da-rô, bạn của chúng ta đang yên 

giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây”(Ga 11,11) Ta cũng tìm thấy ý tƣởng 

tƣơng tự khi thấy ngƣời nhà ông trƣởng hội đƣờng khóc lóc tang thƣơng trƣớc cái 

chết của con gái ông thì Chúa Giê-su bƣớc vào nhà và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc 

thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó” (Mc 5, 39) 

 Nhƣ thế, cái chết không còn là điều đáng sợ hay là một bức tƣờng cuối cùng mà 

con ngƣời bất lực, không thể vƣợt qua nữa. Cái chết chỉ là một giấc ngủ nhẹ nhàng. 

Và có thể nói đƣợc rằng, mỗi khi chúng ta ngủ, nếu chúng ta nhận biết rằng đó cũng 

là một cơ hội để mình đang có kinh nghiệm về sự chết thì chúng ta sẽ đón cái chết của 

mình rất bình thản và an nhiên, nhƣ một giấc ngủ. 

  “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ” 
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 Khi Chúa Giê-su đến trƣớc mộ của La-da-rô thì ông đã chết đƣợc bốn ngày, 

nghĩa là đã chết hoàn toàn. Theo phong tục của ngƣời Do Thái đƣơng thời, thi thể của 

ông đƣợc quấn vải liệm quanh mình và an tang trong một huyệt đá, đƣợc lấp cửa mộ 

bằng một phiến đá. Trƣớc khi thực hiện phép lạ hồi sinh La-da-rô, Chúa Giê-su đã có 

một đoạn đối thoại với hai chị em của ông là Mát-ta và Ma-ria, để chia buồn, xác 

nhận và nâng đỡ đức tin của hai cô. Ngài bảo ngƣời ta đem phiến đá chắn trƣớc cửa 

mộ đi, rồi kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ”. Tức thì ngƣời chết liền đi 

ra. Chúa Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi”  

 Thử tƣởng tƣợng nếu chúng ta cũng có mặt ở đó, chứng kiến sự việc này, phản 

ứng của chúng ta thế nào? Phép lạ này là phép lạ cuối cùng Chúa Giê-su thực hiện 

trƣớc khi bƣớc vào cuộc tử nạn và phục sinh. Đây là một phép lạ quan trọng, bày tỏ 

quyền năng của Chúa Giê-su trên sự chết. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ sự 

sống, mới làm cho kẻ đã chết đƣợc hồi sinh. Khi cho La-da-rô trỗi dậy từ cõi chết, 

Chúa Giê-su gợi nhớ thị kiến  Thần Khí của Thiên Chúa làm cho các bộ xƣơng khô 

trong sa mạc đƣợc trỗi dậy của ngôn sứ Ê-dê-ki-en mà chúng ta nghe ở bài đọc một. 

Phép lạ hồi sinh La-da-rô đã biểu lộ vinh quang Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su, đồng 

thời cũng tiên báo sự Phục sinh của chính Ngài. 

 Khi La-da-rô đƣợc mai táng, một phiến đá đã lấp cửa mộ. Ngôi mộ lạnh lẽo và 

hoang vắng. Ngôi mộ chôn vùi thân xác bất động. Khi Chúa Giê-su cất tiếng gọi: 

“Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ”, Ngài đã gọi anh bƣớc ra khỏi sự chết và trả lại sự 

sống cho anh, Ngài cho thấy Ngài là Đấng có quyền ban sự sống, là sự sống lại và là 

sự sống thật. Tôi có chôn vùi cuộc đời mình trong một nấm mộ nào không? Đó có thể 

là những nấm mộ của tự cao tự đại, của ghen ghét, hận thù, của ích kỷ… Có phiến đá 

nào lấp kín, ngăn cách tôi với những ngƣời sống chung quanh tôi hay không? Phiến 

đá ấy có thể là những hiểu lầm không đƣợc đối thoại để khai thông, cũng có thể là 

thành kiến về một ai đó… Mùa Chay là thời gian thuận tiện để tôi nhìn lại cuộc sống 

và đức tin, cách sống đạo của mình. Mùa Chay là cơ hội tốt để lắng nghe Lời Chúa và 

để can đảm bƣớc ra khỏi những gì ngăn cản tôi bƣớc vào sự sống của Thiên Chúa, sự 

sống vĩnh cửu. “Bƣớc ra khỏi mồ” là mạnh dạn bỏ lại sau lƣng những những quyến 

luyến lệch lạc của trần gian, những mối quan hệ bất chính, những việc làm trong bóng 

tối, bóng mờ, để sống theo sự hƣớng dẫn của Thần khí, và để đƣợc cứu độ, nhƣ Thánh 

Phao-lô nói ở bài đọc hai: “Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô 

từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết 

sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người 

ngự trong anh em.” 

Lm. Antôn Vũ Khánh Tường, SVD. 
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Chủ tế: Chúa Giêsu đã phán: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin 

vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”. Chúng ta hãy sốt sắng dâng lời 

nguyện xin: 

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

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

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

các ngài có thể lôi kéo nhiều ngƣời tội lỗi trở về với Chúa. Chúng con cầu 

xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

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

phải chết, để họ biết giúp nhau cởi bỏ những ràng buộc của Satan, tránh xa 

các dịp tội, mềm dẻo trƣớc sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu luôn 

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

Chúa. 

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

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

sống lại, hầu con ngƣời biết tìm kiếm Ngài và đặt niềm tin, phó thác vào Ngài 

cách xác tín. Chúng con cầu xin Chúa. 

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

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

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

đạt đƣợc niềm an vui bất diệt. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Cha, xin nhận lời cầu nguyện của chúng con, xin đổ đầy 

tình thƣơng vào tâm hồn chúng con, và xin cho chúng con biết giữ gìn những 

hồng ân mà Cha đã ban cho chúng con, nhờ đó chúng con sẽ tiến bƣớc trong 

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

Hai trận động đất cực mạnh có tâm chấn ở Kahramanmaraş, miền nam 

Thổ Nhĩ Kỳ, biên giới tây bắc Syria, xảy ra vào đêm 5-6/2 đã san bằng hàng 

trăm tòa nhà, làm hơn hang trăm ngàn ngƣời bị thƣơng và mất tích, cũng nhƣ 

hơn 33.000 ngƣời đã bị thiệt mạng. Một thảm kịch to lớn một lần nữa ập 

xuống khu vực vốn đã đầy khổ đau. Một nơi mà cuộc chiến vẫn còn giai dẳng 

giữa lực lƣợng chính phủ Bashar al-Assad và liên minh dân quân vũ trang, 

đƣợc gọi là phiến quân, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Một cuộc chiến 

đẫm máu đã cƣớp đi sinh mạng của hơn 306.000 ngƣời, 6.6 triệu ngƣời tị nạn 

chạy ra nƣớc ngoài, và 6,7 triệu ngƣời tản cƣ trong nƣớc. Xin mọi ngƣời cầu 

nguyện cho các nạn nhân thiên tai đồng thời quảng đại đóng góp vào các quỹ 

cứu trợ do Giáo Hội Nhật Bản tổ chức quyên góp. 

Vào ngày 22 tháng 2 vừa qua, chúng ta đã bƣớc vào Mùa Chay Thánh, 

qua nghi thức xức tro. Mùa Chay là mùa mời gọi hối cải, quay trở về với 

Thiên Chúa Tình Yêu bằng việc hòa giải với Chúa, hòa giải với anh chị em 

bằng cách bỏ đi những hành vi, những lối sống tội lỗi, những thói quen ích kỷ, 

và sống bác ái với mọi ngƣời một cách cụ thể bằng những việc hy sinh, hãm 

mình và những chia sẻ tinh thần, vật chất với những anh chị em thiếu thốn, 

đau khổ.  

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sứ một điệp Mùa Chay gởi toàn thể Giáo 

Hội, đã mời gọi chúng ta đừng dửng dƣng với nhau, vì Thiên Chúa không bao 

giờ dửng dƣng đối với chúng ta, Ngài yêu thƣơng chúng ta. Dửng dƣng là một 

thái độ thiếu bác ái, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình và không bao giờ quan tâm tới 

anh chị em của chúng ta. Đó là thái độ của ngƣời phú hộ trong dụ ngôn 

Lazarô, ngƣời phú hộ ung dung ăn uống của ngon vật lạ, mặc cho Lazaro 

quằn quại trong cơn đói ngay dƣới bàn ăn của ông, mà không một chút quan 

tâm, thƣơng xót. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thƣơng xót, Ngài yêu thƣơng 

và quan tâm đến mọi ngƣời, Ngài không chấp nhận thái độ dửng dƣng, vô 

trách nhiệm của ông phú hộ đối với ngƣời anh em của mình, và hậu quả là 
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chính ông phú hộ cũng phải lãnh nhận sự dửng dƣng trong cõi đời đời. Trong 

tâm tình đó, tôi xin đề nghị với tất cả mọi ngƣời công giáo trong Giáo Đoàn: 

hãy lợi dụng Mùa Chay năm nay để chia sẻ cơm áo với ngƣời nghèo, nâng đỡ 

những anh chị em đang yếu đau, bệnh tật thể xác cũng nhƣ tinh thần, thăm 

viếng những anh chị em tù tội, tỵ nạn, di dân và sống với mọi ngƣời trong gia 

đình, trong hãng xƣởng, trong trƣờng học với một tƣơng quan bác ái, tế nhị, vì 

“họ là anh em của chúng ta”. Ngày cuối cùng, chúng ta cũng phải trả lẽ trƣớc 

mặt Chúa về thái độ của chúng ta đối với tha nhân, nhƣ Chúa đã hỏi Cain, sau 

khi ông giết Abel, em của mình, vì sự ghen ghét: “Em ngƣơi đâu?” Sống bác 

ái, quan tâm tới mọi ngƣời là cách sống mùa chay trong hoàn cảnh thực tế 

hôm nay. 

Trong thời gian ân sủng này, khi chúng ta ăn chay hãm mình, Thiên Chúa 

mời gọi chúng ta xé lòng, nghĩa là biết biết quảng đại chia sẻ với những ngƣời 

nghèo khổ, thiếu thốn; biết sống công bằng, tôn trọng quyền lợi, của cải của 

tha nhân; sống trong sự thành thật: có nói có, không nói không; không trộm 

cắp, không lỗi đức công bằng. Nếu chúng ta ăn chay, kiêng thịt, mà trộm cắp, 

gian dối, thì đối với Chúa chỉ là sự nhục mạ. Nếu chúng ta sáng đi lễ, chiều 

đọc kinh, mà ly dị giả, làm hôn thú giả, thì chúng ta chỉ thờ Chúa ngoài môi 

miệng và Chúa sẽ không bao giờ đón nhận chúng ta, nhƣ Ngài đã từng xua 

đuổi những ngƣời biệt phái, những kẻ giả hình trong thời của Ngài: “Ta không 

biết các ngƣơi là ai”. Mùa Chay là mùa của hối cải, của quay trở về với Thiên 

Chúa là Đấng giàu lòng thƣơng xót, để xin Ngài tha thứ và cứu chuộc chúng 

ta. 

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

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

sống một cuộc sống thánh thiện trong sự âm thầm yêu mến, phục vụ Thiên 

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

tốn hàng ngày. Xin cho chúng ta cũng biết noi gƣơng Ngài, hy sinh nuôi 

dƣỡng con cái trong sự khiêm tốn và đạo đức. 

Tháng 3 ở Nhật, có thể đƣợc gọi là tháng tiến chức; ở trƣờng học, các em 

học sinh đƣợc lên lớp mới; ở hãng xƣởng, ngƣời ta thuyên chuyển công việc, 

nhận thêm những nhân viên mới. Đặc biệt, trong Giáo Hội tại Nhật, tháng 3 

cũng là thời gian các tu sĩ nam nữ tuyên khấn lần đầu, hoặc trọn đời, các 
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chủng sinh lãnh nhận các thừa tác vụ, các thầy lãnh chức phó tế, chức linh 

mục để có thể đi giúp các giáo xứ trong mùa chay và phục sinh.  

Chúng ta cũng hiệp lòng cám tạ Chúa, vì Chúa luôn quảng đại ban thêm 

cho Giáo Đoàn chúng ta những vị mục tử, những tu sĩ nam nữ mới, quảng đại 

dâng hiến cuộc đời của mình để phục vụ Chúa và Dân Ngài.  

Vào ngày 04 tháng 3, hai thầy Giuse Trần Văn Nghiệp và Phêrô Hoàng 

Đức Năng, thuộc Dòng Thừa Sai Đức Tin, sẽ đƣợc tuyên khấn trọn đời tại nhà 

thờ Ninomiya, Giáo Phận Yokohama. 

Vào ngày 18 tháng 3, quý sơ Francisca Dƣơng thị Bích Liễu và sơ Jofina 

Lê thị Thùy Chiên, Dòng Giuse Truyền Giáo Osaka sẽ đƣợc khấn lần đầu tại 

nhà nguyện của dòng ở Osaka vào lúc 10g30, cũng trong thánh lễ đó, sơ 

Faustina Nguyễn thị Tuyết Sƣơng, cũng thuộc Dòng Giuse Truyền Giáo, sẽ 

đƣợc khấn trọn đời. Cũng vào ngày này, vào lúc 2g00 trƣa, thầy Anrê Trƣơng 

Quốc Hùng, Dòng Ngôi Lời Truyền Giáo, sẽ đƣợc Đức Cha Micae Matsuura 

Goro, Giám Mục Giáo Phận Nagoya, truyền chức linh mục tại nhà thờ 

Nanzan, Nagoya.  

