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Thánh Giu-se NGÔ DUY HIỂN 

(1769-1840) Linh Mục (OP) 

Tử đạo ngày 9 tháng 5 (x. Tr 114) Xử Trảm 

“Tôi thờ lạy Chúa, một Thiên Chúa,  

có lẽ nào tôi bước qua ảnh Ngài” 

  Thánh Giu-se Hiển sinh năm 1769, tại làng Quần Phương 

Hạ, tỉnh Nam Định. Chú Hiển lớn lên trong bầu khí đạo đức 

và dâng mình vào Nhà Đức Chúa Trời khá sớm. Chú thực hành đời sống thiêng liêng 

nhiệm nhặt, chuyên cần học tập và giúp việc cho Đức Cha Delgado Y rất nhiệt thành. 

  Mãn chương trình thần học, thầy chịu chức Linh Mục. Cha Hiển tuyên khấn trọng 

thể trong dòng Đa Minh ngày 12/10/1812 và được gởi đi du học ở Manila nhiều năm. 

  Khi học xong chương tình, ngài trở về Việt Nam và coi sóc xứ Hưng Nghĩa, Trung 

Thành và Cao Mộc. 

  Cha là người hết sức tận tâm, đức hạnh, giữ nghiêm chỉnh các giờ kinh và nguyện 

ngắm, cùng khuyên các tín hữu siêng năng dọn mình đón nhận các bí tích. 

  Đêm 20/12/1839, Cha bị bắt khi vừa dâng lễ xong. Cha bị đánh 40 roi và đóng 

gông rất nặng. Ngày 9/5/1840. Tại pháp trường Nam Định, Cha lãnh án xử trảm. 
 

 
 

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 06:  Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu,  

Cầu nguyện xin cho biết thương xót 

Tháng 07:  Cầu nguyện cho giới trẻ 

Mã    được in ở cuối thư ng  c a P  C m i tháng sẽ cho ph p mọi người đọc được nội 

dung P  C c a tháng đó. 

Mã    được in bên tay phải c a trang bìa sau c a cuốn P  C sẽ cho ph p đọc P  C 
trên trang  acebook c a  iáo Đoàn. 

Mã    được in bên tay trái c a trang bìa sau c a P  C sẽ cho ph p đọc P  C trên 
trang web c a  iáo Đoàn. 

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

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

Email: pmnguyenhuuhienjp@gmail.com 

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

mailto:pmnguyenhuuhienjp@gmail.com
http://vietcatholicjp.net/
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Đức Giêsu Kitô đã thiết lập Hội Thánh để 

thánh hóa và cứu chuộc con ngƣời, và Đức Kitô đã 

trao phó Giáo Hội cho Ngƣời Mẹ Thánh Thiện của 

Ngài là Đức Maria, để xin Mẹ, với tình mẫu tử, 

luôn đồng hành, hƣớng dẫn và cứu giúp Hội Thánh. Do đó, từ những thế kỷ 

đầu, các giáo hữu đã tôn kính Mẹ Maria một cách đặc biệt và tôn xƣng Mẹ là 

Mẹ Thiên Chúa – Theotokos - trƣớc cả khi Giáo Hội định tín tín điều này. Và 

suốt lịch sử của Hội Thánh, Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ Giáo Hội, nâng 

đỡ các tín hữu trong cơn bách hại, trong những lúc gặp phải đau khổ thử 

thách hồn xác. Mẹ đã hiện ra khắp nơi trên thế giới để cứu giúp các tín hữu 

và củng cố đức tin của họ, giúp họ nhận ra ý nghĩa của những đau khổ, bách 

hại và mang lại cho họ niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh. Cho đến hôm 

nay, lòng tôn kính mến yêu Mẹ Maria ngày càng phát triển trong Giáo Hội 

hoàn vũ, và Giáo Hội đã chọn tháng 5 và tháng 10 để mọi ngƣời tín hữu có cơ 

hội thuận tiện để bày tỏ lòng tôn kính mến yêu Mẹ Thiên Chúa. 

 Chúng ta,những ngƣời conga giáo Việt Nam, chúng ta hãnh diện vì 

đƣợc thừa hƣởng từ các bậc tổ tiên lòng yêu mến, sùng kính Mẹ Maria cách 

đặc biệt, xin cho chúng ta luôn biết noi gƣơng các bậc tổ tiên yêu mến và bắt 

chƣớc Mẹ sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa và luôn biết vâng theo 

thánh ý Ngài trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh của cuộc đời. 

 PVLC kính chúc qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, qúy độc giả và qúy vị ân 

nhân một tháng Năm, tháng Hoa kính Đức Mẹ, tràn đầy bình an, niềm vui 

trong sự che chở yêu thƣơng của Mẹ Vô Nhiễm. 

 

 

                       PVLC 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

        07-05-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7 

Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần. 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. 

Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo 

văn hóa Hy Lạp, kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc 

phân phát lương thực hằng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên. 

Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: “Chúng 

tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều 

không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy 

người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt 

đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu 

nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa”. Đề nghị trên được mọi người tán 

thành Họ chọn ông Têphanô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh 

Thần, cùng với các ông Philiphê, Pơrơkhôrô, Nicanô, Timon, Parmêna, 

và ông Nicôla, một người ngoại, quê ở Antiôkia, đã theo đạo Do Thái. 

Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các 

tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại 

Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám 

rất đông các tư tế đón nhận đức tin. 

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 Chúa. 

Xướng: Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, 

nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính 

mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. 
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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. 

 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 2, 4-9 

Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống 

động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là 

quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống 

động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt 

anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng 

Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây 

Ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: 

kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là 

những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây 

loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, 

tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số 

phận của họ là như vậy. Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển 

chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, 

để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi 

miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 

Đó là Lời Chúa   

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật 

và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 

Halleluia. 



4  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 467 Thaùng 05 Naêm 2023 

 

TIN MỪNG: Ga 14, 1-12 

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 

Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh 

em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh 

em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh 

em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”. Ông Tôma 

nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm 

sao chúng con biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con 

đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà 

không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. 

Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”. Ông Philiphê 

nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng 

con mãn nguyện”. Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế 

mà anh Philiphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. 

Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?” Anh không tin 

rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời 

Thây nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, 

Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh 

em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; 

bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh 

em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy 

làm, người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng 

Chúa Cha. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  

07-05-2023 

 

ĐƯỜNG TÌNH YÊU TRONG QUỸ ĐẠO PHỤC SINH 

Thú thật, để biết rõ chính mình, chúng ta phải dành cả quãng đời; vậy muốn 

thấu hiểu ai khác, có khi chúng ta dành hai cuộc đời ấy chứ. Nhƣng không thể, vì 

mỗi chúng ta chỉ có một đời để sống, để tìm hiểu, và để tƣờng tận thôi! 

Do đó, khi hai Tông đồ Tô-ma và Phi-lip-phê hỏi Đức Giê-su về “con 

đƣờng/đàng” (x. Ga 14, 5) và “Chúa Cha” (x. Ga 14, 8) thì cũng dễ hiểu, vì các 

ông chỉ đƣợc ở với Ngài vỏn vẹn ba năm không hơn không kém. Về phần Đức 

Giê-su, nhiều lần Ngài tỏ lộ về Chúa Cha, nên khiến các môn đệ hiếu kỳ muốn 

biết; nên Phi-lip-phê mới đề nghị: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, 

và nhƣ thế là đủ cho chúng con” (Ga 14, 8). Nếu dùng ngôn ngữ con ngƣời vốn 

rất hạn hẹp để diễn tả mầu nhiệm cao vời về Chúa Cha thì chẳng khác nào lấy 

gang tay mà đo bầu trời mênh mông. Do đó, thay vì dùng lời diễn giải, Đức 

Giê-su dùng ngay phƣơng pháp trực quan (nghe-nhìn) rằng Ngài chỉ cho 

Phi-líp-phê cũng nhƣ các môn đệ khác thấy chân dung, xem hình ảnh đích thực 

của Thiên Chúa Cha. Chân dung và hình ảnh đó chính là Ngài: “Ai thấy Thầy là 

xem thấy Cha” (Ga 14, 9). 

Về chân lý này, Thánh A-tha-na-si-ô đã diễn tả rất hay nhƣ sau: “Chúa Cha 

đƣợc tỏ lộ qua Chúa Con và Chúa Con đƣợc tỏ lộ qua Giáo Hội”. Nói cách khác, 

Chúa Con là hiện thân của Chúa Cha, còn Giáo Hội là hiện thân của Chúa Con. 

Đơn giản hơn, chúng ta có thể xác quyết: Chúa Con là hình ảnh trung thực sống 

động của Chúa Cha, còn Giáo Hội là hình ảnh trung thực sắc nét của Chúa Con; 

và là con cái của Giáo Hội, nên chúng ta cũng phải trở nên hình ảnh trung thực 

của Chúa Giê-su qua đời sống đức tin, đời sống bác ái yêu thƣơng, phục vụ và 

trong đời sống thƣờng nhật. Hơn nữa, chúng ta nhất quyết trở nên „một Ki-tô 

khác‟ (alter Christus) chứ không phải „khác Ki-tô‟ (alter a Christo), vì chƣng 

chúng ta là “dòng giống đƣợc tuyển chọn, là hàng tƣ tế vƣơng giả, là dân tộc 

thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh 

em (chúng ta) ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Ngài” (x. 1Pr 2, 9). Cụ 
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thể hơn, chúng ta sống hiệp nhất với nhau, cùng chung tay xây dựng cộng đoàn, 

ra sức phục vụ, nỗ lực thực hành đức ái, cộng tác chan hoà với cha xứ, với mọi 

ngƣời nhƣ lời căn dặn và chọn ra bảy phó tế/trợ tế “đầy Thánh Thần và khôn 

ngoan” (x. Cv 6, 3) vào thời Giáo Hội sơ khai, trong lúc nhu cầu phục vụ cộng 

đoàn ngày càng gia tăng: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp 

bàn, thì không phải lẽ. Vậy thƣa anh (chị) em, anh (chị) em hãy chọn lấy bảy 

ngƣời trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt 

họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa” 

(Cv 6, 2-4). 