Ngày 25/3, tại nhà nguyện dòng Phanxicô Assisi ở Kameari, Tokyo, sơ 

Têrêsa Lƣu Nguyễn Quỳnh Vy sẽ đƣợc tuyên khấn trọn đời. Cũng trong ngày 

hôm đó, tại nhà Dòng Phanxicô Bệnh Viện ở Nibuno, Hyogo-Ken, em Fioretti 

Nguyễn thị Hiền sẽ đƣợc khấn lần đầu. Xin chân thành chúc mừng và tạ ơn 

Chúa với quý sơ và với tân linh mục. Giáo Đoàn sẽ luôn đồng hành với cha, 

quý thầy và quý sơ trong hành trình mục vụ, truyền giáo. Xin Đức Kitô, Linh 

Mục đời đời, ban cho cha, quý thầy và quý sơ thật nhiều niềm vui để luôn 

quảng đại phục vụ dân Chúa. 

Giáo Đoàn của chúng ta cũng muốn mời gọi mọi ngƣời trong Giáo Đoàn 

trong tháng 3 này, cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân thể xác cũng nhƣ 

tinh thần, những anh chị em đang sống trong những đau khổ thiếu thốn vật 

chất, tinh thần, họ là những ngƣời đang mang trên mình những thƣơng tích 

của mầu nhiệm thƣơng khó, tử nạn của Đức Kitô. Xin cho chúng ta, qua 

những việc hãm mình, chay tịnh, biết cầu nguyện và chia sẻ một cách tế nhị, 

bác ái với anh chị em đang sống trong tình trạng đau thƣơng thiếu thốn đó. 

Tôi cũng xin chân thành xin lỗi quý cha và anh chị em vì những phiền 

toái, quấy rầy do kẻ gian đã lợi dụng facebook của tôi gây ra. Xin anh chị em 
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cẩn thận và đừng tin và đừng làm theo những gì mà kẻ gian đòi hỏi. Xin Chúa 

giúp chúng ta biết sống ngay chính trong mọi lúc.  

Cầu chúc tất cả anh chị em một mùa Chay thánh thiện, biết lợi dụng thời 

gian, của cải để chia sẻ với những anh chị em đang túng thiếu, đau khổ, để 

nhờ đó, Đức Kitô cũng thƣơng chia sẻ sự sống lại của Ngài cho tất cả chúng 

ta.  

Tôi luôn nhớ và 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 02/2023, Nhóm đã nhận đƣợc học bổng giúp cho các trẻ em 

nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2023-2024 của qúy vị ân nhân sau đây: 

- Anh Chị Liên-Thấm (Kyryu, Gunma-Ken) giúp hai em: 20.000 yen  

- Anh Chị Hƣởng-Huyền (Yao, Osaka) giúp sáu em: 60.000 yen 

- Bé Minh Đăng (Yamato, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Huy-Ty (Yamato, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Trinh-Hải (Yamato, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- Bé Sora (Yamato, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- Bé Mira (Yamato, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- Bé Haru (Yamato, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- Cháu Lê Chí Nhân (Yamato, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

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

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

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

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

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

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

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
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TÂM TÌNH CỦA PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Sau gần 10 năm miệt mài in báo Phụng Vụ Lời Chúa, máy in đã bị hƣ hỏng 

hoàn toàn, dù nhiều lần đã cố gắng sửa chữa, nhƣng vẫn không thể tiếp tục xử 

dụng đƣợc, vì thế Phụng Vụ Lời Chúa đã mua một máy in khác, mới hoàn toàn, 

trị giá 3.600.000 yen (ba triệu sáu trăm ngàn yen) để xử dụng cho việc in ấn, hầu 

Phụng Vụ Lời Chúa có thể đến tận tay các độc giả một cách đều đặn và đúng hẹn. 

Vì số tiền quá lớn và cũng để mọi ngƣời có thể góp phần chia sẻ trách nhiệm và 

gánh nặng của Phụng Vụ Lời Chúa, Giáo Đoàn xin quý cộng đoàn, quý vị ân 

nhân và anh chị em vui lòng chia sẻ với Phụng Vụ Lời Chúa bằng cách quảng đại 

đóng góp một chút hiện kim, để Phụng Vụ Lời Chúa có thể trang trải tiền mua 

máy in. 

Mọi đóng góp có thể gởi qua Ban Đại Diện Công Đoàn hay gởi về cho cha 

Hiến. Mọi số tiền nhận đƣợc, sẽ đƣợc ghi trên Phụng Vụ Lời Chúa cho mọi ngƣời 

đƣợc tƣờng. Xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn, quý vị ân nhân và quý độc 

giả. 

 Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI 

Cha Gioan Baotixita Phan Đức Định SJ, sau một thời gian ở Phi Luật Tân 

một thời gian theo chƣơng trình đào tạo của Hội Dòng, nay đã về lại Nhật, và tạm 

thời làm việc tại Giáo Xứ Hosoe, những ai muốn liên lạc với ngài, xin vui lòng 

liên lạc qua địa chỉ sau đây: 

 Rev. G.B. Phan Đức Định SJ 

Catholic Hosoe Church 

1-9-15 Hosoe-Cho, Shimonoseki-Shi, Yamaguchi-Ken  750-0016 

email:  jbdinhsj@gmail.com. 

Cha Gioankim Nguyễn Minh Toàn SJ, Dòng Tên, đã đƣợc nhà Dòng thuyên 

chuyển về Nhà Tĩnh Tâm ở Kamishakuji, Tokyo, của Dòng, xin anh chị em vui 

lòng liên lạc với ngài qua địa chỉ mới sau đây: 

Rev. Gioankim Nguyễn Minh Toàn SJ 

Retreat House 

4-32-11 Kamishakuji, 

Nerima-Ku, Tokyo 

Tel: (03) 3920-1158; email: gioakimtoansj@gmail.com 

Xin cám ơn. 

Linh mục P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

mailto:jbdinhsj@gmail.com
mailto:gioakimtoansj@gmail.com
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HƢỚNG DẪN CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHGTCG VIỆT NAM  

TẠI NHẬT LẦN II 

 

Link đăng ký: https://forms.gle/YzsgpbPdKqWpjzyk6 

Số lƣợng: 2000 ngƣời tham gia. 

Đăng ký từ: 00:00 ngày 01/02/2023 

Đến ngày: 23:59:59 ngày 19/03/2023 (có thể kết thúc sớm hơn nếu BTC nhận đủ số 

lƣợng) 

Lệ phí tham gia Đại Hội: ¥5000 / ngƣời  

Bao gồm các bữa ăn, nƣớc uống, bảo hiểm, lều trại, vệ sinh. 

Vui lòng đọc kỹ các quy định chung của ĐH trƣớc khi bạn đăng ký: 

https://docs.google.com/.../1WB_3T5cCnCLg9WPeTTT.../edit... 

Vui lòng tham khảo Các bƣớc đăng ký tại đây:  

https://docs.google.com/.../18goEI8OrU-NX8Nm.../edit 

Chủ tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản chính thức. 

1. ボー キィエウ オアィン (yucho) và (UFJ)  

Chị Võ Kiều Oanh, trƣởng ban thƣ ký ĐH II. 

2. ホンバンダァン (SMBC)  

Anh Hoàng Văn Đăng, trƣởng ban Truyền thông ĐH II. 

3. チャンティフォン (yucho)  

Chị Trần Thị Phƣợng, phó ban thƣ ký ĐH II. 

Lƣu ý: Vì số lƣợng ngƣời đăng ký đông, nên mọi ngƣời thông cảm. Sẽ chỉ có một 

trong 3 chủ tài khoản ngân hàng phía trên gửi đến trong email của bạn.  

Ngoài 3 ngƣời trên và ngân hàng tƣơng ứng ra thì bạn vui lòng không chuyển cho ai 

khác.  

Và email thông báo chỉ có 2 email duy nhất là từ:  

truyenthong.gtcg.japan@gmail.com và vietcatholicjp.youth@gmail.com 

Do địa điểm tổ chức bị hạn chế, nên BTC chỉ nhận tối đa 2000 ngƣời. Vì vậy để có cơ 

hội tham gia Đại Hội Giới Trẻ, xin mời các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé!  

Liên hệ/ giải đáp thắc mắc:  

Nhắn tin về: Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản - VCYJ - Facebook 

Hoặc qua email: truyenthong.gtcg.japan@gmail.com 

Thông tin về ĐH: 

Thời gian: 

từ 09:00 thứ năm ngày 4/5/2023 đến 15:00 thứ sáu ngày 5/5/2023.  

Địa điểm: 

Nhà tĩnh tâm dòng Thánh Tâm (Susono, Shizuoka) 

198 Momozono, Susono, Shizuoka 410-1126 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FYzsgpbPdKqWpjzyk6%3Ffbclid%3DIwAR1ZcHoBbDP4qEe7aBjMP_6YOAldcTV6XuCjBBx-eZeAjCVZVA5Nx_CJVdM&h=AT31V7w4thdmnQPmS8uKTFJ2ttr2Ebbbr18ee0TGWWNDWD6B6j3EG8bhlkUib7gs3ucDdbYejqdxg672GL35-mJo5gwqNAULpHwVx4A3nB_sAvl9HTSgHOu9kb7xXUrmJmtu7WMjCw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0AhRdQ8ubxW4ERzlKdbcjXFaETnPeNXza4hS6K7SEZOdTrAmpLE4FA4o6bte7lnHDI_F3c45UJ_wGSWmmu_viRsWB98jD1RHY5RKq4aSj-jzQn2X10C44nQKHX_wd9D7G8KXVcUSjMM8ypcC1n1kP8r17FhtbPYcE5qHDJ9vTeykLlXDSjAejc4x-tHqScc1OYGqT1NNtiP5lq0XwqNRET
https://docs.google.com/document/d/1WB_3T5cCnCLg9WPeTTT_4Le5MKcxKgdQ/edit?usp=sharing&ouid=113502457307959635774&rtpof=true&sd=true&fbclid=IwAR1ki4n_l-rA2Gs_FFXWr06lTw3wnAeo_vYl4_mGriMaFiZPZxfPTNbHjDM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F18goEI8OrU-NX8Nm-p86MWkE7yv0Pex94uh3LqfJ7aBI%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR2HMM2k7INumAk2FFl2PcXHNUe91heqexgc_Nd4Eh-CVPQq7DRu_Cd3JLs&h=AT36Cdkfx5RnLGIH-Vs8_Fntn2uRDUSgUduAxp1FDZD2Sa6Dhm0YRAhenVGCBfgApTC4Yf6fZk5ApoHeCKG2F4l-btCb-KtedVo0b7Ak0UNEIt8nFBNK9VuAsld8bLXz8O6YGFSfuw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0AhRdQ8ubxW4ERzlKdbcjXFaETnPeNXza4hS6K7SEZOdTrAmpLE4FA4o6bte7lnHDI_F3c45UJ_wGSWmmu_viRsWB98jD1RHY5RKq4aSj-jzQn2X10C44nQKHX_wd9D7G8KXVcUSjMM8ypcC1n1kP8r17FhtbPYcE5qHDJ9vTeykLlXDSjAejc4x-tHqScc1OYGqT1NNtiP5lq0XwqNRET
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Đại Hội Song Nguyền Thế Giới lần thứ VI  

tại Linh Địa La Vang 
 

Bản tin từ Giáo Phận Huế ngày 9 tháng 2 năm 2023 

 

Trong 3 ngày từ 31.01 – 02.02.2023, Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia 

Đình đã tổ chức Đại Hội Song Nguyền Thế Giới lần thứ 6 tại Trung tâm Thánh mẫu 

Toàn quốc Đức Mẹ La Vang. Đại hội quy tụ gần 30 Linh mục là Linh nguyền, Giám 

nguyền và hơn 1.500 anh chị em Song Nguyền trong nƣớc và các nƣớc hải ngoại về 

tham dự nhƣ: Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, và một số nƣớc Châu Âu. Chủ đề xuyên suốt 

đại hội lần này là: “Hiệp hành cùng Giáo hội, Song Nguyền sống Yêu thương qua 

Khiêm – Gần”. 

Ngày thứ nhất của Đại hội (31.01.2023) 

Lúc 15g00, Đại hội hân 

hoan đón Đức Cha Giuse Châu 

Ngọc Tri – Giám mục Lạng Sơn, 

Cao Bằng cùng Đức Cha 

Anphongsô Nguyễn Hữu Long – 

Giám mục Vinh về dự khai mạc. 

Sau phần giới thiệu của anh chị 

Nguyễn Văn Từ & Liên, Chủ 

nguyền Việt Nam, Cha Phaolô 

Nguyễn Luận, Tổng Linh 

nguyền Việt Nam tuyên bố Khai mạc Đại hội. 

Lúc 16g30, Đại hội vui mừng đón Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng 

Giám mục Huế, cùng Cha Antôn Dƣơng Quỳnh – Tổng Đại diện TGP Huế về dâng 

Thánh lễ Khai mạc với ý nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên toàn thể Đại 

hội. 

Buổi tối, toàn thể anh chị em Song nguyền tham dự Giờ Chầu Thánh Thể trọng 

thể trƣớc Linh đài Đức Mẹ La Vang. 

Ngày thứ hai 

của Đại hội 

(01.02.2023) 

Ngày mới của 

anh chị em Song 

nguyền đƣợc bắt đầu 

bởi Thánh lễ kính 
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Đức Mẹ La Vang lúc 06g00, do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri chủ tế, cùng đồng tế 

có Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long cùng các Linh mục Linh nguyền, Giám 

nguyền. 

Sau điểm tâm sáng là giờ chia sẻ của Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long 

với chủ đề: “Hiệp hành cùng Giáo hội, Song Nguyền sống yêu thương qua khiêm 

gần”. Xen kẽ là những câu hỏi thảo luận sôi nổi, dí dỏm. Đức Cha, quý Cha đã giải 

đáp nhiều thắc mắc của anh chị em song nguyền. Kế đến, đại diện song nguyền một 

số Giáo phận trình bày tình hình sinh hoạt của địa phƣơng mình. 

Buổi chiều, lúc 14g00, Đại hội tiếp tục với các giờ chia sẻ của Cha Gioan Trần 

Xuân Hùng, Phó Tổng Linh Nguyền Việt Nam với đề tài: “Song Nguyền sống tinh 

thần hiệp hành trong giáo xứ”. Các Giáo phận tiếp tục trình bày tóm lƣợc hoạt động, 

quý Cha giải đáp các thắc mắc, khó khăn của anh chị em. 

Tâm điểm trong buổi tối của ngày Đại hội thứ 2 là giờ cung nghinh rƣớc kiệu 

Đức Mẹ La Vang. Đoàn kiệu khởi hành từ Nhà Hành hƣơng và kết thúc với phép lành 

của Cha chủ sự tại Linh đài. 

Sau giờ rƣớc kiệu, anh chị em Song nguyền cùng quây quần bên nhau trong buổi 

hoan ca với các tiết mục đặc sắc đến từ các Giáo phận, Giáo xứ. Đại hội hân hoan đón 

chào Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Uỷ ban 

Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGM Việt Nam. 

Ngày thứ ba của Đại hội (02.01.2023) 

Ngày cuối cùng của Đại hội, anh chị 

em Song nguyền tiếp tục đƣợc lắng nghe 

các phần chia sẻ, chứng từ đến nhiều miền 

đất nƣớc và hải ngoại. 

Lúc 10g00, Đức Cha Đa Minh 

Nguyễn Văn Mạnh đã chủ tế Thánh Lễ 

trọng thể với ý nguyện mừng biến 

cố “Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền 

thánh” và “Tạ ơn Bế mạc Đại hội”. 

Đặc biệt trong bài giảng, Đức Cha nói: “Tôi biết ơn chƣơng trình Thăng tiến Hôn 

nhân Gia đình. Tôi chúc lành cho Anh Chị Em Song Nguyền, cho chƣơng trình tốt đẹp 

này, Qua Mẹ và Nhờ Mẹ, và bởi sự chúc lành của Mẹ để anh chị em RA ĐI mà làm 

chứng cho tình yêu và hạnh phúc gia đình trong thế giới hôm nay.”  

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Linh nguyền Hải ngoại và Cha Tổng Linh 

nguyền Việt Nam thay mặt các anh chị em Song nguyền ngỏ lời cám ơn Đức Cha Đa 

Minh, quý Đức Cha, Cha Tổng thƣ ký Ủy Ban Mục Vụ GĐ, Cha Quản nhiệm La 

Vang, quý Cha và nhiều ngƣời đã dày công cộng tác tổ chức. Trong dịp này, Cha 

Tổng Linh nguyền Việt Nam và Cha Tổng linh nguyền Hải ngoại cùng ký Thỉnh 
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nguyện thƣ của Chƣơng trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình gửi đến Hội Đồng Giám 

mục Việt Nam. 

Cuối Thánh Lễ, Đức Cha Đa Minh chủ sự Nghi thức sai đi với bài sai truyền giáo 

gửi đến mọi anh chị em Song nguyền nhiệm vụ, đó là: BÀI SAI TRUYỀN GIÁO. 

Đây là lần đầu trong 6 kỳ Đại hội, Song Nguyền nhận “Bài Sai”. Các Song Nguyền ý 

thức đƣợc sứ mạng đƣợc sai đi loan báo Tin Mừng tới các vùng ngoại biên với “Hồn 

Tông Đồ Song Đôi”. Vậy các gia đình Hãy Ra Đi: 

- Làm chứng cho vẻ đẹp của Hôn Nhân Gia Đình;  

- Mở lòng đón nhận Đức Kitô, lắng nghe Người trong thinh lặng và cầu nguyện  

- Trở thành người đan dệt tương quan huynh đệ, tình yêu, sự sống cho Giáo Hội 

hiệp hành;  

- Đồng hành với những người bé mọn, di dân, cô đơn và bị bỏ rơi;  

- Mang hy vọng cho người mất hy vọng;  

- Hãy là những gia đình có tâm hồn rộng lớn;  

- Là khuôn mặt chào đón của Giáo Hội;  

- Và hãy cầu nguyện luôn. 

Chƣơng Trình kết thúc 3 ngày Đại Hội là một Thỉnh nguyện thƣ đƣợc các đại diện 

Hội Đồng Song Nguyền thế giới, gồm 2 cha Tổng Linh Nguyền và 2 cặp Chủ nguyền 

trong nƣớc và hải ngoại trình lên Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy 

Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN.  

Ngài đón nhận Văn Thƣ Thỉnh Nguyện và đã ký nhận. Ngài lập lại mạnh mẽ trong 

trách nhiệm, điều mà ngài đã nói trƣớc đây trong Đại Hội Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình tại 

Tòa Giám Mục Đà Lạt từ ngày 25 - 27/10/2022 : “Tôi công nhận Chƣơng Trình 

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trực 

thuộc Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam”.  

Đây là một 

vinh dự và cũng là 

một trách nhiệm 

cho ACE Song 

Nguyền khi 

Chƣơng Trình đã 

đạt tới độ trƣởng 

thành, sau 35 năm 

thành lập. 

(Từ Nhật Bản 

về tham dự Đại Hội 

này có Cha Phê-rô Phạm Hoàng Trinh và 6 Anh Chị Em). 

Ban Truyền Thông TGP Huế 
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TRANG GIÁO LÝ      – MUỐI CHO ĐỜI – 

ダビデ王（在位：前 1000年 - 前 961年頃） 

主はサムエルに言われた。「いつまであなたは、サウルのことを嘆くのか。わた

しは、イスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。

あなたをベツレヘムのエッサイのもとに遣わそう。わたしはその息子たちの中に、

王となるべき者を見いだした。」（サムエル記上 16、1）こうして、サムエルはベツレ

ヘムに行き、エッサイの七人の息子の末の子（ダビデ）に油を注ぎました。その日

以来、主の霊が激しくダビデに降るようになりました。 

その時、ペリシテ人はサウルと戦っていました。 彼らのチャンピオンの戦士で

あるゴリアテは、イスラエル軍を日常的に見下っていました。 しかし、あの巨人ゴ

リアテに立ち向かえるユダヤ人兵士はいませんでした。 

ところが、新たに油そそがれた、まだ少年であるダビデは、巨人ゴリアテの傲慢

に我慢できず、神の力によって与えられたダビデは、強大なゴリアテを撃ち殺しま

した。こうして、ダビデはサウル王の次のイスラエルの王となりました。 

ダビデとゴリアテの物語を聞きましょう。 

ペリシテ軍はイスラエルとの戦争に集中していました。 両軍は互いに向かい合

い、険しい谷の反対側で戦うためにキャンプを張っていました。 身長 9 フィート

を超えるペリシテ人の巨人が、完全な鎧を着て、40 日間毎日現れ、ユダヤ人を

あざけり、戦いを挑みました。 彼の名はゴリアテ、イスラエルの王サウルと全軍は

ゴリアテを恐れました。 

ある日、エッサイの末っ子であるダビデは、兄たちについてのニュースを伝える

ために父親から戦線に送られました。 ダビデは当時まだ十代の若者でした。 そ

こにいる間、ダビデはゴリアテが毎日反抗を叫ぶのを聞き、イスラエルの人々に

大きな恐怖が沸き起こるのを見ました。 

ダビデは、「彼が神の軍隊に挑戦しなければならない、この決して捕らわれていな

いペリシテ人とは誮ですか？」と答えました。 

それで、ダビデはゴリアテと戦うことを志願しました。 ある程度の説得が必要で

したが、最終的にサウル王はダビデに巨人と戦わせることに同意しました。 素朴

ななチュニックを着て、羊飼い、スリング、そして石がいっぱい入ったバッグを持っ

て、ダビデはゴリアテに近づきました。巨人は彼を呪い、脅迫と侮辱を投げかけま

した。 
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ダビデはペリシテ人にこう言いました。「ダビデはペリシテ人に言った。「おまえ

は、剣と、槍と、投げ槍を持って、私に

向かって来るが、私は、おまえがなぶ

ったイスラエルの戦陣の神、万軍の主

の御名によって、おまえに立ち向かう

のだ。46 きょう、主はおまえを私の手

に渡される。私はおまえを打って、おま

えの頭を胴体から離し、きょう、ペリシ

テ人の陣営のしかばねを、空の鳥、地

の獣に与える。すべての国は、イスラ

エルに神がおられることを知るであろう。47 この全集団も、主が剣や槍を使わず

に救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちをわれわれの手

に渡される」（サムエル上 17:45-47）。 

 

サムエル上 17:48-51 を読みましょう。「ペリシテ人は身構え、ダビデに近づい

て来た。ダビデも急ぎ、ペリシテ人に立ち向かうため戦いの場に走った。 ダビデ

は袋に手を入れて小石を取り出すと、石投げ紐を使って飛ばし、ペリシテ人の額

を撃った。石はペリシテ人の額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。 ダビデは石

投げ紐と石一つでこのペリシテ人に勝ち、彼を撃ち殺した。ダビデの手には剣も

なかった。 ダビデは走り寄って、そのペリシテ人の上にまたがると、ペリシテ人の

剣を取り、さやから引き抜いてとどめを刺し、首を切り落とした。ペリシテ軍は、自

分たちの勇士が殺されたのを見て、适げ出した。」 

PVLC 2023/03 

KHĂN LIỆM THÁNH - III 

Hai cảnh vẽ Prey của năm 1193～1195 

 Thêm một bằng chứng nữa là Khăn 

Liệm Thánh đã có ở Constantinopoli, đó 

là「cảnh vẽ Prey」trong kho thƣ viện 

Buda-Pest của Hungary, đƣợc giới thiệu 

vào năm 1968. Đây là cảnh đƣợc vẽ tại 

Constantinopoli vào năm 1193～1195, 

khi Nữ Hoàng đƣợc vua Hungary cƣới 
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về làm vợ, thì bà ta đã mang theo. Ở trang 27 có hai cảnh vẽ này. Cảnh trên là 

ông Nicodemo xối dầu trên tử thi Chúa Giêsu đƣợc đặt trên khăn liệm. Cảnh 

dƣới là Thiên Thần chỉ báo tấm vải cây lanh cho các phụ nữ vừa bƣớc chân đến 

mộ Chúa. Thƣờng thì cảnh đƣợc vẽ 

với một tấm vải quấn che ngang 

lƣng, nhƣng cảnh này thì trần 

truồng. Cảnh mỹ thuật mà trƣớc 

nay chƣa từng có. Tay phải đặt bên 

trên, tay trái đƣợc đặt bên dƣới, hai 

tay đan lại với ngón tay cái đƣợc 

dấu bên trong, đƣợc đặt che giấu vị 

trí kín, nên chỉ thấy đƣợc 4 ngón. 

Trên trán có vết thƣơng. Giống y hệt nhƣ Khăn Liệm Thánh. 

 Cảnh bên dƣới là Thiên Thần đƣa tay chỉ tấm khăn liệm. Tấm vải nhỏ là tấm

「Sudarion」(khăn lau chùi mồ hôi) cuốn bao đầu Chúa Giêsu đƣợc Phúc Âm 

Thánh Gioan 20, 7 ghi lại, tấm lớn đƣợc coi là tấm vải cây lanh quấn liệm Chúa 

Giêsu. Tấm vải đƣợc gấp thành 2, mặt ngoài có hình dạng dệt sam lụa. Mặt 

trong có nhiều hình Thánh Giá xung quanh thân thể Chúa Giêsu. Nhìn kỹ thì sẽ 

thấy có nhiều lỗ nhỏ. Vị trí trùng khớp với 4 vị trí vết cháy hình chữ L trên Khăn 

Liệm Thánh mà chƣa rõ ở vào thời đại nào. Nghĩa là ngƣời vẽ tấm tranh này là 

ngƣời đã nhìn thấy Khăn Liệm Thánh. Đó là sự kiện 10 năm trƣớc thời Thập Tự 

Quân Đệ Tứ. Nếu suy so với chứng ngôn của binh sỉ Robert de Clary thì chúng 

ta không thể phủ nhận việc Khăn Liệm Thánh đã có tại Constantinopoli trong 

thời điểm ấy. 