Tuy nhiên, để đƣợc vậy, chúng ta không thể không nghe lời quả quyết của 

Đức Ki-tô: “Thầy là con đƣờng, là sự thật và là sự sống. Không ai đến đƣợc với 

Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6). Nghĩa là chỉ có một nẻo đƣờng dẫn chúng ta 

đến cùng Chúa Cha, giúp chúng ta trở nên giống Thầy Chí Thánh, nâng đỡ chúng 

ta nhiệt tâm nhiệt thành trong sứ vụ phục vụ-rao truyền, đó là „nẻo đƣờng Giê-su‟ 

hoặc „con đƣờng tình yêu‟ không ai khác ngoài Đức Giê-su. Quả thật, Ngài là 

đƣờng dẫn tới nhà Cha, là đƣờng sự thật dạy dỗ-hƣớng dẫn chúng ta đến cùng 

Chân lý, là đƣờng Phục sinh dìu dắt chúng ta đến sự sống viên mãn. Hơn thế, Đức 

Giê-su chính là con đƣờng, là ngƣời mở đƣờng và đích đến của con đƣờng. 

Chẳng phải ai đó đã nói rằng: cuộc đời là những chuyến đi sao? Đúng vậy, cuộc 

đời bao gồm vô số hành trình lữ thứ, nào là chuyến đi thể lý, chuyến đi nhân ái, 

chuyến đi tâm linh. Nhƣng trên tất cả, chuyến đi có Thầy Giê-su đồng hành, có 

Thầy Giê-su mở đƣờng dẫn lối và dẫn dắt chúng ta đến cùng đích là nhà Cha, nơi 

đó bình an vô hạn, sự sống viên mãn, chẳng bao giờ cùng. 

Truyện kể rằng: Đức Khổng Tử trong giờ phút lâm chung cho gọi thầy Tăng 

Tử (môn đệ đƣợc đặt nhiều tin tƣởng) đến bên giƣờng bệnh và nói lời sau cùng: 

– Này con, Tăng Tử! Trƣớc giờ thầy lìa đời, con còn điều gì thắc mắc về 

những lời ta đã thảo luận cùng con không? 

Tăng Tử liền quỳ gối bên cạnh giƣờng và đáp: 

– Thƣa Thầy, Thầy quả là bậc chí nhân quân tử. Tất cả lời Thầy chỉ dạy chí 

lý biết bao, nhƣng chúng khó thực hiện cho trọn vẹn ạ! 

Khổng Tử nghe vậy mới thổn thức: 
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– Này Tăng tử, trong các điều ta đã giáo huấn có điều đúng, điều sai. Nhƣng 

duy chỉ một cái mà ta chắc chắn không bao giờ sai, đó là điều ta không biết! 

Đúng nhƣ lời Khổng Tử khẳng định: trong những điều ta giáo huấn có điều 

đúng, điều sai; vì lẽ Không Tử cũng chỉ là phàm nhân xác thịt. Tuy nhiên, tất cả 

ngôn hành của Đức Giê-su - Con ngƣời thật và Thiên Chúa thật - thì chẳng hề sai, 

vì Ngài chính là “con đƣờng, sự thật, và là sự sống. Không ai đến đƣợc với Cha 

mà không qua Thầy” (Ga 14, 6); và “Thầy với Cha là một” (x. Ga 10, 30). Để đi 

trọn nẻo đƣờng tình yêu Giê-su trong quỹ đạo hân hoan Phục sinh, với đôi dòng 

kết, xin mƣợn lời thơ cầu nguyện của thi sỹ Charles Singer trong bài „La 

Cathédrale de ma vie‟ (Ngôi Thánh Đƣờng của đời tôi) khi ông ví von đời mình 

nhƣ một ngôi Thánh đƣờng, mà ông cần phải đẽo gọt suốt bao năm tháng đoạn 

trƣờng: 

 

Lạy Chúa, 

Ngôi Thánh Đƣờng của đời con, 

Không thể hoàn tất một sớm một chiều, 

Cần phải vun đắp ít nhiều, 

Muôn vàn biến dạng, bao nhiêu thời gian…. 

Dẫu còn vạn nẻo gian nan 

Nhƣng con tin tƣởng, vững vàng cậy trông 

Nơi Ngài hy vọng trong mong 

Thánh Đƣờng con sẽ trinh trong vẹn tuyền, 

Trụ vững nhân thế đảo điên 

Hiên ngang sừng sững, ngã nghiêng chẳng dời. 

Con là thợ cả Chúa ơi! 

Chính Ngài - Thiên Chúa - muôn đời, cánh chung 

Ngài hằng kiến tạo kỳ công 

Vô vàn tuyệt phẩm ngoài trong vũ hoàn. 

  (tác giả bài viết này chuyển ngữ sang thể thơ lục bát) 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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Chủ tế: Chúa Giêsu là Ðƣờng, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến đƣợc 

với Chúa Cha mà không qua Ngƣời. Tin tƣởng vào Lời Chúa, chúng ta tha thiết 

cầu nguyện: 

 

1. “Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”. Xin cho 

mỗi phần tử trong Hội Thánh, chuyên chăm cầu nguyện, kết hợp mật thiết với 

Chúa Kitô, nhiệt thành và xác tín đức tin đã lãnh nhận, hầu hăng say loan báo 

Ngƣời là đƣờng, là sự thật và là sự sống của nhân loại.  Chúng con cầu xin 

Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.. 

2. “Ai tin Ngƣời, sẽ không phải hổ thẹn”. Xin cho các anh chị em chƣa nhận biết 

Chúa nhƣng ao ƣớc tìm kiếm Chân-Thiện-Mỹ, sớm ngày gặp đƣợc Ngƣời, tin vào 

Ngƣời ngỏ hầu đời sống của họ đƣợc đổi mới và đón nhận ơn thánh hóa.  Chúng 

con cầu xin Chúa 

3. Xin cho các giới trẻ Công giáo và các nhóm thiện nguyện trong Giáo hội mỗi ngày 

tái khám phá sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình, khi sử dụng những ơn Chúa ban 

để phục vụ các nhu cầu của thế giới đặc biệt là các nhu cầu nơi đất nƣớc mình đang 

sống.  Chúng con cầu xin Chúa 

4. “Anh em là hàng tƣ tế vƣơng giả”. Xin cho mỗi ngƣời chúng ta ý thức phẩm giá 

Kitô hữu cao cả của mình, để hân hoan sống xứng đáng là con yêu dấu của Thiên 

Chúa, để nên ánh sáng và muối đất nơi môi trƣờng mình đang làm việc.  Chúng 

con cầu xin Chúa 

 

Chủ tế: Lạy Cha, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Với ơn Chúa 

Thánh Thần, xin làm cho chúng con trở thành dân thánh, đƣợc xây dựng trên đá 

tảng vững bền là Chúa Giêsu, Con Cha, nhờ đó, chúng con sẽ ca ngợi những kỳ 

công Cha đã thực hiện cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa 

chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

14-05-223 

 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 8, 5-8. 14-17 

Các tông đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. 

Lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ. 

Hồi ấy, ông Philiphê xuống một thành miền Samari và rao giảng 

Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều 

ông Philiphê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu 

lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi 

nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn 

tật được chữa lành. Trong thành, người ta rất vui mừng. Các tông đồ ở 

Giêrusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận Lời Thiên Chúa, 

thì cử ông Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện 

cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống 

một ai trong nhóm họ, họ mới  chỉ chịu Phép Rửa nhân danh Chúa 

Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. 

Đó là Lời Chúa   

 

ĐÁP CA: Tv 65 

Đáp: Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

Xướng: Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng 

Danh Thánh rạng ngời. Nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng 

Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay sự nghiệp của Ngài!” 

Xướng: Toàn trái đất phải qùy lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, 

đàn ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa, 

hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kính sợ. 

Xướng: Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền, và dân Người đi bộ 

qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị 

muôn đời. 
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Xướng: Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc 

Chúa làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh 

nguyện tôi dâng, lại cũng không đứt nghĩa đoạn tình. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 3, 15-18 

Thân xác Đức Kitô đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được 

phục sinh. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 

Anh em thân mến, Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm 

Chúa  ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho 

bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời 

cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, 

khiến những kẻ phỉ báng anh em, vì anh em ăn ở ngay thẳng trong  

Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ 

thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì 

làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi – Đấng Công 

Chính đã chết cho kẻ bất lương – hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng 

Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, 

Người đã được phục sinh. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. 

Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại 

trong người ấy. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Ga 14, 15-21 

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em yêu mến 

Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và 

Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em 
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luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón 

nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em 

biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ 

không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, 

thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy 

Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ 

biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em trong Thầy, và Thầy ở trong 

anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu 

mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy 

sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

14-05-2023 

 

Đấng Bảo Trợ 

Chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Trong khi chờ đợi ngày kỷ niệm biến cố quan trọng này, tôi muốn mời quý ông bà 

và anh chị em cùng nhau ôn lại vai trò của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Tin 

mừng của thánh Gioan cho chúng ta một vài chìa khoá để hiểu về vai trò của 

Chúa Thánh Thần trong giáo hội nhƣ sau.  