 

Từ thế kỷ 13 có truyền thống khóc sầu bi 

 Có một điều làm cho chúng ta càng thêm chú ý quan tâm đó là; sau đó bắt đầu 

có truyền thống vẽ diễn tả những tác phẩm chôn liệm về「khóc sầu bi」cùng dạng 

cấu hình nhƣ bản vẽ này. Cùng thời điểm của bản sao vẽ này, nhiều tranh cảnh 

và hình tƣợng khắc ở nhiều nơi nhƣ Nerezi thuộc bán đảo Balkans, Kurbinovo, 

cũng nhƣ ảnh bức tƣờng Aqnileia của miền Bắc Nƣớc Ý vào từ đầu thế kỹ thứ 13, 

bƣớc vào thế kỹ thứ 14, ở Ý, Pháp và Đức, nhiều tranh ảnh đã đƣợc công nhận. 

 Thí dụ nhƣ vào khoảng năm 1320, tranh ảnh khắc rất ấn tƣợng của tác giả 

Rigino di Enrico vùng Caprino gần Verona, tất cả các tranh ảnh này xuất hiện 

sau thời điểm Khăn Liệm Thánh tại Pháp, sau thời Thập Tự Quân Đệ 4, có thể 

nói đó là bằng chứng có ảnh hƣởng từ Khăn Liệm Thánh. 
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Từ ngữ Công giáo Việt-Nhật     – Catholic Words – 

Các từ vựng Công giáo thường dùng trong mùa Chay＆....... 

Mùa chay 四旬節 

Lễ Tro 灰の水曜日 

xức tro 灰を受ける／かける 

Ăn chay 断食 

Xưng tội ゆるしの秘跡 

Xét mình 反省／振り返り 

Làm việc đền tội 償い 

Kinh ăn năn tội 悔い改める祈り 

Nghi thức nhận người dự tòng 入門式→洗礼志願式 

Tĩnh tâm 黙想／黙想会 

Áo lễ （màu tím） 祭服（紫） 

Dây Các Phép（Màu tím/ Màu hồng） ストラ（紫/ピンク） 

Kinh vinh danh 栄光の賛歌 

Alleluya アレルヤ 

Tiến trình phong thánh 列聖のプロセス（調査） 

Bậc Tôi tớ Chúa” 神の僕 

Bậc đáng kính 尊者 

Chân Phước 福者 

Hiển thánh 聖人 

Lễ phong chân Phước 列福式 

Lễ phong Thánh 列聖式 

Vạ tuyệt thông 破門 

Lạc giáo 異端 

Li giáo 分裂 

Tin lành（đạo） プロテスタント(教会) 

Chính thống giáo (Nga) 正教（ロシア） 

https://dboratorio.tokyo/catholicwords/ 
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SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023  

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

 

Anh chị em thân mến! 

Các Tin Mừng Mátthêu, Marcô và Luca đều kể lại đoạn Chúa Giêsu Biến 

Hình. Ở đó, chúng ta thấy phản ứng của Chúa đối với việc các môn đệ không hiểu 

Ngƣời. Trƣớc đó không lâu, đã xảy ra một cuộc xung đột thực sự giữa Thầy và 

Simon Phêrô, ngƣời sau khi tuyên xƣng niềm tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô, 

Con Thiên Chúa, đã bác bỏ lời tiên báo về cuộc khổ nạn và thập giá của Ngƣời. 

Chúa Giêsu đã cƣơng quyết quở trách hắn: “Satan, hãy lui ra sau Thầy! Lui lại đàng 

sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tƣ tƣởng của anh không phải là tƣ tƣởng của Thiên 

Chúa, mà là của loài ngƣời!” (Mt 16:23). Sau đó, “sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem 

các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao” (Mt 17:1). 

Tin Mừng Chúa Hiển Dung đƣợc công bố hàng năm vào Chúa Nhật II Mùa 

Chay. Trong mùa phụng vụ này, Chúa cùng với chúng ta đến một nơi cách biệt. 

Trong khi những cam kết thông thƣờng của chúng ta buộc chúng ta phải ở lại những 

nơi quen thuộc và những thói quen thƣờng lặp đi lặp lại và đôi khi nhàm chán của 

chúng ta, thì trong Mùa Chay, chúng ta đƣợc mời gọi lên “một ngọn núi cao” cùng 

với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm đặc biệt về kỷ luật thiêng liêng – đó là sự 

khổ hạnh – với tƣ cách là dân thánh của Thiên Chúa. 

Sám hối trong Mùa Chay là một cam kết, đƣợc hỗ trợ bởi ân sủng, để vƣợt qua 

sự hèn tin và sự phản đối của chúng ta trong việc theo Chúa Giêsu trên con đƣờng 

thập giá. Đây chính là điều mà Thánh Phêrô và các môn đồ khác cần phải làm. Để 

đào sâu kiến thức của chúng ta về Thầy, để hiểu đầy đủ và đón nhận mầu nhiệm cứu 

độ của Ngƣời, đƣợc thực hiện trong sự tự hiến hoàn toàn do tình yêu thúc đẩy, 

chúng ta phải để cho Ngƣời tách chúng ta sang một bên khỏi sự tầm thƣờng và phù 

phiếm. Chúng ta cần bắt đầu cuộc hành trình, một con đƣờng khó khăn, giống nhƣ 

một chuyến leo núi, đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung. Những điều kiện cần thiết 

này cũng rất quan trọng đối với hành trình đồng nghị mà chúng ta, với tƣ cách là 
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một Giáo hội, cam kết thực hiện. Chúng ta có thể hƣởng lợi rất nhiều từ việc suy tƣ 

về mối tƣơng quan giữa việc sám hối trong Mùa Chay và kinh nghiệm đồng nghị. 

Trong cuộc “ẩn cƣ” trên núi Tabor, Chúa Giêsu đem theo ba môn đệ, những 

ngƣời đƣợc chọn làm chứng nhân cho một biến cố độc nhất vô nhị. Ngài muốn kinh 

nghiệm ân sủng đó đƣợc chia sẻ, không đơn độc, cũng nhƣ toàn bộ đời sống đức tin 

của chúng ta là một kinh nghiệm đƣợc chia sẻ. Vì chính trong sự hiệp nhất mà 

chúng ta theo Chúa Giêsu. Cùng với nhau, với tƣ cách là một Giáo hội lữ hành 

trong thời gian, chúng ta trải nghiệm năm phụng vụ và Mùa Chay trong đó, đồng 

hành với những ngƣời mà Chúa đã đặt giữa chúng ta nhƣ những ngƣời bạn đồng 

hành. Giống nhƣ việc Chúa Giêsu và các môn đệ lên Núi Tabor, chúng ta có thể nói 

rằng hành trình Mùa Chay của chúng ta là “đồng nghị”, vì chúng ta cùng nhau đi 

trên cùng một con đƣờng, với tƣ cách là các môn đệ của một vị Thầy duy nhất. Vì 

chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là Đƣờng, và do đó, trong hành trình phụng vụ 

cũng nhƣ trong hành trình của Thƣợng hội đồng, Giáo hội không làm gì khác hơn là 

tiến sâu hơn và trọn vẹn hơn vào mầu nhiệm Chúa Kitô Cứu thế. 

Và vì vậy chúng ta đi đến đỉnh cao của nó. Tin Mừng thuật lại rằng Chúa 

Giêsu “đã biến hình trƣớc mặt họ; dung nhan Ngƣời chói lọi nhƣ mặt trời và áo 

Ngƣời trở nên trắng tinh nhƣ ánh sáng” (Mt 17:2). Đây là “đỉnh cao”, mục tiêu của 

cuộc hành trình. Vào cuối cuộc thăng thiên của họ, khi họ đứng trên đỉnh núi cao 

với Chúa Giêsu, ba môn đệ đƣợc ơn nhìn thấy Ngƣời trong vinh quang của Ngƣời, 

chói lọi trong ánh sáng siêu nhiên. Ánh sáng đó không đến từ bên ngoài, nhƣng tỏa 

ra từ chính Chúa. Vẻ đẹp thiêng liêng của khải tƣợng này vĩ đại hơn tất cả những nỗ 

lực mà các môn đệ đã thực hiện khi leo lên núi Tabor. Trong bất kỳ chuyến leo núi 

vất vả nào, chúng ta phải giữ cho đôi mắt của mình dán chặt vào con đƣờng; tuy 

nhiên, bức tranh toàn cảnh mở ra ở phần cuối khiến chúng ta kinh ngạc và tƣởng 

thƣởng cho chúng ta bởi sự hùng vĩ của nó. Cũng vậy, tiến trình đồng nghị thƣờng 

có vẻ khó khăn, và đôi khi chúng ta có thể nản lòng. Tuy nhiên, điều chờ đợi chúng 

ta ở cuối con đƣờng chắc chắn là một điều gì đó kỳ diệu và đáng kinh ngạc, điều 
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này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý muốn của Thiên Chúa và sứ mệnh của chúng ta 

trong việc phục vụ vƣơng quốc của Ngài. 

Kinh nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor càng thêm phong phú khi, bên 

cạnh Chúa Giêsu biến hình, Môsê và Êlia hiện ra, tƣợng trƣng cho Lề luật và các 

Ngôn sứ (x. Mt 17:3). Sự mới mẻ của Đức Kitô đồng thời là sự hoàn tất giao ƣớc và 

những lời hứa cổ xƣa; nó không thể tách rời khỏi lịch sử của Thiên Chúa với dân 

của Ngài và tiết lộ ý nghĩa sâu xa hơn của nó. Tƣơng tự nhƣ vậy, hành trình đồng 

nghị bắt nguồn từ truyền thống của Giáo hội và đồng thời mở ra cho những điều 

mới mẻ. Truyền thống là nguồn cảm hứng để tìm kiếm những con đƣờng mới và để 

tránh những cám dỗ trái ngƣợc của sự bất động và thử nghiệm ngẫu hứng. 

Hành trình sám hối trong Mùa Chay và hành trình của Thƣợng hội đồng đều 

có mục tiêu là một cuộc biến hình, cả cá nhân lẫn giáo hội. Một sự biến đổi, trong cả 

hai trƣờng hợp, đều có khuôn mẫu của nó trong cuộc Biến Hình của Chúa Giêsu và 

đạt đƣợc nhờ ân sủng của mầu nhiệm vƣợt qua của Ngƣời. Để việc biến hình này có 

thể trở thành hiện thực trong chúng ta trong năm nay, tôi muốn đề xuất hai “con 

đƣờng” phải đi theo để cùng lên núi với Chúa Giêsu và cùng với Ngƣời đạt đƣợc 

mục tiêu. 

Con đƣờng thứ nhất liên quan đến mệnh lệnh mà Thiên Chúa Cha ngỏ với các 

môn đệ trên Núi Tabor khi họ chiêm ngƣỡng Chúa Giêsu biến hình. Tiếng từ đám 

mây phán: “Hãy nghe Ngƣời” (Mt 17:5). Vì vậy, đề xuất đầu tiên rất rõ ràng: chúng 

ta cần lắng nghe Chúa Giêsu. Mùa Chay là thời gian ân sủng trong đó chúng ta 

nhiệt thành lắng nghe Ngƣời khi Ngƣời nói với chúng ta. Và làm thế nào để Ngƣời 

nói chuyện với chúng ta? Thƣa: Thứ nhất, nơi lời Chúa, mà Giáo hội cống hiến cho 

chúng ta trong phụng vụ. Cầu mong cho những lời đó không rơi vào những lỗ tai 

điếc; nếu chúng ta không thể luôn tham dự Thánh lễ, chúng ta hãy nghiên cứu các 

bài đọc Kinh thánh hàng ngày, ngay cả với sự trợ giúp của internet. Ngoài Kinh 

thánh, Chúa nói với chúng ta qua anh chị em của chúng ta, đặc biệt qua những 

khuôn mặt và câu chuyện của những ngƣời đang gặp khó khăn. Tôi xin nói một 

điều khác, điều khá quan trọng đối với tiến trình công nghị: việc lắng nghe Chúa 
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Kitô thƣờng diễn ra trong việc lắng nghe anh chị em của chúng ta trong Giáo hội. 

Việc lắng nghe lẫn nhau nhƣ vậy trong một số giai đoạn là mục tiêu chính, nhƣng 

nó luôn luôn không thể thiếu trong phƣơng pháp và phong cách của một Giáo hội 

đồng nghị. 

Khi nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ “ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức 

Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: „Chỗi dậy đi, đừng sợ!‟ Các ông ngƣớc mắt 

lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.” (Mt 17:6-8). Đây là 

đề xuất thứ hai cho Mùa Chay này: đừng nƣơng tựa vào một thứ tôn giáo đƣợc tạo 

nên từ những sự kiện phi thƣờng và những trải nghiệm kịch tính, vì sợ phải đối mặt 

với thực tế và những cuộc đấu tranh hàng ngày, những khó khăn và mâu thuẫn của 

nó. Ánh sáng mà Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ là sự báo trƣớc về vinh quang 

Phục Sinh, và đó phải là mục tiêu của hành trình của chính chúng ta, khi chúng ta 

theo “một mình Ngƣời”. Mùa Chay dẫn đến Lễ Phục Sinh: “cuộc tĩnh tâm” tự nó 

không phải là mục đích, mà là một phƣơng tiện chuẩn bị cho chúng ta cảm nghiệm 

cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa với đức tin, đức cậy và đức mến, và nhờ đó tiến 

đến sự phục sinh. Cũng trong cuộc hành trình đồng nghị, khi Thiên Chúa ban cho 

chúng ta ân sủng có một số kinh nghiệm mạnh mẽ về sự hiệp thông, chúng ta không 

nên tƣởng tƣợng rằng mình đã đến nơi – vì Chúa cũng lặp lại với chúng ta rằng: 

“Hãy trỗi dậy và đừng sợ”. Vậy thì chúng ta hãy đi xuống đồng bằng, và xin ân 

sủng mà chúng ta đã trải qua củng cố chúng ta để trở thành “những nghệ nhân của 

tính đồng nghị” trong cuộc sống bình thƣờng của các cộng đồng của chúng ta. 

Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần linh hứng và nâng đỡ chúng ta 

trong Mùa Chay này khi chúng ta lên đƣờng với Chúa Giêsu, để chúng ta cảm 

nghiệm đƣợc vẻ huy hoàng thần linh của Ngƣời và nhờ đó, đƣợc củng cố trong đức 

tin, kiên trì đồng hành với Ngƣời, là vinh quang của dân Ngƣời và ánh sáng của các 

dân nƣớc. 

Rôma, Đền Thờ Thánh Gioan Lateranô, 25 tháng Giêng,  

Lễ Thánh Phaolô Trở Lại. 
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10 LỜI KHUYÊN CHO MỘT MÙA CHAY 

THÁNH THIỆN 
 

Thiên Chúa không những luôn trao ban cho chúng ta cách dồi dào, mà Ngài 

còn ban tặng cho chúng ta mọi lúc và mọi nơi! Sự tốt lành của Ngài thể hiện phong 

phú nhất trong Nhiệm Thể của Ngài là Giáo Hội và cụ thể là trong Năm Phụng vụ 

của Giáo Hội. 

Hai dịp lễ lớn nhất của năm Phụng vụ là mùa Vọng mà đỉnh điểm là lễ Giáng 

sinh và mùa Chay mà cao điểm là Tuần Thánh và Chúa Giêsu Phục Sinh. Để cảm 

nghiệm sự viên mãn của mầu nhiệm Vƣợt Qua – cuộc thƣơng khó, tử nạn và phục 

sinh của Chúa Giêsu – chúng ta phải sống với trái tim quảng đại rộng mở đón nhận 

tinh thần mùa Chay. Mùa Chay vừa là quà tặng vừa là mùa của ân sủng dồi dào. 

Tại sao chúng ta không quyết định ngay bây giờ để sống mùa Chay này với tất 

cả sự quảng đại rộng mở của con tim, trí óc, linh hồn, thân xác và cảm xúc? Chúng 

ta hãy sống bốn mƣơi ngày của ân sủng và phúc lành này nhƣ thể đó là mùa Chay 

cuối cùng trong đời ta! Cuộc sống chúng ta rất ngắn ngủi và thời gian trôi đi thật 

nhanh nhƣ kim đồng hồ chẳng bao giờ quay ngƣợc lại. 

Chúng tôi đƣa ra mƣời thực hành đơn giản trong mùa Chay để thời gian này 

thật sự là mùa Chay tốt nhất trong đời ta. “Nếu hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

đừng cứng lòng …” 

1. Cầu nguyện. Thay vì nhƣ cô Matta, tại sao chúng ta không cố gắng bắt 

chƣớc cô Maria ở Bêtania trong mùa Chay này. Maria đã làm gì khi Matta lo lắng 

và bối rối chạy tới chạy lui? Maria chỉ đơn giản là ngồi bên chân Chúa Giêsu, dán 

chặt mắt vào Ngài, lắng nghe cách chăm chú và trò chuyện với Ngài thật thân thiện 

và quý mến, và chỉ đơn giản là yêu mến Chúa Giêsu. Trong mùa Chay, sao chúng ta 

không thực hiện đề nghị là bắt chƣớc cô Maria ở Bêtania để cầu nguyện nhiều hơn 

và tốt hơn! Lời cầu nguyện làm đẹp lòng Trái Tim Chúa Giêsu biết bao! 

2 . Hòa giải và hòa bình. Nếu có một vài ngƣời trong cuộc sống làm cho bạn 

giận dữ, oán hận, thậm chí hận thù, cay đắng với họ, thì mùa Chay là thời gian 

thuận lợi nhất để làm hòa. Hãy xây dựng một cây cầu [thiết lập các mối quan hệ] và 

phá bỏ các rào cản! Trong các bài giảng lễ hôn phối tôi thƣờng nói với những ngƣời 

chuẩn bị kết hôn rằng có ba câu nói ngắn nhƣng quan trọng nhất mà các cặp vợ 

chồng nên học thuộc là: “Anh (em) yêu em (anh)!” “Anh (em) xin lỗi em (anh)!” và 
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“Anh (em) tha thứ cho em (anh)!” Mùa Chay là thời gian để bỏ đi men cũ mục nát 

và làm mới các mối quan hệ xã hội của chúng ta! 

3 . Sám hối. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng: “Nếu anh em không hối cải, anh em sẽ 

diệt vong”. Hãy từ bỏ một cái gì đó bạn yêu thích vì lòng mến Chúa và vì phần rỗi 

các linh hồn. Bằng cách nói “không” với chính mình, chúng ta sẽ dễ dàng thƣa 

“vâng” với Chúa hơn, để Chúa hiện diện trong lòng ta! Hãy cầu xin Chúa Thánh 

Thần soi sáng để từ bỏ những gì làm Thiên Chúa hài lòng nhất! 

4 . Kinh Thánh, Lời của Chúa. Trong mùa Vọng và mùa Chay, Giáo Hội hết 

lòng khuyên nhủ chúng ta phải thật sự khao khát Lời Chúa. Để đáp lại cám dỗ đầu 

tiên của ma quỷ, Chúa Giêsu đã trả lời rằng: “Con ngƣời không chỉ sống nhờ cơm 

bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Ƣớc mong trong mùa 

Chay này chúng ta đƣợc thúc đẩy để suy niệm Lời Chúa mỗi ngày! Hãy sử dụng 

phƣơng pháp cầu nguyện mà Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã đề nghị là 

Lectio Divina gồm đọc, suy niệm, chiêm niệm, cầu nguyện, và hành động – đƣa 

vào thực hiện trong cuộc sống những hiểu biết tốt lành mà bạn đã nhận đƣợc. Điều 

này sẽ làm cho đời sống các bạn đƣợc thay đổi, nhƣ Thánh Phaolô khẳng định: “Tôi 

sống, nhƣng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. 

5 . Làm việc lành phúc đức. Mùa Chay là thời gian để trao ban, đặc biệt là cho 

ngƣời nghèo, ngƣời bệnh tật, những ngƣời bị xã hội loại bỏ. Hãy nhớ những cử chỉ 

yêu thƣơng của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với ngƣời nghèo, những cái hôn ấm 

áp đối với những ngƣời bị thế giới khinh chê và ruồng bỏ. “ Bất cứ điều gì anh em 

làm cho một trong những ngƣời bé nhỏ nhất của Ta, là anh em đã làm cho chính 

Ta”. 

6 . Thực hành ba chữ T: Thời gian (time), Tài năng (talents), Tài sản của cải 

(Treasures). Tiếp nối những việc lành phúc đức, tại sao không xét mình trong 3 lãnh 

vực bắt đầu bằng chữ T và xem mình đang ở đâu và làm thế nào có thể trao ban cho 

những ngƣời khác, nhƣ Chân Phƣớc Mẹ Têrêsa nói: “Hãy trao ban cho đến khi 

mình bị tổn thƣơng!” 

Thời gian! Hãy trao ban thời gian của bạn cho những ngƣời khác và hãy bắt 

đầu trong gia đình mình vì lòng nhân ái bắt đầu từ gia đình. 

Tài năng! Tất cả chúng ta đều có tài năng. Mùa Chay là thời gian để chiến 

thắng sự lƣời biếng của chúng ta và làm việc siêng năng để vun trồng tài năng mà 
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Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. “Thà rằng hoạt động mà suy nhƣợc còn hơn là 

để chết dần chết mòn.” 

Tài sản của cải! Nếu bạn có dƣ thừa thực phẩm, quần áo, tiền bạc và của cải 

vật chất, hãy cho và cho đi. Bạn đang cho Chúa Giêsu trong những ngƣời nghèo! 

7 . Vui mừng. Hãy vui mừng! Cố gắng thực hiện từ viết tắt J.O.Y, trong đó J 

(Jesus) là viết tắt chữ Chúa Giêsu; O (Others) là ngƣời khác; Y (You) – là bạn! Nếu 

chúng ta đặt Chúa Giêsu trƣớc, rồi những ngƣời khác ở vị trí thứ hai và cuối cùng là 

bản thân mình thì chúng ta sẽ cảm nghiệm đƣợc niềm vui của Chúa Thánh Thần và 

niềm vui đó sẽ tràn ngập nơi những ngƣời mà chúng ta gặp gỡ! 

8 . Tham dự Thánh Lễ và rƣớc lễ mỗi ngày. Cách tốt nhất để chúng ta có thể 

sống mùa Chay Thánh là đến gần Chúa Giêsu càng nhiều càng tốt. Trong Thánh Lễ 

và khi rƣớc lễ, chúng ta không chỉ đến gần Chúa Giêsu, nhƣng chúng ta thực sự tiếp 

nhận Ngài vào tận đáy lòng mình, cung thánh nội tâm là linh hồn chúng ta. Tuy 

nhiên, hãy tham dự thánh lễ và rƣớc lễ với những ý nguyện, đặc biệt là để sửa chữa 

lỗi lầm và ngăn ngừa tội lỗi. Tại sao Chúa Giêsu đau khổ rất nhiều trong cuộc vƣợt 

qua cay đắng của ngài? Thánh Inhaxiô thành Loyola đã trả lời cho chúng ta với hai 

lý do chính sau: 

1) Để cho chúng ta thấy đƣợc sự hiểm độc và ác tà của thực tại tội lỗi. 

2) Để cho chúng ta thấy đƣợc tình yêu sâu thẳm của Ngài dành cho tất cả nhân 

loại và cho mỗi ngƣời chúng ta. 

Hãy tham dự Thánh Lễ và rƣớc lễ để đền bù những tội lỗi mình đã phạm và 

những tội lỗi của gia đình mình. Nói về mặt đạo đức, cũng nên tham dự Thánh Lễ 

và rƣớc lễ để đền bù tội lỗi của những ngƣời phá thai và cộng tác vào việc phá thai, 

làm đổ máu những thai nhi vô tội nhất và đáng thƣơng nhất, của những ngƣời đã 

sống và tuyên truyền đồng tính luyến ái, một hành động đã phá hủy các nền tảng 

xây dựng cơ bản của xã hội là gia đình! 

9 . Chiến thắng những ác thần của riêng bạn. Tất cả chúng ta không chỉ có 

những tật hƣ nết xấu đang ẩn nấp trong con ngƣời của mình – điểm yếu của chúng 

ta làm cho chúng ta dễ sa ngã. Nhƣng chúng ta còn có ác thần đang tấn công chúng 

ta – thƣờng là tấn công điểm yếu của ta. Hãy kiểm tra xem nơi nào ác thần tấn công 

bạn nhiều nhất. Bạn chỉ có thể xét mình qua các mối tội đầu và xem tội nào ma quỷ 

đã mở đƣờng. Tội mê ăn uống chăng? Tội mê dâm dục chăng? Tội tham lam 

chăng? Tội lƣời biếng chăng? Tội hờn giận chăng? Tội ghen ghét chăng? Tội kiêu 
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ngạo chăng? Trong mùa Chay, chúng ta là những ngƣời lính của Chúa Kitô Vua. 

Đây là thời gian để chiến đấu chống lại ác thần của chúng ta với sức mạnh của Chúa 

Giêsu Vua. Chúng ta yếu đuối nhƣng Thiên Chúa thì mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng 

không có gì là không thể đối với Thiên Chúa! 

10 . Đức Maria và mùa Chay. Hãy cố gắng sống một mùa Chay mạnh mẽ với 

Mẹ Maria. Hãy lần hạt kính năm sự Thƣơng cũng nhƣ lần hạt dâng cho Đức Mẹ 

Sầu Bi. Hãy xem phim “ Cuộc thƣơng khó của Chúa Kitô” của Mel Gibson, trong 

đó vai trò của Đức Maria thật nổi bật. Hãy suy niệm đàng Thánh Giá, bƣớc đi cùng 

với Đức Mẹ Sầu Bi. Hãy phấn đấu trong mùa Chay để sống những ngày thánh thiện 

dƣới con mắt của Mẹ Maria và với Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm của Mẹ Maria. 

Tóm lại, hỡi các bạn, nếu chúng ta chọn sống những đề nghị trên với sự quảng 

đại tinh thần, thì đây sẽ là mùa Chay thánh thiện nhất trong tất cả các mùa Chay của 

chúng ta. Chúng ta sẽ sống viên mãn mầu nhiệm Vƣợt Qua- để chịu đau khổ và chết 

với Chúa Giêsu và chúng ta sẽ sống lại với Ngài trong vinh quang Phục Sinh! 

Nguồn: Giêsu.net 

 

 

NẺO ĐƢỜNG TÌNH YÊU 

 

Lạy Chúa, con đường theo Ngài 

Chẳng luôn dễ dàng, đầy ải chông chênh 

Nhưng không hề thiếu ơn trên 

Đan xen hoà lẫn cạnh bên nhân từ 

Vì Ngài dẫn lối lỉ liên 

Ban nguồn thần khí tảo tần ngày đêm 

Chở che nâng đỡ mãi thêm 

Dìu con về bến trọn niềm hỷ hoan 

Giê-su Con Chúa chứa chan 

Hạ sinh xuống thế, bình an tuôn trào. 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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NẺO ĐƢỜNG GIÊ-SU 

 

Nào nhịp chân gieo bƣớc hành trình 

Dù dòng đời muôn hình gian khó 

Kìa ánh dƣơng đang chiếu tỏ 

Hiệp đoàn lên đƣờng Giê-su yêu thƣơng. 