Trƣớc hết, Chúa Giêsu đã nói rằng “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban 

cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Gioan 14,16). Ở đây Chúa Giêsu gọi Chúa 

Thánh Thần là “Đấng Bảo Trợ”. Cứ sự thƣờng thì những ngƣời cô thân cô thế, 

những ngƣời không thể tự đứng vững bằng khả năng của chính mình mới cần 

ngƣời bảo trợ. Các môn đệ chính là thành phần này. Trƣớc cuộc khổ nạn của Thầy 

Giêsu, các ngài nhƣ bầy chiên bơ vơ, bị đánh tan tác, lo lắng và sợ hãi là tâm tình 

chung của các môn đệ trong lúc này. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã hiện ra 

để ban bình an, củng cố đức tin của các môn đệ và sai các ông lên đƣờng làm 

chứng cho tin mừng phục sinh. Tuy nhiên, mặc dù đã đƣợc thấy Chúa Giêsu sau 

khi Ngài sống lại niềm tin của các môn đệ vẫn còn mỏng manh. Chính trong hoàn 

cảnh này các môn đệ đƣợc Chúa Giêsu uỷ thác vai trò làm chứng nhân cho Đấng 
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Phục sinh. Sứ mạng này vƣợt quá sức của các ông. Chính vì thế mà các ông cần 

Đấng Bảo Trợ hơn bao giờ hết. Chính Đấng Bảo Trợ này đã hoạt động qua chính 

những bất toàn, yếu đuối của các môn đệ để làm cho các ông thành những chứng 

nhân sống động về Đấng Phục Sinh. Cũng chính Chúa Thánh Thần đang tiếp tục 

hƣớng dẫn, ban sức và đồng hành với giáo hội ngày nay trong việc sống chứng 

nhân tin mừng. Nếu không có Chúa Thánh Thần giáo hội không thể chu toàn sứ 

mạng nặng nề này.  

Trong tin mừng Gioan phần tiếp theo đoạn tin mừng mà chúng ta nghe hôm 

nay, Đức Giêsu còn nói về Chúa Thánh Thần nhƣ sau “ Chúa Thánh Thần sẽ dạy 

anh em về mọi điều. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại tất cả những gì 

Thầy đã dạy anh em” (Gioan 14,26). Chúng ta có thể thấy Chúa Thánh Thần là 

Đấng dạy dỗ, chính Ngài là Thầy dạy của các môn đệ. Hơn thế nữa, Ngài dạy dỗ 

các môn đệ bằng cách giúp họ nhớ lại những điều Đức Giêsu đã dạy các môn đệ. 

Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà những lời dạy của Chúa Giêsu không bị rơi vào 

quên lãng. Những lời dạy vốn chẳng thấm gì vào tâm trí của các môn đệ đƣợc trở 

nên sống động nhờ sự can thiệp của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không 

chỉ dạy dỗ mà còn giúp cho các mộn đệ sống triệt để điều mà Đức Giêsu đã kỳ 

vọng vào họ. Cũng chính Chúa Chúa Thánh Thần đang tiếp tục dạy dỗ và hƣớng 

dẫn giáo hội ngày nay. Chính Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội tiếp tục nói về 

Chúa Giêsu cho mọi ngƣời trong thời đại này. Chính Chúa Thánh Thần làm cho 

giáo hội không quy hƣớng về mình, không kể lể một cách tự hào về chính mình 

mà là loan báo không ngừng nghỉ sứ điệp và cuộc đời của Đức Giêsu. Đức Giáo 

hoàng Phanxico đã nói rằng nếu không có Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo 

hội, giáo hội có nguy cơ tự đóng lại trên chính mình và chỉ quy về mình mà thôi 

(Đức Phanxico, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2013). Khi đƣợc đầy tràn 

Chúa Thánh Thần, các môn đệ ngày xƣa đã trở nên can đảm để làm chứng cho 

cuộc sống và cái chết cũng nhƣ sự phục sinh của Đức Giêsu. Từ chỗ những con 

ngƣời yếu đuối chỉ biết chạy trốn khi thấy Thầy bị hành hạ và giết chết, Chúa 

Thánh Thần đã làm cho các ông thành những kẻ dám chết vì Thầy.  

Khi mừng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chúng ta đƣợc mời gọi để 

cho Chúa Thánh Thần bƣớc vào cuộc đời của chúng ta nhƣ Đấng Bảo Trợ, nhƣ vị 

Thầy Thiêng Liêng. Chúng ta đƣợc mời gọi để trao cho Chúa Thánh Thần trọn 

vẹn con ngƣời yếu đuối, nhát đảm của chúng ta. Chúng ta đƣợc mời gọi để trở 

nên mềm dẻo hầu Chúa Thánh Thần có thể uốn nắn cuộc đời của chúng ta theo 

thánh ý Chúa. Ƣớc chi chúng ta biết mở toan cánh cửa tâm hồn mình để Chúa 
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Thánh Thần ngự vào và làm cho chúng ta đƣợc tràn ngập ân sủng và bình an của 

Đấng Phục Sinh. Mong sao chúng ta dám để Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn để lên 

đƣờng làm chứng cho Đấng Phục sinh cho biết bao nhiêu ngƣời còn chƣa đƣợc 

nghe về Ngài.  

Amen                                         Joseph Nhã SJ 

 

 

 

 

Chủ tế: Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần phù trợ những ai tuân giữ luật 

Ngƣời. Trong niềm tin yêu Chúa, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện xin: 

 

1. Chúa nói: “Thầy sẽ xin Cha ban cho chúng con một Đấng Phù Trợ khác”. Xin 

cho các mục tử trong Hội Thánh biết thinh lặng lắng nghe Chúa Thánh Thần 

dẫn dắt, để mọi việc các ngài làm đều đẹp lòng Chúa và mƣu ích cho các linh 

hồn. Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2. “Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa”. Xin cho các nhà lãnh đạo các 

quốc gia biết lắng nghe tiếng dân, để góp sức xây dựng một thế giới, một đất 

nƣớc công lý và hòa bình, để mọi ngƣời sống an vui và khỏe mạnh hầu nhận ra 

những kỳ công Chúa thực hiện.  Chúng con cầu xin Chúa 

3. “Thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác”. Xin cho các 

tông đồ giáo dân đƣợc Chúa Phục Sinh nâng đỡ, để sẵn sàng chấp nhận mọi vất 

vả, hy sinh, khiêm tốn phục vụ mà không mong chờ phần thƣởng nào khác hơn 

là chính Chúa.  Chúng con cầu xin Chúa 

4. “Ngƣời là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận”. Xin cho các bạn trẻ 

du học sinh và những anh chị em Việt Nam chúng ta đang làm việc trên nƣớc 

Nhật, biết nhờ Chúa Thánh Thần mà phân định giá trị thật giả giữa thế giới 

nhiều cạm bẫy, can đảm sống theo tinh thần Tin Mừng mà đạt tới sự sống đời 

đời.  Chúng con cầu xin Chúa 

 

Chủ tế: Lạy Cha, xin nhận lời cầu nguyện của chúng con, xin ban Chúa 

Thánh Thần cho chúng con, để Ngài giúp chúng con hiểu biết, yêu mến và thực 

hành những huấn lệnh của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 

con. Amen. 



14  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 467 Thaùng 05 Naêm 2023 

 

   CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 

     21-05-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 1,1-11 

Đức Giêsu được cất lên ngay trước mắt các ông 

Khởi đầu sách Công Vụ Tông Đồ 

Thưa ngài Thêôphilô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả 

những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới 

ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các 

tông đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng 

nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã 

chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các 

ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, 

Đức Giêsu  truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng 

phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe 

Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì àm phép rửa bằng nước, còn anh em thì 

trog ít ngày nữa, sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”. 

Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, 

có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không?” Người 

đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền 

sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi 

Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của 

Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận 

cùng trái đất”. 

Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám 

mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang 

lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai 

người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người 

Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và 

được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên 

trời”. 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: TV 46 

Đáp: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Xướng: Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất 

tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả úy, là Vua Cả 

thống trị khắp địa cầu. 

Xướng: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, 

vang dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca 

lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta. 

Xướng: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc 

đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân. Thiên Chúa ngự 

trên tòa uy linh cao cả. 

 

BÀI ĐỌC II: Ep 1, 17-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô ngự bên hữu Người trên trời 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô, 

Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em Thần Khí khôn ngoan 

để mạc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí 

cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ 

ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em 

được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người 

đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn 

năng đầy hiệu lực, mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho 

Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như 

vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi 

tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả 

trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô 

và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể 

Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên 

mãn. 

Đó là Lời Chúa 
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TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia, Chúa nói: “Anh em hãy đi giảng dạy cho 

muôn dân. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 28, 16-20 

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất 

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức 

Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, 

nhưng có mấy người lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: 

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và 

làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh 

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi 

điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi 

ngày cho đến tận thế”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN  

21-05-2023 

 
Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 

Nguyện chúc Bình an và Niềm vui của Chúa Kitô ở cùng anh chị em luôn 

mãi. 

Cùng với Giáo hội, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Lên Trời. Chúa Giêsu 

Kitô Lên Trời trong vinh quang, kết thúc sứ vụ Đấng Cứu Chuộc ở trần gian. Ơn 

Cứu chuộc đã kiện toàn và công cuộc cứu chuộc từ nay đƣợc trao ban cho mỗi 

một ngƣời chúng ta.  

Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trƣớc khi đi xa chúng ta vẫn thƣờng 

gửi trao cho nhau những lời chúc lành, lời động viên và nhắn nhủ. Vậy, đâu là 

điều mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta? Bài Tin Mừng hôm nay là phần kết thúc 

của Tin Mừng theo thánh Mattheu, trong cuộc gặp gỡ sau cùng, nhƣ một Di chúc 
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ngắn gọn, Chúa phán cùng các môn đệ Ngài –và cho mỗi một ngƣời chúng ta, 3 

điều: 

Thứ nhất, Ngài bảo đảm cho chúng ta quyền năng của Ngài. “Mọi quyền 

năng trên trời dƣới đất đã đƣợc ban cho Thầy.” Chắc chắn không có điều gì vƣợt 

ngoài quyền năng của Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết và mọi cám dỗ. Tất 

nhiên là chúng ta tin và tuyên xƣng điều này trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, 

và vẫn còn tuyên xƣng trong các giờ kinh hay Thánh lễ. Tuy vậy, trƣớc những khó 

khăn thử thách của cuộc sống, với những yếu đuối của bản thân, có lẽ đã không ít 

lần chúng ta nghi ngờ và sống xa rời Đức tin này. 

Điều thứ hai, đó chính là Ơn gọi, là sứ mạng mà chúng ta đƣợc giao phó. 

“các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con 

và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.” 

Nhƣ Phê-rô và các môn đệ, chúng ta cũng đƣợc chọn và đƣợc gọi trở thành 

“những ngƣời lƣới ngƣời nhƣ lƣới cá”. Chúng ta sống không chỉ vì miếng cơm 

manh áo, chúng ta làm không chỉ vì nuôi sống bản thân và gia đình, hay vì tiền tài 

danh vọng nào đó. Nhƣng, tất cả là Ơn gọi! Ôi, Ơn gọi thật cao quí. Ơn gọi không 

đến từ công đức hay khả năng của chúng ta, nhƣng tất cả từ Tình yêu của Thiên 

Chúa. Ngài muốn chúng ta sống Niềm vui ĐƢỢC LÀM và chia sẻ niềm vui làm 

đƣợc. Nhƣng làm sao tôi có thể làm đƣợc? Nếu có suy nghĩ nhƣ vậy, chúng ta hãy 

đi đến điều thứ ba.  

Thứ ba, Chúa Giêsu không để ta một mình. “Và đây Thầy ở cùng các con 

mọi ngày cho đến tận thế”. Có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn đƣợc gặp 

đƣợc ở cùng Đức Thánh Cha, dù chỉ là xa xa dù chỉ là một chút. Và những ai đã 

gặp đã ở cùng thì những cảm giác hồi hộp vui mừng, …sẽ theo ta luôn mãi. Thế 

nhƣng, nhiều khi chúng ta để những giây phút, những ngày tháng cùng Chúa trôi 

đi trong vô thức vô cảm. Có lẽ nhiều khi chúng ta cũng muốn gặp Chúa một cách 

“rõ ràng và cụ thể” hơn. Chắc chắn Chúa cũng muốn nhƣ vậy, Ngài muốn đến và 

ở cùng ta theo nhƣ Ngài là. Nhƣng Ngài biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục sống 

nhƣ chúng ta là, vì yêu thƣơng chúng ta Ngài chọn cách thu nhỏ mình trong 

Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong tha nhân, trong muôn loài và nói cùng chúng ta 

qua các biến cố của cuộc sống. Tên Ngài là Emmanuel. 

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Lễ Chúa Lên Trời là dịp thuận tiện giúp 

ta xác tín lại đâu là quê hƣơng đích thực của chúng ta, đâu là Ơn gọi mà chúng ta 

đƣợc mời gọi. Chúng ta là những ngƣời “sống ở thế gian nhƣng không thuộc về 

thế gian”, ƣớc gì chúng ta luôn biết “ái mộ những sự trên Trời”, tin tƣởng rằng 

Chúa Giêsu đã, đang và vẫn cầu nguyện cho chúng ta(Ga17,14), và Ngài vẫn ở 

cùng chúng ta trong cuộc sống và Ơn gọi loan báo Tin Mừng. Ƣớc gì mỗi một 
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ngƣời chúng ta ngày càng cảm nhận rõ hơn tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, 

tin tƣởng đón nhận lời mời gọi của Ngài và can đàm CHO CHÖA CƠ HỘI đƣợc 

Ở CÙNG để chúng ta trở nên những chứng nhân Tin Mừng giữa thế gian và mai 

sau đƣợc về Trời cùng Ngài hƣởng Thiên Quốc. Amen. 

Fx.Trần Văn Hoài, OFMConv. 

 

 

 

Chủ tế: Đức Kitô phục sinh đã về trời và đƣợc tôn vinh bên hữu Chúa Cha, 

mở đƣờng hạnh phúc vĩnh cữu cho tất cả những ai vững tin và trông cậy nơi Ngài. 

Chúng ta cùng hân hoan dâng lời nguyện xin: 

 

1.“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. Xin ban thần khí khôn ngoan và ánh 

sáng Chúa trên Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục và Tu sĩ , để các 

ngài luôn hăng say, can đảm dẫn dắt đoàn chiên đi đúng đƣờng hƣớng Chúa 

mong.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

2. “Chúa khiến mọi sự quy phục dƣới chân Ngƣời”. Xin cho ngƣời anh em chƣa nhận 

biết quyền năng và tình thƣơng của Chúa, biết hƣớng thiện và tìm kiếm giá trị đời 

sau, để sống cuộc đời có ý nghĩa và nên những công dân tài đức giúp ích cho đất 

nƣớc, cho xã hội và cho cộng đoàn.  Chúng con cầu xin Chúa 

3. Sự truyền thông có thể làm cho con ngƣời hạnh phúc nhƣng cũng làm cho con 

ngƣời phải khốn đốn. Xin cho những ngƣời có trách nhiệm trong lĩnh vực truyền 

thông luôn tôn trọng sự thật và yêu thích mời gọi yêu thƣơng, để mọi ngƣời nối kết 

với nhau trong công lý và tình thƣơng.  Chúng con cầu xin Chúa 

4. Chúa nói: “Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy”. Xin cho chúng ta, dù 

đang sống ở đâu trên cõi đời cũng luôn biết hƣớng lòng về Chúa, sống đức tin 

và thực thi giới răn Chúa dạy, hầu  ngày Chúa đến, chúng ta đƣợc đón vào 

hƣởng hạnh phúc đời đời.  Chúng con cầu xin Chúa 

 

Chủ tế: Lạy Cha, xin khơi dậy lòng nhiệt thành nơi tâm hồn, và sức mạnh 

trong ƣớc muốn của chúng con, để chúng con can đảm làm chứng cho tình yêu 

của Cha và dẫn đƣa anh chị em tới gặp Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, 

Chúa chúng con. Amen. 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 467 Thaùng 05 Naêm 2023 19 

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA  

THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

28-05-2023 

 

 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11 

Ai nấy đều được tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng. 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ 

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng 

từ trời phát ra một tiêng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn 

nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống 

như lưỡi lửa, tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được 

tràn đầy ơn Thánh thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả 

năng Thánh Thần ban cho. 

Lúc đó, tại Giêsusalem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các 

dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh 

ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng 

sốt thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người 

Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ 

của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Pacthia, Mêđi, Êlam, 

Mêsôpôtamia, Giuđê, Cappađôkia, Pontô và Axia, có người là dân 

Phyghia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrênê; 

nào là những người từ Rôma đến đây; nào là người Do Thái cũng như 

người đạo theo; nào là người đảo Crêta hay người Ả-rập, vậy mà 

chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những 

kỳ công của Thiên Chúa!” 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: Tv 103 

Đáp: Lạy Chúa, xin gởi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa 

con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên 

hình vạn trạng, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. 

Xướng: Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát 

bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài 

đổi mới mặt đất này. 

Xướng: Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình 

Chúa làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người 

vui thỏa, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 12, 3b-7.12-13 

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một 

thân thể. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu 

Côrintô, 

Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: “Đức Giêsu là Chúa”, nếu 

người ấy không ở trong Thần Khí. 

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có 

nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt 

động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong 

mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ 

phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân 

thể, thì Đức Kitô cũng vậy. 

Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự 

do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên 

một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 

Đó là Lời Chúa 
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CA TIẾP LIÊN 

Muôn lạy Chúa Thánh Thần, Xin ngự đến trần gian, tự trời cao gửi 

xuống, nguồn ánh sáng tỏa lan. 

Lạy Cha kẻ bần hàn, Đấng tặng ban ân điển, và soi dẫn nhân tâm, 

cúi xin Ngài ngự đến. 

Đấng an ủi tuyệt diệu, thượng khách của tâm hồn, ôi ngọt ngào êm 

dịu, dòng suối mát chảy tuôn. 

Khi vất vả lao công, Ngài là nơi an nghỉ, gió mát đuổi cơn nồng, tay 

hiền lau giọt lệ. 

Hỡi hào quang linh diệu, xin chiếu giải ánh hồng, vào tâm hồn tín 

hữu, cho rực rỡ trinh trong. 

Không thần lực phù trì, kẻ phàm nhân cát bụi, thật chẳng có điều 

chi, mà không là tội lỗi. 

Hết những gì nhơ bẩn, xin rửa cho sạch trong, tưới gội nơi khô cạn, 

chữa lành mọi vết thương. 

Cứng cỏi uốn cho mền, lạnh lùng xin sưởi ấm, những đường nẻo 

sai lầm, sửa sang cho ngay thẳng. 

Những ai hằng tin tưởng, trông cậy Chúa vững vàng, dám xin Ngài 

rộng lượng, bảy ơn thánh tặng ban. 