 

Thập giá Chúa toả hƣơng thơm ngát 

Chẳng nặng mùi chết chóc bi ai 

Giải thoát muôn ngƣời sợ hãi 

Tự nguyện hiến dâng, ơn Ngài không quên. 

 

Ƣớc mong sao vững bền, thành tín 

Lòng trông cậy, an bình chứa chan 

Tâm hồn dạt dào hỷ hoan 

Hằng ngày từ bỏ, thiện toàn vƣơn xa. 

 

Theo chân Chúa, thập giá vai mang 

Hy sinh tiến bƣớc loan Tin Mừng 

Khắp nơi dân nƣớc tƣng bừng 

Sẵn sàng cất bƣớc nẻo đƣờng Giê-su. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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PHÂN ĐỊNH CẢ ĐỜI 

 

Điều tôi thích; người ghét. 

Tài tôi có; người ganh. 

Tội tôi quên; người nhớ. 

Việc tôi làm; người chơi. 

Phim tôi sợ; người mê. 

Món tôi ưa; người chán. 

Sách tôi khen; người chê. 

Chuyện tôi chê; người chuộng. 

Khi tôi tươi; người héo. 

Lúc tôi buồn; người vui. 

Điều tôi than; người thích. 

Điều tôi trọng; người khinh. 

Tôi hài lòng; người đau. 

Tôi tươi cười; người khóc. 

Tôi khóc lóc; người cười. 

Điều tôi tin; người ngờ. 

Việc tôi chắc; người nghi…. 

 

Thế nên phải phân định 

Lành-dữ, đúng hoặc sai 

Để khỏi phải tiếc nuối 

Đánh mất cả đời người. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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SÁM HỐI TỰ TÂM 

 

Sám hối không chỉ nhìn nhận tội lỗi 

Mà dẫn tới bước sửa đổi đời mình. 

Hãy làm việc lành xứng với công minh 

Trọn đời vẹn nghĩa trung trinh nguyện cầu. 

 

Sám hối chẳng cần muộn phiền âu sầu 

Chỉ cần từ bỏ triền miên giả hình. 

Nếp sống ỷ lại vật chất trọng khinh 

Không xứng với Đấng hạ sinh cứu đời. 

 

Sám hối thoát khỏi “lạc đường, rong chơi” 

Tôn thờ ngẫu tượng thê lương cuộc trần 

Lối sống giả tạo muôn phần ăn năn 

Đời con xin Chúa đỡ nâng tháng ngày. 

 

Sám hối đưa bước ân cần lạ thay 

Về cùng Thiên Chúa quyền năng, trung thành 

Chan hòa vui sống cùng nhau hiệp hành 

Đơn sơ vẹn nghĩa, tinh anh mỗi ngày. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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NÊN MUỐI CHO ĐỜI VÀ NÊN ÁNH SÁNG CHO 

TRẦN GIAN 
 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trƣớc mặt thiên hạ, để họ thấy những công 

việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời”(Mt 5,16). 

Trong bài Phúc Âm hôm nay Đức Giê-su nói: “Anh em là muối cho đời và là 

ánh sáng cho trần gian”(x. Mt 5, 13; 14). Vậy chúng ta phải làm gì để nên muối cho 

đời và nên ánh sáng cho trần gian đây? Theo Lời Chúa vừa trích trên đây, chúng ta 

phải làm những việc tốt và đẹp. Tốt cho mình và tốt cho ngƣời khác; đẹp cho mình và 

đẹp cho ngƣời khác; tốt cho Đạo và đẹp cho Đời; tốt cho mình và đẹp cho ngƣời khác.  

Bởi đó, trong cuộc sống hằng ngày của mình, dù chúng ta ở đâu hay trong bất cứ 

hoàn cảnh nào, chúng ta phải cố gắng làm những điều tốt và đẹp; đừng làm những 

việc xấu xa; gian ác; hãy bỏ đi những nói hành nói xấu; hãy bỏ đi những gian dối, lọc 

lừa; hãy bỏ đi những ở không, lƣời biếng; hãy bỏ đi những ăn cắp, ăn trộm;.... Vì 

những việc đó không tốt và không đẹp chút nào. 

Cụ thể chúng ta sẽ làm gì? 

1. Là con cái Chúa; là ngƣời Tín hữu Ki-tô, chúng ta không thể không đọc kinh, 

cầu nguyện và dâng lễ. 

Bây giờ nói đến đọc kinh thì hơi khó đấy. Vì không có thời gian; rồi mỗi ngƣời 

có những việc khác nhau; với lại giới trẻ bây giờ khó có thể ngồi 5, 10 phút để đọc 

kinh, dù rằng chúng có thể xem phim, chơi game cả tiếng đồng hồ hay cả ngày. Thời 

thế nó vậy. Tôi thiết nghĩ, vì hoàn cảnh nhƣ thế, chúng ta không nên đọc kinh nhiều; 

nên đọc ít và ngắn gọn thôi. Chẳng hạn, nếu có thì giờ thì chúng ta lần hạt 50; không 

thì 10 kinh hay 1 kinh Kính Mừng cũng đƣợc. Thà đọc ít mà sốt sắng,  còn hơn đọc 

nhiều mà lo ra, chia trí. 

Việc cầu nguyện ban sáng và tối. Ngày nay cũng không dễ dàng gì. Ngƣời lớn 

thì lo làm việc; ngƣời trẻ thì lo đi học. Theo tôi, mỗi ngƣời hãy tập thói quen cầu 

nguyện ban sáng và ban tối cho riêng mình. Không cần đọc nhiều; cũng không cần 

thời gian, chỉ cần 30 giây cho ban sáng và 30 giây cho ban tối.  

Cách cầu nguyện thế này. Ban sáng khi thức dậy, ngồi hay nằm cũng đƣợc, ta 

làm dấu, miệng nói thầm trong lòng: Lạy Chúa, Con tạ ơn Chúa đã ban cho con qua 

đêm bình an. Xin Chúa chúc lành cho ngày mới của con. Thế thôi, 30 giây. Và ban tối, 

trƣớc khi nhắm mắt ngủ, nằm hay ngồi cũng đƣợc, hãy nói thầm với Chúa: Lạy Chúa, 

con cảm tạ Chúa đã ban mọi ơn lành cho con hôm nay. Nếu con đã làm gì sai lỗi, xin 

Chúa thứ tha. Thế thôi, chỉ có 30 giây. Và ta bình an mà ngủ. Và sáng mai, cứ 

thế,.......cứ thế.  
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Quả thật, khi cầu nguyện nhƣ vậy, chỉ cần có 1 phút mà chúng ta đƣợc Chúa gìn 

giữ và phù trợ suốt một ngày, sống bình an và hạnh phúc. Vừa dễ làm lại vừa tiện lợi, 

tôi thiết nghĩ ai cũng có thể làm đƣợc. Vậy, chúng ta hãy làm ngay đi !!! 

Còn việc dâng lễ, nếu đƣợc thì mỗi ngày chúng ta đến dâng lễ; nhất là ngày 

Chúa Nhật; nếu bệnh tật hay già yếu đi không đƣợc thì chúng dâng lễ trực tuyến. 

Chúng ta cứ nghĩ mà xem, một ngƣời ăn một ngày 3 bữa với một ngƣời ăn ngày một 

bữa thì ai sẽ khỏe mạnh hơn ai? Chắc chắn là ngƣời ăn một ngày 3 bữa rồi. Chúng ta 

cũng hãy so sánh điều đó trong đời sống thiêng liêng. Ngƣời dâng lễ mỗi ngày và 

ngƣời một tuần mới dâng lễ một lần hay một tháng mới dâng một lần thì linh hồn của 

ngƣời nào sẽ khỏe mạnh hơn? 

2. Khi dâng lễ, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.  

Đó có thể là ông bà hay cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè của ta. Nếu có điều kiện, 

chúng ta hãy xin lễ. Vì các ngài bây giờ nhƣ bị ngồi trong tù; bị nhốt trong luyện 

ngục; các ngài không làm gì để lãnh ơn cứu độ cho chính mình đƣợc nữa, nên rất cần 

đến sự trợ giúp của chúng ta, những ngƣời còn sống.  

Trong Giáo Hội, việc cầu nguyện cho ngƣời đã khuất không chỉ là một việc tốt 

đẹp mà còn là một việc rất lành thánh nữa, vì việc cầu nguyện cho ngƣời đã khuất 

đem lại cho họ sự sống đời đời. Nên mỗi khi dâng lễ chúng ta hãy đặc biệt cầu cho 

những ngƣời đã khuất nhé !!! 

3. Giúp đỡ ngƣời nghèo, ngƣời bệnh và những ngƣời gặp cảnh khó khăn. 

Chúng ta hãy Giúp đỡ ngƣời nghèo, ngƣời bệnh và những ngƣời gặp cảnh khó khăn 

trong khả năng mình có. 

4. Hãy siêng năng làm việc và chăm chỉ học hành. 

Những ngƣời lớn, chúng ta hãy siêng năng làm việc để có tiền nuôi gia đình. 

Thật ra, việc làm thì rất nhiều, không thiếu, chỉ sợ chúng ta không muốn làm hay chê 

việc nặng, việc nhỏ và lƣơng ít thôi. Nếu chúng ta siêng năng làm việc; việc gì cũng 

làm, tùy theo hoàn cảnh, tôi thiết nghĩ có khối việc cho chúng ta làm chứ không bao 

giờ thất nghiệp. Có làm là có ăn, không ít thì nhiều; còn không làm thì dứt khoát là 

không có gì. 

Còn các em nhỏ đang tuổi đi học, thì phải chăm chỉ học hành. Mình học là để 

cho mình có tƣơng lai tƣơi sáng; không chỉ học về kiến thức mà nhất là học những 

kinh nghiệm sống, vì sau này chúng ta sống và làm việc chứ không sống vì những mớ 

kiến thức không thôi. Cứ thấy cái gì tốt, cái gì đẹp là chúng ta học; càng nhiều càng 

tốt.  

Chúng ta học những điều hay lẽ phải, để rồi sau này chúng ta “biết theo lẽ phải 

mà thu xếp công việc của mình”(x. Tv 111,5). Điều này cũng cần cho ngƣời lớn 

chúng ta nữa. Chúng ta phải học, học nữa, học mãi để sống theo lẽ phải; làm sao cho 

tốt; cƣ xử sao cho đẹp; đừng chơi xấu; đừng làm điều bất chính, bất nhân. 
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5. Chu toàn các bổn phận của mình. 

Chúng ta hãy chu toàn bổn phận của một ngƣời cha ngƣời mẹ; bổn phận của 

ngƣời vợ ngƣời chồng; bổn phận của một Linh mục, một Tu sĩ; bổn phận của ngƣời 

làm con, làm cháu; bổn phận của một ngƣời công dân; bổn phận của một con cái 

Chúa; bổn phận của một công nhân, một nhà giáo, một bác sĩ,... Mỗi ngƣời chúng ta 

mà chu toàn các bổn phận của mình thì làm cho guồng máy của Gia Đình, của Xã Hội 

và của Giáo Hội chạy ro ro; ai cũng đƣợc yên vui và hạnh phúc. 

Quả thật, khi chúng ta làm những điều tốt đẹp, dù âm thầm hay kín đáo ngƣời ta 

sẽ biết và nhất là có Chúa biết. Và dù ngƣời ta có không biết đi nữa, thì những việc 

làm tốt đẹp đó cũng tôn vinh Thiên Chúa. Muối thì phải mặn; không mặn không phải 

là muối và cũng chẳng có cái gì ƣớp cho muối mặn lại đƣợc; muối không mặn chỉ có 

vất đi thôi. Chúng ta cũng vậy, là con cái Chúa, chúng ta không thể không làm những 

điều tốt đẹp; không thể không đọc kinh, cầu nguyện và dâng lễ; không thể không giúp 

đỡ ngƣời nghèo, ngƣời bệnh, ngƣời gặp khó khăn; không thể không siêng năng làm 

việc và chăm chỉ học hành. 

Vậy chúng ta hãy cố gắng làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Làm 

những điều tốt đẹp thì tâm hồn của chúng ta sẽ có sự bình an và niềm vui của Chúa; 

chúng ta nên muối cho đời và nên ánh sáng cho trần gian; đồng thời chúng ta tôn vinh 

Thiên Chúa và nên con yêu quí của Ngài.  

Lm Bosco Dương Trung Tín 

 

 

TRÁNH SÂU CŨNG KHÔNG XẤU MẶT NÀO 

 

“Anh em hãy hoàn thiện nhƣ Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”(Mt 5,48). 

Theo Tin Mừng thánh Lu ca thì Hoàn Thiện có nghĩa là có lòng Nhân Từ: “Anh 

em hãy có lòng nhân từ nhƣ cha anh em là Đấng nhân từ”(x. Lc 6,36). Nhƣng theo bài 

đọc 1 hôm nay thì Hoàn Thiện lại chính là sự Thánh Thiện: “Các ngƣơi phải Thánh 

Thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngƣơi là Đấng Thánh”(x.Lv 19,2). Nhƣ 

vậy, ngƣời Hoàn Thiện là ngƣời có lòng Nhân Từ; là ngƣời Thánh Thiện. 