Nguyện xin Chúa thưởng công, cuộc đời dày đức độ, ban niềm vui 

muôn thưở, sau giờ phút lầm chung. Amen, Alleluia. 

 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia, Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho 

tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lữa yêu mến Ngài. 

Halleluia. 
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TIN MỪNG: Ga 20. 19-23 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy 

nhận lấy Thánh Thần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan, 

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa 

đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa 

các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông 

xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 

Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai 

Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông 

và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tôi cho ai, thì 

người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. 

Đó là Lời Chúa 
 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

28-05-2023 

 

THÁNH THẦN, QUÀ TẶNG CỦA CHÚA PHỤC SINH 

Hội Thánh long trọng mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cũng là ngày 

khai sinh Hội Thánh. Nguyên thủy, ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là ngày Lễ 

Ngũ tuần của ngƣời Do Thái. Trong Cựu ƣớc, Lễ Ngũ Tuần còn đƣợc gọi là Lễ Các 

Tuần Lễ (Xh34:22) hay Lễ Mùa Gặt (Xh 23:16). Lễ này đƣợc ngƣời Do Thái kỷ niệm 

sau khi thu hoạch mùa màng.  

Năm mƣơi ngày sau khi Chúa Giê-su sống lại, “các Tông Đồ đang hội họp cùng 

với nhau. Bỗng nhiên, từ trời phát ra một tiếng động, nhƣ tiếng gió mạnh ùa vào đầy 

cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lƣỡi giống nhƣ lƣỡi 

lửa tản ra đậu xuống từng ngƣời một. Và ai nấy đều đƣợc tràn đầy ơn Thánh Thần, 

họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. (…) Nghe 

tiếng ấy, có nhiều ngƣời kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng 

bản xứ của mình” (Cv 2, 1-6). 
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Quà tặng đầu tiên và quan trọng nhất đang khi các Tông đồ vẫn còn hoang mang, 

ngỡ ngàng trƣớc cái chết đau khổ của Thầy Giê-su trên thập tự giá là Bình An của 

Chúa Ki-tô Phục Sinh và Thánh Thần. Bình an ở đây không phải là không có bất an, 

đau khổ, thử thách, sóng gió…nhƣng là trong mọi biến cố của cuộc đời ta nhận ra sự 

hiện diện của Thiên Chúa. Ngài ở với chúng ta, Ngài ban Thánh Thần để hƣớng dẫn 

và hoạt động nơi ta, thánh hóa và dẫn đƣa ta đến Chân lý và Tình yêu của Thiên 

Chúa.  

Sách Tông đồ Công vụ diễn tả bằng những yếu tố nhƣ gió và lửa, là những dấu 

chỉ hữu hình cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần. Các Tông đồ tụ họp với nhau 

trong tình huynh đệ, để chia sẻ nỗi buồn vắng Thầy về mặt thể lý, trong kinh nguyện 

và nghi thức bẻ bánh để thực hiện lời dặn của Thầy Chí Thánh, để nâng đỡ nhau, hiệp 

thông trong niềm vui Thầy đã phục sinh và giờ đây hiện diện với các ông theo một 

cách thức khác và qua chính Chúa Thánh Thần là Đấng mà Ngài đã hứa ban khi còn 

tại thế: “Thánh Thần, Đấng Cha sẽ sai đến, sẽ dạy các con mọi điều và nhắc lại cho 

các con mọi sự Thầy đã dạy các con” (Ga14,25) 

 Với sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần trên các thánh Tông Đồ và trên Giáo 

Hội sơ khai, một mùa gặt mới đƣợc khởi đầu, mùa gặt của Ơn Cứu độ cho toàn thể 

nhân loại. Chúa Ki-tô Phục sinh đã thực hiện lời Ngài hứa trƣớc khi về Trời mƣời 

ngày trƣớc đó “Anh em sẽ lãnh nhận một sức mạnh, sức mạnh của Chúa Thánh Thần 

sẽ đến trên anh em. Và anh em sẽ là những chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, 

trong vùng Giu-đê và Sa-ma-ri cho đến tận cùng bờ cõi trái đất” 

Nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã hoàn toàn biến đổi. Từ chỗ đóng kín 

cửa nhà Tiệc ly, đóng kín tâm hồn trong nỗi sợ hãi, nhát đảm, các ông đã can đảm 

bƣớc ra và làm chứng hùng hồn về việc Chúa sống lại, rao giảng Tin Mừng cho muôn 

dân và làm phép Rửa cho mọi ngƣời, theo nhƣ lời Chúa dạy. Giáo Hội đƣợc khai sinh 

không do ý muốn của loài ngƣời, nhƣng là bởi sức mạnh của Thánh Thần. Và cứ nhƣ 

thế, từ một nhóm nhỏ, các cộng đoàn tín hữu đầu tiên đƣợc hình thành, củng cố, phát 

triển và lan truyền rộng rãi. Mọi thể chế, chủ nghĩa trong lịch sử nhân loại đã và sẽ 

qua đi nhƣng Hội Thánh Chúa vẫn trƣờng tồn, vì đây là công trình của Thiên Chúa. 

Cũng nhƣ các Tông Đồ, chúng ta đã đƣợc đón nhận Chúa Thánh Thần khi lãnh 

nhận Bí tích Rửa tội. Hơn nữa, khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, Chúa Thánh Thần 

cùng với bảy ơn của Ngài đã nâng đỡ, củng cố và đức tin của mỗi ngƣời chúng ta, cho 

chúng ta trở thành Ki-tô hữu trƣởng thành, để chúng ta cũng bƣớc ra khỏi vùng an 

toàn, khép kín nơi bản thân mình, trở nên những chứng nhân Tin Mừng trong đời 

sống thƣờng nhật. Xin cho chúng ta khi mừng kính Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, 
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luôn cầu nguyện với Ngôi Ba Thiên Chúa và mở tâm hồn mình ra để nhận ra hoạt 

động của Ngài trong thế giới hôm nay, và nhất là để Ngài dạy dỗ, dẫn dắt, nhờ đó 

chúng ta cũng trở nên những nhân chứng can đảm và nhiệt thành cho Chúa Ki-tô 

Phục sinh. 

Lm. Antôn Vũ Khánh Tường, SVD. 

 

 

 

 

Chủ tế: Năm mƣơi ngày sau lễ Vƣợt Qua, Thiên Chúa đã cho Thánh Thần 

ngự xuống trên các tông đồ. Chúng ta hãy vui sƣớng dâng lời chúc tụng và sốt 

sắng cầu xin: 

1. Lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Xin cho Hàng Phẩm trật trong 

Giáo hội luôn ý thức các ngài là cánh tay nối dài của Chúa; và vững tin rằng Hội 

Thánh là của Chúa, dù phải đối diện với những thách đố lớn lao, vẫn luôn trung 

thành, yêu mến và nỗ lực xây dựng Hội Thánh với niềm tin tƣởng.  Chúng con 

cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2. “Ai nấy đều đƣợc đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ 

tiếng”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa đƣợc Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để ý 

thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng tùy theo bậc sống và khả năng Chúa ban.  

Chúng con cầu xin Chúa 

3. “Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lƣơng của tâm hồn, xin hãy 

đến”. Xin cho các bệnh nhân, ngƣời già neo đơn, ngƣời khuyết tật, nhờ đƣợc 

Chúa Thánh Thần an ủi và tha nhân giúp đỡ, tìm gặp đƣợc bình an nội tâm và 

niềm hy vọng kiên vững.  Chúng con cầu xin Chúa 

4. Chúa Thánh Thần đến đem lại bình an và hiệp nhất. Xin cho mọi ngƣời 

trong cộng đoàn chúng ta luôn đón nhận sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần qua 

Lời của Chúa, biết tìm đến với Thánh Lễ để kín múc ơn thánh bình an và hiệp 

nhất.  Chúng con cầu xin Chúa 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin đổ đầy Thánh Thần Chúa trên chúng con, để chúng 

con cũng cảm nghiệm đƣợc sức mạnh của Thánh Thần đã ban cho các Tông Đồ 

trong ngày lễ Ngũ Tuần, nhờ đó chúng con có đƣợc đức tin mạnh mẽ, đức cậy 

vững vàng, đức mến nồng nàn và can đảm ra đi giới thiệu Chúa cho mọi ngƣời. 

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

Mỗi ngƣời chúng ta, dù ở giai cấp hay ơn gọi nào, đều phải lao động, hoặc 

trí óc, hoặc chân tay, nhƣng nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến lao động nhƣ một 

phƣơng thế để kiếm tiền hầu nuôi sống chính bản thân và gia đinh, mà quên đi: 

lao động cũng là một Phƣơng thế mà Chúa dùng để thánh hóa chúng ta, cho 

chúng ta đƣợc cộng tác vào sứ mệnh tạo dựng và bảo vệ vũ trụ của Ngài và cũng 

là một cách để viết chính lịch sử của cuộc đời chúng ta, hầu lƣu lại dấu tích của 

sự hiện diện của chúng ta trong lịch sử nhân loại.  

Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 01 tháng 5 hàng năm để vinh danh công việc 

lao động. Giáo Hội, với sứ mạng thánh hóa và cứu chuộc con ngƣời, đã đặt ngày 

lễ lao động dƣới sự che chở của Thánh Cả Giuse, một ngƣời thợ mộc, và cũng là 

gƣơng mẫu của giới lao động, thợ thuyền. Học thuyết xã hội của Giáo Hội dạy 

chúng ta rằng: khi lao động, con ngƣời cộng tác với Thiên Chúa, là “Đấng làm 

việc không ngơi nghĩ”, trong công việc tạo dựng, điều khiển và cứu chuộc vũ trụ, 

con ngƣời. Qua công việc, con ngƣời khắc ghi sự hiện diện giới hạn của mình vào 

trong lịch sử, tìm cách thăng tiến lịch sử ngày càng tốt đẹp hơn và chia sẻ gánh 

nặng cuộc sống với anh chị em của mình, đồng thời trân qúy những sản phẩm do 

mồ hôi, công sức của mình làm ra, nhờ đó cuộc sống hữu hạn của chúng ta trở 

nên ích lợi hôn cho chính mình, cho ngƣời khác và nhất là chuẩn bị cho mình một 

nơi ở vĩnh cửu trong tƣơng lai. Thánh Phao lô đã nặng lời lên án những ai chỉ biết 

ngồi không, lêu lỏng không chịu làm việc: “ai không làm việc thì đừng có ăn”. 

Nhƣng chúng ta khi chuyên cần làm việc, cũng phải biết nghỉ ngơi, nhƣ Thiên 

Chúa đã làm. Kinh Thánh khi nói về công việc tạo dựng, đã viết: Thiên Chúa tạo 

dựng muôn loài trong sáu ngày, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi… Chúng ta nhiều 

khi quá bận tâm vào công ăn việc làm, mà quên phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là một 

hành động bác ái đối với chính thân xác của mình, một bổn phận đối với gia đình 

và con cái, đó cũng là bổn phận thiêng liêng đối với Thiên Chúa, Đấng đã tạo 

dựng nên chúng ta để chúng ta đƣợc hƣởng vinh quang và hạnh phuc của Ngài. 

Đó là lý do Hội Thánh dạy chúng ta phải giữ ngày Chúa Nhật, ngày kiêng việc 
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xác, ngày hoàn toàn đƣợc xử dụng cho Chúa qua các việc đạo đức; bác ái dành 

cho tha nhân và thời gian đặc biệt dành cho gia đình, con cái. Đừng vì một vài 

đồng bạc chóng qua mà chúng ta bỏ qua giới răn mà Chúa đã truyền dạy cho 

chúng ta qua Tổ Phụ Mai Sen: giữ  ngày Chúa Nhật. Xin Thánh Giuse dạy 

chúng ta biết lao động và biết trân qúy sức khỏe, hiểu đƣợc giá trị của công việc 

cũng nhƣ giá trị của việc nghỉ ngơi, nhất là cho chúng ta biết: công việc lao động 

chỉ có giá trị khi chúng ta biết làm để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ gia đình và 

phục vụ anh chi em. 

Tháng năm, tháng hoa kính Đức Mẹ, tôi xin anh chị em đừng làm mất đi 

lòng kính mến Đức Mẹ mà chúng ta đƣợc thừa hƣởng từ tổ tiên của chúng ta. Xin 

anh chị em cũng biết truyền đạt lòng yêu mến Đức Mẹ cho con cái của chúng ta 

qua việc siêng năng lần hạt mân côi, cầu nguyện và học đòi bắt chƣớc những 

nhân đức của Mẹ.  

Yêu mến Mẹ Maria là một cách tôn thờ Thiên Chúa, vì khi chúng ta yêu mến 

và noi gƣơng của Mẹ Ngài thì Thiên Chúa đƣợc vinh danh. Ƣớc gì trong tháng 

này, mỗi gia đình của anh chị em trở thành một nguyện đƣờng tôn vinh Mẹ. Mỗi 

tối, trƣớc khi đi ngủ, anh chị em sẽ mời gọi con cái của mình, cùng nhau quây 

quần trƣớc tƣợng Mẹ, dâng lên Mẹ tràng hạt mân côi, hay chỉ 10 kinh kính mừng, 

để nói lên lòng yêu mến tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ chúc lành cho con cái, 

cho gia đình, để tuy sống trong một xã hội tràn ngập những cám dỗ, con cái 

chúng ta vẫn luôn sống tốt, tràn đầy lòng bác ái, yêu mến và phục vụ tha nhân, 

theo gƣơng mẫu của Mẹ. 

Trong tháng Năm này, Giáo Đoàn cũng đặc biệt cầu nguyện cho các bậc làm 

cha mẹ, một ơn gọi vô cùng cao cả, nhƣng cũng vô cùng khó khăn, một trách 

nhiệm nặng nề trong xã hội đầy gƣơng xấu hôm nay, đặc biệt ở Nhật này. Cha mẹ 

không chỉ vất vả làm lụng để lo lắng cho con ăn, học mà thôi, nhƣng qua cuộc 

sống lao lực vất vả đó, cha mẹ còn có bổn phận làm gƣơng đức tin cho con cái, 

bảo vệ con cái khỏi mọi khuynh hƣớng xấu, khỏi mọi cám dỗ tội lỗi, bằng cách 

sống đức tin, cầu nguyện, làm gƣơng sáng trong đời sống hằng ngày, để con cái 

càng thêm tuổi, càng them khôn ngoan và nhân đức theo gƣơng mẫu của Chúa 

Giêsu Nazareth.  

Để giúp cho mọi ngƣời, đặc biệt các bạn trẻ, chuẩn bị và sống hạnh phúc, 

thánh thiện ơn gọi gia đinh, Chƣơng Trình Thăng tiến HNGĐ Nhật Bản sẽ tổ 
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chức hai khóa huấn luyện cho những anh chị em nào muốn sống ơn gọi hôn nhân 

gia đình theo tinh thần của chƣơng trình. Khóa  849 sẽ đƣợc tổ chức ở Koganei, 

Tokyo từ ngày 15-17 tháng 9 và khóa 850 sẽ đƣợc tổ chức tại Osaka từ ngày 

22-24 tháng 9. Tôi tha thiết mời gọi các anh chị em trẻ đã lập gia đình cũng nhƣ 

đang dự tính lập gia đình, tham gia hai khóa đào tạo này, để nhờ đó, chúng ta sẽ 

hiểu rõ hơn trách nhiệm cũng nhƣ biêt sống ơn gọi gia đình một cách thánh thiện 

hơn, để chúng ta có thể trở nên những chứng nhân cho Đức Kitô qua cuộc sống 

khiêm tốn, trung thành hằng ngày, theo gƣơng mẫu của Thánh Gia Thất Chúa 

Giêsu, Đức Mẹ và thánh cả Giuse.   

Kính chúc qúy cha và tất cả anh chị em một tháng hoa tràn ngập bình an và 

niềm vui trong sự che chở của Mẹ Thiên Chúa và trong sự đồng hành của Chúa 

Giêsu Phục Sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, xin Mẹ Maria giúp chúng ta 

biết noi gƣơng Mẹ luôn biết xin vâng với thanh ý của Chúa và khiêm tốn phục vụ 

mọi ngƣời. Tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em. 

Linh Mục của anh chị em 

P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

 

 

 

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 04/2023, 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: 

- Cháu Lê Chí Nhân (Yamato,Kanagawa-Ken) giúp mƣời lăm em:150.000 yen 

- Chị Ánh Tuyết (Yamato) giúp ba em: 30.000 yen 

- Giáo xứ Takatori (Kobe) giúp ba em: 30.000 yen 

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

 

NHẮN TIN VỚI CÁC ÂN NHÂN GIÚP HỌC BỔNG 

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

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

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

Giáo Hội cũng nhƣ tổ quốc Việt Nam đƣợc ngày càng phát triển. Xin qúy vị ân nhân 

gởi tiền học bổng (10.000 yen) về cho Tuyết Mai. Qúy vị nào không thể tiếp tục giúp 

cho các em, xin cũng vui lòng cho Nhóm CSLC biết, để có thể sắp xếp cho các em, 

hầu các em không bị gián đoạn việc học. 

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

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

Nhóm CSLC Tokyo 

 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ  

Cha Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD, Cha Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF, 

cha Gioan Baotixita Phạm Văn Thuyên CM và cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc 

Toản đã đƣợc thuyên chuyển về giáo xứ mới, xin anh chị em vui lòng liên lạc với quý 

cha theo địa chỉ mới sau đây: 

  

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 

Catholic Niigata Cathedral 

656 Higashiohatadori, 1 Bancho;Chuo-Ku, Niigata  951-8106 

Email: tudangphuc@yahoo.com 

 

mailto:tudangphuc@yahoo.com
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Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF 

5-312 Fukakusa-naobashi, Fushimi-Ku, Kyoto  612-0889 

Tel:075-641.0610;mobile:080- 3132.2612; Email: vannang2612@gmail.com 

 

Lm Gioan Baotixita Phạm Văn Thuyên CM  

Catholic Daimyo Church 

2-7-7  Daimyo, Chuo-Ku, Fukuoka-Ken 814-0131 

mobile. 070- 8580.9087; Email: vanthuyenkontum@gmail.com 

 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 

Catholic Isesaki Church 

24-4 Chuo-Cho, Isesaki-Shi, Gunma-Ken 372-0042 

Tel: 0270-25.0276; Email : Toan1216@yahoo.co.jp 

Xin cám ơn. 