Vấn đề là con ngƣời chúng ta có nên hoàn thiện nhƣ Thiên Chúa đƣợc không? 

Con ngƣời yêu đuối và giới hạn của chúng ta có lòng nhân từ nhƣ Thiên Chúa đƣợc 

không? Và con ngƣời tội lỗi của chúng ta có nên thánh thiện nhƣ Thiên Chúa đƣợc 

không? Câu trả lời là ĐƢỢC. Vậy thì chúng phải làm gì đây? 

1. “Ngƣơi không đƣợc để lòng thù ghét ngƣời anh em, nhƣng phải mạnh dạn 

quở trách ngƣời đồng bào. Nhƣ thế ngƣời sẽ khỏi mang tội vì nó”(x. Lv 19,17). 
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Vậy, việc làm trƣớc tiên là chúng ta đừng để lòng thù ghét ai, dù ngƣời đó có 

làm điều gì đó xấu xa hay sai trái. Nếu có thể, thì chúng ta hãy góp ý với ngƣời đó, 

rằng việc đó không nên làm. Nếu cần thì chúng ta có thể “quở trách” hay nói thẳng 

nói thật cho ngƣời đó biết, vì mối tình thân; vì yêu thƣơng mà nói, để mình không 

mang tội trƣớc mặt Chúa. Tội đó là tội chúng ta biết họ làm sai mà không lên tiếng 

ngăn cản. 

Nếu họ nghe thì tốt; còn nếu họ không nghe, họ sẽ phải trả lẽ trƣớc mặt Chúa; 

Chúa sẽ phán xét họ; còn chúng ta, chúng ta đừng để lòng thù ghét họ là đƣợc. 

2. “Ngƣơi không đƣợc trả thù; không đƣợc oán hận những ngƣời thuộc về dân 

ngƣơi”(x. Lv 19, 18). 

Việc thứ hai là chúng ta không đƣợc trả thù, không đƣợc oán hận, dù ngƣời đó 

có làm gì hại đến chúng ta. Hãy để cho Thiên Chúa xét xử họ. Nếu chúng ta trả thù, 

nghĩa là họ làm hại chúng ta thế nào thì chúng ta cũng làm lại cho họ nhƣ vậy; nếu trả 

thù không đƣợc thì chúng ta oán trách họ; chúng ta hận họ đến tận xƣơng tủy, nhƣ thế 

thì chúng ta cũng đâu có tốt lành gì hơn họ? Chúng ta cũng xấu xa nhƣ họ mà thôi. 

Đối với những ngƣời xấu xa nhƣ thế, chúng ta nên tránh họ thì hơn. Ngƣời ta có 

nói : “Tránh VOI không xấu mặt nào” mà. Nhƣng theo tôi thì, “Tránh SÂU cũng 

không xấu mặt nào” cả. Con Voi thì chúng ta biết, nó to, nó mạnh, nó khỏe, đƣơng 

đầu với nó thì chúng ta toi mạng thôi. Tránh đi là thƣợng sách.  

Còn con SÂU thì sao? Con sâu không to, không mạnh, không khỏe nhƣng nó 

nhỏ, nó xấu, nó ghê, nó độc, nó ngứa; đụng vào nó cũng chỉ tổn hại cho chúng ta mà 

thôi; có giết đƣợc nó cũng ghê tay, lại mang tiếng “sát sinh”. Gặp chúng, chúng ta 

cũng nên tránh đi hay để cho chúng làm mồi cho chim trời thì hơn. 

Đối với những ngƣời xấu xa, có lòng độc ác; đầy thủ đoạn; gian xảo, gian trá và 

láu cá, chúng ta cũng nên tránh xa, đừng gần gũi hay giao du với họ thì hơn. Vì giao 

du với họ, đôi khi chúng ta bực tức, vì thói giả nhân giả nghĩa của họ. Hơn nữa để 

chúng ta không lây nhiễm những thói xấu của họ; thứ đến là đừng để cho họ có cơ hội 

để hại chúng ta. Phần chúng ta, thấy họ xấu xa nhƣ vậy, chúng ta đừng bắt chƣớc họ 

mà sống nhƣ vậy nhé !!! 

3. “Phải yêu đồng loại nhƣ chính mình”(x.Lv 19,18b). 

Việc thứ 3 là chúng ta phải yêu ngƣời khác nhƣ chính mình.  

Có chỗ thì ghi “Phải yêu ngƣời thân cận nhƣ chính mình”(x. Mt 22,39;Lc 10,27; 

Mc 12,33). Theo từ ngữ, thì “ngƣời thân cận” là ngƣời thân, ngƣời sống gần bên 

mình; nhƣng theo dụ ngôn ngƣời Sa-ma-ri-a tốt lành thì “ngƣời thân cận” lại là ngƣời 

thực thi lòng thƣơng xót(x. Lc 10, 36-37).  Có nghĩa, là dù không là ngƣời thân 

thích; ngƣời ở xa, mà chúng ta thực thi lòng thƣơng xót; có lòng nhân từ giúp đỡ, thì 

ngƣời đó vẫn là “ngƣời thân cận” của ta. Do đó, nói “yêu đồng loại nhƣ chính mình” 

thì phổ quát và chính xác hơn. 
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Yêu đồng loại tức là yêu ngƣời khác nhƣ chính mình. Yêu ngƣời khác nhƣ chính 

mình có nghĩa là chúng ta yêu mình thế nào thì chúng ta hãy yêu ngƣời khác nhƣ vậy. 

Vì họ cũng là ngƣời nhƣ chúng ta. Chúng ta không muốn ai ghét mình thì chúng ta 

cũng đừng ghét ai; chúng ta không muốn ai trả thù mình thì chúng ta cũng đừng có trả 

thù ai; chúng ta không muốn ai oán hận mình thì chúng ta cũng đừng oán hận ai.  

Nói tóm là chúng ta muốn điều tốt, điều hay, điều lành cho mình thì mình cũng 

muốn điều tốt, điều lành, điều hay cho ngƣời khác. Chúng ta không muốn điều xấu 

xa; không muốn ai lừa dối mình; làm hại mình thì chúng cũng đừng làm điều xấu xa; 

đừng lừa dối ai cũng đừng làm hại ai. Đó là yêu ngƣời nhƣ chính mình. 

Theo thánh Phao-lô, còn có một lý mạnh hơn nữa. Đó là mỗi ngƣời đều là Đền 

Thờ của Thiên Chúa”(x.1Cor 3,16). Và “Ai phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa, thì 

Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy”(x. 1Cor 3,17). Ghen ghét ngƣời khác; không quở trách 

ngƣời khác; trả thù ngƣời khác; oán hận ngƣời khác là chúng ta mang tội “phá hủy 

Đền Thờ của Thiên Chúa” đấy. 

Vậy, nếu chúng ta bị vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái ra nữa; nếu có ai 

kiện chúng ta để lấy áo trong, hãy để cho họ lấy cả áo ngoài; nếu có ai bắt chúng ta đi 

một dặm, thì hãy đi với ngƣời đó 2 dặm(x. Mt 5,39-40). Tôi thiết nghĩ, 3 việc này 

không có ý nói về thực tế mà muốn nói về tinh thần; nghĩa là chúng ta có thể làm gấp 

đôi những gì họ muốn. Thế mới là “Cao Cơ”; Cao tay. 

Rồi, nếu có ai xin, thì chúng ta hãy cho; ai muốn vay mƣợn thì chúng ta đừng 

ngoảnh mặt đi(x. Mt 5,38-42). Nhiều khi ghét; nhiều khi không ƣa hay nhiều khi 

muốn trả thù, họ xin, chúng ta không cho; họ vay mƣợn, chúng ta nói không có. 

Tiếp đến là “Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngƣợc đãi anh em” (x. Mt 

5,44). Yêu kẻ thù thì Rất Khó, nên đừng có ai là kẻ thù của chúng ta hay đừng coi ai 

là kẻ thù của chúng ta là OK. Thế là tránh đi một điều rất khó !!! Còn việc cầu nguyện 

cho những kẻ ngƣợc đãi chúng ta, cũng Hơi Khó đấy, nhƣng cố gắng chúng ta có thể 

làm đƣợc. Chúng ta cầu cho họ đừng làm hại chúng ta hay cho ngƣời khác nữa. 

Chẳng lẽ cầu nguyện nhƣ vậy mà chúng ta không cầu nguyện đƣợc sao! 

Quả thật, khi làm đƣợc tất cả những điều nói trên , thì chúng ta sẽ nên giống nhƣ 

Thiên Chúa; chúng ta sẽ nên hoàn thiện; chúng ta sẽ nên thánh nên thiện; chúng ta có 

lòng nhân từ. Đó chính là mục đích tối hậu khi chúng ta sống trên trần gian này. 

Chúng ta sống trên trần này để làm gì? Để làm việc; để có tiền, có của; có 

danh,....chăng? Không. Chúng ta sống trên trần gian này là để chúng ta nên thánh nên 

thiện; nên hoàn thiện. Để “dù cả thế gian này; dù sống, dù chết; dù hiện tại hay tƣơng 

lai”, chúng ta luôn thuộc về Chúa. Chúng ta đừng làm Voi hay làm Sâu, kẻo ngƣời ta 

tránh xa; hãy nên ngƣời có lòng nhân từ; nên ngƣời hoàn thiện; nên ngƣời thánh thiện 

thì hơn.    

Lm. Bosco Dương Trung Tín 

  



56  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 465 Thaùng 03 Naêm 2023 

 

ĐỒNG HÀNH VỚI THÁNH GIUSE QUA MÙA CHAY 

Lễ Thánh Giuse rất đƣợc chú ý ở Ý, nơi tên ngài là tên phổ biến thứ hai, dù là 

Giuseppe, Beppe, Pippo,... Vào ngày 19 tháng 3, Vatican đóng cửa và cửa sổ cửa hàng 

bánh ngọt chất đống bánh Bignè di San Giuseppe, những chiếc bánh kem giòn phủ 

đầy đƣờng bột. Nhƣng không nơi nào ngƣời Ý cảm thấy sự hiện diện khắp nơi của 

ngài với tƣ cách là Đấng bảo trợ của Giáo Hội Hoàn Vũ – trông coi các gia đình, công 

nhân hoặc những ngƣời hấp hối – hơn là trong nghệ thuật, nơi nhiều hình thức của 

Thánh Giuse từ lâu đã chuẩn bị cho các tín hữu cho sự cầu bầu đa dạng của ngài. 

Lễ Thánh Giuse chắc chắn rơi vào Mùa Chay. Vì ngài giữ vai trò quan trọng 

trong công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, nên ngài có thể hƣớng dẫn chúng ta trong 

những ngày dẫn đến Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh. 

Khả năng cầu nguyện đặc biệt của Thánh Giuse đã đƣợc tôn vinh ngay từ lần 

xuất hiện đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật tại khải hoàn môn của Vƣơng Cung Thánh 

Đƣờng Đức Bà Cả ở Rôma. Ngài hai lần nhận đƣợc tin nhắn từ thiên thần: lần đầu 

tiên ngài trò chuyện với thiên thần, lần thứ hai ngài đƣợc mô tả là có sự giao tiếp 

trong khi ngủ. Trong những bức tranh có từ thế kỷ V, có lẽ đƣợc thiết kế bởi Lêô Cả – 

giáo hoàng tƣơng lai, Thánh Giuse đại diện cho cả đời sống tích cực cầu nguyện cũng 

nhƣ chiêm niệm. Con ngƣời hèn mọn này là gƣơng mẫu tự chủ, là nguồn cảm hứng 

cho những ngƣời rao giảng vĩ đại nhƣ Thánh Bernardino Siena và những ngƣời chiêm 

niệm nổi tiếng nhất là Thánh Bênađô Clairvaux và Thánh Têrêsa Avila. 

 Giuse sám hối đƣợc khám phá trong một câu chuyện ngụy thƣ thế kỷ V có tựa là 

Cuộc Đời Thánh Giuse Thợ, đƣợc thuật lại bởi không ai khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. 

Câu chuyện tập trung vào cái chết của Thánh Giuse và cách mà Thánh Giuse già nua, 

đau khổ vì sợ bị kết án đời đời vì tội mình, đã đƣợc Chúa Giêsu an ủi nhƣ thế nào. 

Chủ đề này, rất phổ biến hồi thế kỷ XVII, đã đƣợc Francesco Trevisani vẽ cho Nhà 

Thờ Thánh Inhaxiô ở Rôma. Trevisani mô tả Thánh Giuse đẫm nƣớc mắt trên giƣờng 

bệnh, đôi mắt đỏ hoe, kiệt sức hƣớng về Con Trai Giêsu và tràn đầy hy vọng. Chúa 

Giêsu đã an ủi Dƣỡng Phụ nghèo khó của Ngài bằng những lời thƣơng xót trong khi 

mở cửa trời bằng một cái vẫy tay để cho phép các thiên thần hộ tống linh hồn của 

Thánh Giuse về với Chúa Cha. Khi thực hành các biện pháp làm chứng về tội mình 

trong Mùa Chay, “chết đi” một chút cho bản thân với hy vọng đƣợc chia sẻ trong sự 

sống đời đời, chúng ta có thể nhìn vào Thánh Giuse, ngƣời đầu tiên khám phá ra sự 

thật về lời hứa cứu độ của Đức Kitô. 

Lòng bác ái của Thánh Giuse đƣợc thể hiện rõ ràng trong các Phúc Âm. Dù 

không bằng lời, nhƣng ngài đã thể hiện sự cam kết kiên định, đầy yêu thƣơng đối với 

Mẹ Maria và Chúa Giêsu bằng nhiều hành động chăm sóc gia đình. Để tìm nơi cho 

Đức Maria sinh nở, tìm thứ gì đó để giữ ấm cho Hài Nhi Giêsu, vội vã thu dọn sang 
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Ai Cập, tìm việc làm để nuôi vợ con, mỗi ngày Thánh Giuse đều dâng những việc làm 

nho nhỏ vì tình yêu Thiên Chúa. 

 Trong khi một số nghệ sĩ thích thể hiện cảnh Thánh Giuse nấu cháo, lao động 

trong xƣởng mộc, hoặc đứng bên cạnh khi các đạo sĩ mang quà cho Chúa Giêsu, thì 

họa sĩ Barocci lại chọn tập trung vào lòng bác ái vui vẻ của Thánh Giuse trong suốt 

thời gian ngài nghỉ ngơi trên chuyến đi đến Ai Cập. Trong bức họa này, Thánh Giuse 

đã thể hiện điều mà ĐGH Phanxicô mô tả là “lòng dũng cảm sáng tạo” bằng cách loại 

bỏ các gánh nặng ra khỏi Giêrusalem. 

Trên đƣờng an toàn, lúc này gia đình tạm dừng để nghỉ mệt. Nét vẽ của Barocci 

gợi ý rằng đó chỉ là thời gian nghỉ ngơi, ngƣời ta hầu nhƣ có thể nghe thấy tiếng nƣớc 

chảy trong chiếc ly của Đức Mẹ hoặc cảm nhận đƣợc hơi ấm của mặt trời phản chiếu 

từ chiếc mũ của Đức Mẹ. Thánh Giuse kéo một cành cây anh đào xuống và dâng 

những quả mọng cho Chúa Hài Đồng đang tƣơi cƣời. Những quả anh đào đỏ lấp lánh 

tƣợng trƣng cho máu mà Chúa Kitô sẽ đổ ra, và mặc dù Thánh Giuse sẽ dấn thân hết 

mình để giúp Chúa Giêsu hoàn thành sứ vụ, nhƣng đó là khoảnh khắc của niềm vui, 

bản chất thực sự của đời sống Kitô hữu. Dù nói chuyện với Chúa, kể tội chúng ta hay 

thực hiện những hành động thƣơng xót, Thánh Giuse vẫn cho chúng ta cách tiếp tục 

con đƣờng Mùa Chay với niềm hy vọng và niềm vui, điều này đẹp lòng Chúa và đẹp 

đẽ hơn cả những bức tranh đáng yêu nhất. 

ELIZABETH LEV 

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ) 

Mùa Chay – 2023 

 Tán Dƣơng Thánh Giuse – https://youtu.be/e9doQteo5DA 

 

 

 

PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: anh Barnabe ĐẶNG QUỐC CƢỜNG,  

Là chồng của chị Loan (CĐ/CG Kawaguchi, Saitama-Ken), 

đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào lúc 1g50 trƣa ngày 10 tháng 02 năm 

2022 tại Giáo Xứ Kawguchi, Saitama, hƣởng dƣơng 58 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với chị Loan  cùng toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh hồn 

Barnabê về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

Liên CĐ Đức Mẹ La Vang 

CĐ/CG Kawaguchi 

https://youtu.be/e9doQteo5DA
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QŨY GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vƣờn rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

AC Hƣởng-Huyền (Yao, Osaka) 10.000 yen 

Bé Nhí (Isesaki, Gunma) 10.000 yen 

  

Tổng kết tháng này 29.000 yen 

Tiền còn lại 100.000 yen 

 

QŨY GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

 

Vƣờn Rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

AC Hƣởng-Huyền (Yao, Osaka) 10.000 yen 

Một vị ân nhân ở Yao, Osaka 65.000 yen 

 

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

 

QŨY GIÚP MUA MÁY IN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

 

CĐ/CG Tokyo 180.000 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 Kazuika (tháng 1-2-3-4/2023)  20.000 yen 

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 3.000 yen 

Cha Naito (Kushiro, Hokkaido) 4.500 yen 

AC Hƣởng-Huyền (Yao, Osaka) 10.000 yen 

Giáo Xứ Fushimi, Kyoto 60.000 yen 
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CĐ/CG Yamato 176.000 yen 

Anh Nam Nguyễn (Tokyo) 5.000 yen 

Anh Liêm (Mitakahara, Hamamatsu) 10.000 yen 

Anh Nguyễn Tuấn Nhã (Tokyo) 10.000 yen 

Một gia đình Yamato 50.000 yen 

 

 

 

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

cho Giáo Quyền 

Maria ĐỖ THỊ HẢI  

Sinh ngày: 25/12/1992 

Con Ông: Giuse Đỗ Văn Thuỷ 

Và Bà: Anna Nguyễn Thị Hƣơng 

Quê quán ở Giáo xứ Cẩm Sơn, Giáo phận Hà Nội, 

hiện trú tại Hachioji, Tokyo 

Muốn kết hôn với: 

Giuse NGUYỄN NGỌC HÂN   

Sinh ngày: 03/12/1992 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Nhƣờng 

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Chỉnh 

Quê quán ở Giáo xứ Hạ Trang, Giáo phận Hà Nội, 

hiện trú tại Hachioji, Tokyo 

 

Giuse NGUYỄN DANH TĂNG   

Sinh ngày: 13/03/1994 

Con Ông: Giuse Nguyễn Danh Cúc 

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Mƣời 

Quê quán ở Giáo Xứ Bảo Nham, Giáo 

Phận Vinh, hiện trú tại Warabi Shi, Saitama 

Ken, Nhật Bản  

Muốn kết hôn với:  

 Anna TRẦN THỊ THU HÀ 

Sinh Ngày: 06/05/1993 

Con Ông: Phêrô Trần Trì 

Và Bà: Maria Trần Thị Châu 

Quê quán ở Giáo Xứ Hiền Môn, Giáo Phận 

Vinh, hiện trú tại Warabi Shi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản  

 

Têrêxa BÙI THỊ KIM OANH 

Sinh ngày: 07/10/1997 

Con Ông: Phêrô Bùi Văn Châu 

Và Bà: Maria Bùi Thị Hiền 

Thuộc Giáo Họ Thuận Giang, Giáo Xứ 

Thuận Giang, Giáo Hạt Thuận Nghĩa, Giáo 

Phận Vinh. Hiện trú tại tỉnh Shizuoka, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với:  
Phaolô NGUYỄN VĂN DŨNG 

Sinh ngày: 10/09/1998 

Con Ông: Nguyễn Văn Đảm 

Và bà : Nguyễn Thị Minh  

Quê quán ở Xóm 6, Xã Tân Sơn, Huyện 

Quỳnh Lƣu, Tỉnh Nghệ An. Hiện trú tại 

tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. 
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Augustinô TRỊNH VĂN ĐƢỢC 

Sinh ngày: 04/08/1990 

Con Ông: Phêrô Trịnh Văn Chính 

Và Bà: Anê Bùi thị Dệt 

Thuộc Giáo Xứ Vinh An, Giáo Phận Ban 

Mê Thuột, hiện trú tại Tochigi, Nhật Bản 

Muốn kết hôn với:  
Têrêsa NGUYỄN KIỀU OANH  

Sinh ngày: 28/05/1997 

Con Ông: Giuse Nguyễn Quốc Sơn 

Và Bà: Anna à thị Lệ Bích 

Thuộc Giáo Xứ Vinh An, Giáo Phận Ban 

Mê Thuột, hiện trú tại Nagaoka, Niigata, 

Nhật Bản 

 

Anna TRẦN THỊ PHƢƠNG  

Sinh ngày: 11/11/1998 

Con Ông: Phêrô Trần Văn Đĩnh 

Và Bà: Anna Nguyễn Thị Liên 

Quê quán ở Giáo xứ Kinh Nhuận, Giáo 

phận Hà Tĩnh, hiện trú tại Isesaki, 

Gunma-Ken, Nhật Bản 

Muốn kết hôn với:  
Phêrô PHAN VIẾT LƢƠNG   

Sinh ngày: 26/09/1989 

Con Ông: Phan Hồng Hiển 

Và Bà: Ngô thị Tịnh 

Quê quán ở Giáo xứ Hạ Trang, Giáo phận 

Hà Nội, hiện trú tại Hachioji, Tokyo 

 

Phêrô NGUYỄN QUỐC QUYỀN  

Sinh ngày: 26/08/1990 

Con Ông: Carôlô Nguyễn Văn Tiến  

Và Bà: Vêrônica Thái Thị Đẹp 

Quê quán ở Giáo Xứ Giồng Trôm, Giáo 

Phận Vĩnh Long, hiện trú tại 

Hiroshima-Ken, Nhật Bản  

Muốn kết hôn với:  
TRẦN TUYẾT NHA 

Sinh Ngày: 01/01/1988 

Con Ông: Trần Khắc Quân 

Và Bà: Trần Cẩm Loan 

Quê quán ở U Minh, Cà Mau, hiện trú tại 

Kumamoto-Ken, Nhật Bản  

 

Giuse NGUYỄN VIẾT CHÍ  

Sinh ngày: 20/03/1999 

Con Ông: Phêrô Nguyễn Viết Chuyên 

Và Bà: Maria Nguyễn Thị Trƣờng 

Quê quán ở Giáo Xứ Ngọc Đông, Giáo 

Phận Thanh Hóa, hiện trú tại Ibaraki-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn kết hôn với:  

 Maria VÕ THỊ LÝ 

Sinh Ngày: 01/01/2001 

Con Ông: Võ Viết Đàn 

Và Bà: Phan thị Minh 

Quê quán ở Quy Hợp, Nghệ An, hiện trú 

tại Ibaraki-Ken, Nhật Bản  

 

Anna NGUYỄN THỊ THU HÀ 

Sinh ngày: 09/05/1999 

Con Ông: Phanxicô Xavie Nguyễn Văn 

Thìn 

Và Bà: Maria Trần Thị Gƣơng 

Quê quán ở Giáo xứ Bình Minh, Giáo phận 

Xuân Lộc, hiện trú tại Nigawa, Osaka 

Muốn kết hôn với:  

Gioakim NGUYỄN VĂN KHÁNH   

Sinh ngày: 22/07/1998 

Con Ông: Nguyễn Văn Hòa 

Và Bà: Phan thị Long 

Quê quán ở Đô Lƣơng, Nghệ An, hiện trú 

tại Nigawa, Osaka 

 

Phêrô ĐẶNG THÁI NHẬT TÂN 

Sinh ngày: 09/08/1992 

Con Ông: Gioakim Đặng Văn Tạo 

Và Bà: Anna Nguyễn Thị Hòa 

Quê quán ở Giáo xứ Phanxicô, Giáo phận 

Huế, hiện trú tại Tokyo 

Muốn kết hôn với:  

NGÔ THỊ HUYỀN TRANG   

Sinh ngày: 10/03/1998 

Con Bà: Ngô thị Bé  

Quê quán ở Lăng Cô, Thừa Thiên, hiện trú 

tại Tokyo 
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Giáo phận Sapporo: 

Lm Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM 
Francisco Sapporo Shudoin         〒065-0011 
2-2-20 Kita 11 Jo; Higashi-Ku, Sapporo-Shi; Hokkaido 
Tel.070-8504.5892;Email:thanhlamofm@yahoo.com 

Giáo phận Nigata 
Lm Giuse 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 GioanBaoti ita L  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 

04/03 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 

19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

05/03 : 11g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Hiến) 

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Oita, Oita-Ken (Cha Trinh)  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Taniyama, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)  

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) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 

16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)  

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken 

12/03 : 09g00 : Tĩnh Tâm và Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Hiến) 

09g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kobayashi, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seto, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken (Cha Thủy SVD) 

12g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakegawa, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Phong 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 Tú CM) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kumamoto (Cha Thuyên CM) 

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) 

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) 

18/03 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

19/03 : 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-ken (Cha Hoài OFM Conv.) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Niigata, Niigata-ken (Cha Nhã SJ) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizusawa, Iwate-Ken (Cha Hiến) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Phong SVD)  

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) 
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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 Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế)  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yotsuya (Cha Hoài OFM Conv., Cha Minh Toàn SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yukuhashi, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.)  

18g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizumaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

26/03 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến) 

            11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc) 

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thế) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

12g00:Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Sendai,Miyagi-ken(Cha Hoài OFM Conv.) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kikuchi, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)             

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)   

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Phong 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 Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Hiến) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến) 

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)   

29/03 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

27-31/03 : Đi thăm quý cha, quý tu sĩ nam nữ vùng Okinawa (Cha Hiến) 

01/04 : 17g00 : Tĩnh Tâm và Thánh Lễ tại nhà thờ Himeji, Hyogo-Ken (Cha Hiến) 

19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 

19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM)  

02/04 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh)  

11g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Hiến) 

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Koriyama, Fukushima-Ken (Cha Hoài OFM Conv.) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken  

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Shibushi, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định) 

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) 

16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)  

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken  
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