Linh mục P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

TIN CĐ/CG FUJISAWA 

Ban Đại Diện Cộng Đoàn Fujisawa nhiềm kỳ 2023-2025 

Trƣởng Ban ĐD:  Anh Ngô Trọng Dũng (080-6678.8336) 

Phó 1:  Anh Đặng Thanh Việt (080-9805.4419) 

Phó 2:  Anh Trần Đức Duy (080-5377.7979) 

Cố vấn:  Anh Đinh Hữu Thiện (090-8332.2679) 

Thủ qũy:  Chị Ngọc Anh (080-7967.7272) 

Phụng vụ:  Anh Trần ùng Việt (080-4389.6889) 

Lễ sinh:  Anh Nguyễn Hạch 

Trật tự:  Anh Phạm Ngọc Thiện (090-3878.8507) 

Truyền thông trƣởng:  Anh Hoài Phƣơg 

Phó:  Anh Đặng Thanh Quang (080-9096.8816 

Âm thanh:  Anh Bùi Minh Huy (090-9679.2722) 

Ẩm thực: C hị Kim Thúy (080-5038.1970) 

Trang trí:  Chị Hà thị Định Oanh (080-3384.6332) 

Trƣởng Ca Đoàn:  Anh Đinh Việt Dũng (080-9157.9998) 

Nhạc trƣởng:  Chị Hƣơng Giang 

Giới trẻ:  Anh Nguyễn Quốc Anh 

Giáo lý:  Sơ Cẩm Tú (070-1510.8894; sơ Cẩm Thùy: (070-2173.9865) 

Xin mọi ngƣời cầu nguyện và cộng tác để cộng đoàn luôn đƣợc hiệp nhất và 

thánh thiện hơn, làm sáng danh Chúa và ích lợi cho mọi ngƣời. 

Ban Đại Diện CĐ/CG Fujisawa 

mailto:vannang2612@gmail.com
mailto:vanthuyenkontum@gmail.com
mailto:Toan1216@yahoo.co.jp
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GIÁO ĐOÀN NHẬT BẢN. 

Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 

 

 

THƢ MỜI THAM DỰ KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN 

 
Kính gửi: 
Quý Cha, Quý Tu sỹ, Quý Ông Bà và Quý Anh Chị kính mến, 
 
Qua 3 năm đại dịch, mọi sinh hoạt của Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia 

Đình (TTHNGĐ) đều đã bị ngƣng trệ. 
Nay, đƣợc sự động viên của quý Cha Linh nguyền và lòng mong ƣớc của nhiều 

ngƣời; Chƣơng Trình TTHNGĐ sẽ mở 2 Khóa CĂN BẢN: 
1/ KHÓA TẠI TOKYO từ ngày 15 tới ngày 17/9/2023. 
2/ KHÓA TẠI KOBE từ ngày 22 tới ngày 24/9/2023. 
 
Kính thƣa quý Ông Bà, quý Anh Chị, 
Chúng tôi xin vắn tắt giới thiệu đôi nét về "Chƣơng Trình TTHNGĐ"  
Chƣơng trình do cha Phêrô Chu Quang Minh, Dòng Tên, tiến sĩ môn Tâm Lý Gia 

Đình, sáng lập năm 1987. 
 
Sau thời cuộc 1975, cha qua Mỹ, đi thăm và giảng tĩnh tâm gia đình ở nhiều nơi, 

nhiều trại tỵ nạn... Chứng kiến nhiều cảnh gia đình đổ vỡ, ly tán, vợ chồng ly dị, con 
cái bơ vơ,  ngƣời trẻ sa vào nhiều tệ nạn xã hội... 

Trƣớc tình cảnh tang thƣơng này, cha suy tƣ, trăn trở... nên đã sáng lập ra 
"CHƢƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH" mong tìm một lối thoát, 
một hƣớng đi cụ thể, lâu dài, giúp các gia đình giữ đƣợc hạnh phúc! Nhờ ơn chúa 
Thánh Thần tác động, tháng 6 năm 1987, cha đã tổ chức Khóa đầu tiên là KHÓA 1 tại 
Wichita Kansas,Hoa Kỳ. 

 
Rồi từ đó đến nay, đã hơn 35 năm, cha bôn ba khắp nơi qua nhiều tiểu bang ở Mỹ, 

qua Canada, sang Öc Châu, đến Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy rồi đến Việt 
Nam, qua Nhật Bản v.v... hƣớng dẫn, khích lệ khắp nơi mở khóa ! Với ơn Chúa và 
lòng nhiệt thành của nhiều ngƣời cộng tác, Chƣơng Trình TTHNGĐ đã hiện diện 
khắp nơi, ngày thêm phát triển lớn mạnh với 860 khóa đã đƣợc mở và có khoảng trên 
50.000 ngƣời đã tham dự khóa. 

Chƣơng Trình TTHNGĐ đã mang lại rất nhiều kết quả ích lợi cho các gia đình. Có 
90% những ngƣời đã tham dự khóa trở thành là "nhân chứng sống" nói lên những kết 
quả thay đổi tốt đẹp nhƣ : 

"Tôi thấy bản thân mình đƣợc thay đổi, biết lắng nghe, bớt nóng giận, bớt lải nhải, 
biết cảm thông, biết tha thứ, nhẫn nại và gần gũi với con cái hơn... Còn nhiều, rất nhiều 
những chia sẻ rơi nƣớc mắt khi vợ chồng xin lỗi - Cảm ơn nhau..."  

 
Kính thƣa quý Ông Bà, quý Anh Chị, 
Để cuộc sống hôn nhân gia đình đƣợc ấm êm bền vững tốt đẹp hơn, vui hơn... xin: 

KÍNH MỜI THAM DỰ KHÓA, xin "HÃY ĐẾN MÀ XEM"! 
ĐỪNG ĐỂ MẤT DỊP MAY CƠ HỘI NÀY! 
 
Mọi chi tiết cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo trong "Phụng Vụ Lời Chúa" vào những 

số báo sau. 
Các cha Linh Nguyền, các thành viên Chƣơng Trình hân hoan KÍNH MỜI. 

T/M Ban Tổ Chức, 

SN Kiên&Tâm 
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TRANG GIÁO LÝ      – MUỐI CHO ĐỜI – 

ダビデ王（在位：前 1000 年 - 前 961 年頃） 

ダビデは若い時に、サウル王のために竪琴を引いていました。サウル

は度々怒りや不安などに落ちていました。その時、少年ダビデの竪琴

を聞くと心を静めました。ダビデはおとなになって、祈りや賛美の歌

を作っていまし。聖書のなかに、詩編という書があり、ダビデの作っ

たものが記録されています。よく知らせるダビデの祈りを一緒に祈り

ましょう。 

詩編 23 

1【賛歌。ダビデの詩。】 

主は羊飼い、わたしには何も欠けることがない。 

2主はわたしを青草の原に休ませ 

憩いの水のほとりに伴い 

3魂を生き返らせてくださる。 

主は御名にふさわしく 

わたしを正しい道に導かれる。 

4死の陰の谷を行くときも 

わたしは災いを恐れない。 

あなたがわたしと共にいてくださる。 

あなたの鞭、あなたの杖 

それがわたしを力づける。 

5わたしを苦しめる者を前にしても 

あなたはわたしに食卓を整えてくださ

る。 

わたしの頭に香油を注ぎ 

わたしの杯を溢れさせてくださる。 

6命のある限り 

恵みと慈しみはいつもわたしを追う。 

主の家にわたしは帰り 

生涯、そこにとどまるであろう。 

ダビデは神から選ばれ、イスラエルの王とされましたが、彼はい

つも神の御心に適った生き方ではありませんでした。彼の大変な過ち

は自分の部下ウリヤを死なせるために戦場に送り、ウリヤの妻バドシ

ェバを自分のものにしました。 

ナタンはダビデに叱責を読みましょう。サムエル記下 12 章 1 節～

23 節 

PVLC 2023/05 
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KHĂN LIỆM THÁNH - IV 

Vào năm 1453, Khăn Liệm Thánh thuộc quyền sở hữu của dòng tộc Savoia 

Năm 1453, ngƣời cháu cuối cùng Marguerite của dòng tộc Charney đã tặng Khăn 

Liệm Thánh cho Vua Ludovico thuộc dòng tộc Savoia. Khăn Liệm Thánh đã trở thành 

báu vật của dòng tộc Savoia trong suốt thời gian 530 năm, lịch sử ấy đã đƣợc ghi chép 

lại thật rõ rang. 

Năm 1506, Đức Giáo Hoàng Julius II đã phê chuẩn bản văn nghi thức phụng vụ 

của Thánh lễ Khăn Liệm Thánh và cũng cho phép cử hành Thánh lễ Misa. Từ năm ấy 

trở đi, Khăn Liệm Thánh đƣợc bảo quản tại nhà nguyện Chambery, thủ phủ của dòng 

tộc Savoia. Cũng nơi này, hàng năm vào ngày 4 tháng 5 Khăm Liệm Thánh đƣợc 

trƣng bày công khai để mọi ngƣời đến viếng ngắm. 

Ngày 4 tháng 12 năm 1532, Nhà Nguyện ấy bị hỏa hoạn, một phần của mặt nắp 

thùng kim loại bảo quản Khăn Liệm Thánh bị nóng chảy, vài giọt lửa chảy của kim 

loại đã thủng xuyên qua 48 lớp gấp của Khăn Liệm Thánh. 

 Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 

1534, nữ tu dòng Clara đã khâu may lại tấm khăn, 

may vá lấp lại các lỗ thủng và lót bằng một mảnh 

vải để tăng độ chắc chắn cho toàn bộ Khăn Liệm 

Thánh. 

Năm 1578, Khăn Liệm Thánh đƣợc chuyển dời sang Torino 

 Năm 1578, Vua Emanuele Filiberto dời thủ phủ sang Torino. 

Thêm vào đó, Đức Giám Mục của Milano là Thánh Carlo 

Borromeo khấn sẽ hành hƣơng đến địa điểm của Tấm vải liệm vì 

thành phố đã đƣợc giải thoát khỏi bệnh dịch, Ngài cũng đã 

chuyển Tấm Khăn Liệm Thánh đến Torino để rút ngắn hành trình 

hành hƣơng. 

Năm 1694, Khăn Liệm Thánh đƣợc bảo quản trong một ngôi 

nhà nguyện mới nơi cung điện. 

 Từ ngày 25 đến ngày 28 năm 1898  Hình đầu tiên đƣợc chụp do nhà nhiếp ảnh Pia 

Secondo, ông ta đã phát hiện ra đƣợc là hình ngƣời ở mặt trƣớc của Khăn Liệm Thánh 

là hình âm (Phim). Đây là một phát hiện bắt đầu cho các bƣớc nghiên cứu kiểm định 

khoa học. Cho đến thời điểm này thì đã có khoảng 150 lần công khai chiêm ngắm.  

Từ ngày 4 đến ngày 24 tháng 5 năm 1931 là lần đầu tiên Khăn Liệm Thánh đƣợc triển 

lãm để kính viếng một cách công khai đầu 

tiên của thế kỷ 20. Tháng 7 cùng năm ấy, 

lần đầu tiên đƣợc giới thiệu đến Nhật. 

Những bức ảnh sắc nét của Enrie châm 

ngòi cho nghiên cứu khoa học ngày nay. 

PVLC 2023/5 
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Từ ngữ Công giáo Việt-Nhật   – Catholic Words – 

Đọc kinh Mân Côi                         ロザリオの祈り 

Suy Niệm 5 Sự Vui (Thứ 2&Thứ 7): 喜びの神秘（月曜日・土曜日） 

Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. マリア、神のお告げを受け 

Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave マリア、エリザベトを訪問する 

Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. マリア、イエスを産む 

Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền 

Thánh. 

マリア、イエスをささげる 

Đức Bà tìm gặp Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. マリア、イエスを見いだす 

Suy Niệm 5 Sự Sáng (Thứ 5): 光の神秘（木曜日） 

Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông 

Giođan. 

イエス、ヨルダン川で洗礼を受ける 

Đức Chúa Giêsu dự tiệc cƣới Cana. イエス、カナの婚礼で最初のしるしを行なう 

Đức Chúa Giêsu rao giảng Nƣớc Trời và kêu 

gọi sám hối. 

イエス、神の国の到来を告げ、人々を回心に

招く 

Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. イエス、タボル山で栄光の姿を現す 

Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. イエス、最後の晩餐で聖体の秘跡を制定す

る 

Suy Niệm 5 Sự Thƣơng (Thứ 3&Thứ 6): 苦しみの神秘（火曜日・金曜日） 

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. イエス、苦しみもだえる 

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. イエス、むち打たれる 

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. イエス、いばらの冠をかぶせられる 

Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. イエス、十字架を担う 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh 

Giá. 

イエス、息をひきとる 

Suy Niệm 5 Sự Mừng (Chúa Nhật&Thứ 4): 栄えの神秘（日曜日・水曜日） 

Đức Chúa Giêsu sống lại. イエス、復活する 

Đức Chúa Giêsu lên trời. イエス、天にあげられる 

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 聖霊、使徒たちにくだる 

Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. マリア、天の栄光に上げられる 

Đức Chúa Trời thƣởng Đức Mẹ trên trời. マリア、すべての人の母となる 

PVLC 2023/5 
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HỌC GIÁO LÝ CHUẨN BỊ HÔN NHÂN 

 Thƣa cha, việc học giáo lý hôn nhân để tiến hành thủ tục kết hôn nhiều nơi đòi hỏi 

gắt gao và thời gian kéo dài lâu quá, có khi cha xứ giao cho một cuốn giáo lý mang về 

học thuộc để trả bài. Giáo luật quy định thế nào về vấn đề này, hay để mỗi cha xứ tuỳ 

nghi định liệu? 

 Giáo luật quy định các vị mục tử có bổn phận phải lo liệu để những ngƣời sắp kết 

hôn hiểu biết về giáo lý cũng nhƣ những trách nhiệm của đời sống hôn nhân. Đây là 

điều không thể dễ dàng chuẩn chƣớc, nhất là trong thời đại hôm nay, tình trạng hôn 

nhân đổ vỡ khá nhiều, mà một phần là do không đƣợc chuẩn bị và thiếu hiểu biết về 

giáo lý nói chung, đặc biệt về giáo lý hôn nhân. 

Trong Tông Huấn Về Gia Đình (Familiaris consortio), Đức Giáo Hoàng 

Gioan-Phaolô II đã hƣớng dẫn về việc chuẩn bị hôn nhân: “Việc chuẩn bị liền trƣớc 

cuộc cử hành bí tích phải diễn ra trong những tháng cuối và nhất là trong những tuần 

cuối trƣớc lễ cƣới để mang lại một ý nghĩa mới, một nội dung mới và một hình thức mới 

cho việc quen gọi là điều tra hôn phối mà Giáo luật đòi buộc. Một việc chuẩn bị nhƣ thế 

vốn cần thiết cho tất cả mọi trƣờng hợp, lại càng khẩn cấp hơn cho những đôi hôn phối 

còn gặp nhiều thiếu sót và khó khăn về mặt giáo lý và thực hành Ki-tô giáo […]. Các 

HĐGM sẽ xả thân làm việc để sớm công bố đƣợc Tập Chỉ Nam Mục Vụ Gia Đình. 

Trong cuốn Chỉ Nam này, sẽ phải xác định những yếu tố cần thiết không thể thiếu đƣợc 

về nội dung, về thời lƣợng, và về phƣơng pháp (số 66). 

Hội Đồng Giáo Hoàng Về Gia Đình, vào năm 1996, đã ra Tập Chỉ Dẫn Chuẩn Bị 

Lãnh Nhận Bí Tích Hôn Nhân. Trong Tập Chỉ Dẫn đó, ngoài việc cho thấy tầm quan 

trọng của hoạt động mục vụ này, đã đề cập đến những giai đoạn chuẩn bị, nội dung và 

những ngƣời có trách nhiệm hƣớng dẫn cho những đôi bạn sắp kết hôn: 

“Việc chuẩn bị để kết hôn, để sống đời sống lứa đôi và đời sống gia đình có tầm 

mức rất quan trọng đối với lợi ích của Giáo hội. Thực tế, bí tích Hôn Phối có giá trị rất 

lớn đối với toàn thể cộng đồng Ki-tô Giáo, và trƣớc nhất, đối với các ngƣời phối ngẫu là 

những ngƣời phải quyết định những điều quan yếu đến độ không thể tuỳ tiện ứng biến 

hoặc đƣa ra một cách hấp tấp đƣợc” (số 1). 

Theo Tập Chỉ Dẫn, các giai đoạn chuẩn bị gồm có: 

-Chuẩn bị xa: lúc còn thơ ấu, thiếu nhi và thiếu niên, thực hiện nơi gia đình, học 

đƣờng, các nhóm đào luyện tại giáo xứ nhƣ các lớp giáo lý khai tâm… (Sđd. số 22-31). 

- Chuẩn bị gần: thời kỳ đính hôn, bằng các khóa giảng chuyên biệt, các buổi gặp 

gỡ với các ngƣời phụ trách mục vụ trƣớc khi cử hành bí tích (Sđd. số 32-49). 
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- Chuẩn bị kế cận bao gồm: -Tổng hợp giai đoạn chuẩn bị trƣớc, đó là nội dung 

học thuyết, luân lý và thiêng liêng – Các kinh nghiệm cầu nguyện: cấm phòng, linh thao 

-Chuẩn bị phụng vụ và các bí tích, nhất là bí tích Hoà Giải- Tổ chức các buổi nói chuyện 

theo giáo luật (Sđd. số 50 - 59). 

Xét nhƣ thế, những ngƣời sắp sửa bƣớc vào đời sống gia đình phải coi thời gian 

chuẩn bị này nhƣ ơn huệ Chúa ban giúp mình ý thức củng cố và phát triển đời sống lứa 

đôi sau này, để thu xếp tham dự đầy đủ. Không nên nóng vội hoặc cho đây là cửa ải khó 

khăn do những ngƣời có trách nhiệm đặt ra. Hy vọng thời gian sắp tới sẽ có chƣơng 

trình chung cho các giáo phận Việt Nam và nhƣ thế sẽ tránh đƣợc những tuỳ tiện hoặc 

bất hợp lý, nếu có, về nội dung học và cách học ở một số nơi. 

Lm. Anphongsô Nguyễn Công Vinh 

 

KẾT HOA DÂNG MẸ 

Mùa hoa lại về Mẹ ơi 

Lòng con háo hức bồi hồi không ngơi. 

Trần gian muôn vạn nẻo khơi, 

Đôi bàn tay Mẹ chẳng rời xa con. 

Kết hoa sắc thắm nỉ non 

Dâng về cho Mẹ mỏi mòn tháng năm. 

Đời con bao nỗi thăng trầm 

Chẳng hề nao núng, âm thầm nguyện xin. 

Nào ‘hoa hồng’ ngát hương trinh 

Quyện cùng với gió đăng trình tiến dâng. 

‘Huệ tây’ thanh khiết ân cần 

Tựa hồn bên Mẹ, siêng năng chong đèn. 

‘Lệ chi, kim ngân’ lặng yên 

‘Linh lan’ tô thắm, loan truyền yêu thương. 

Hoa lòng tha thiết cạnh nương 

Cậy trông, phó thác dù đường còn xa. 

Mẹ hằng trông đến con thơ 

Dẫn đưa, dìu dắt về nhà Cha chung. 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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CHÚA CHỊU TREO… 

 

Chúa chịu treo thảm sầu trên thập tự 

Cứu tội đời bao ngƣời nơi thế gian. 

 

Chúa chịu treo đau thƣơng trên thập tự 

Chuộc con về với tình thƣơng bao la. 

 

Chúa chịu treo thảm sầu trên thập tự 

Ghé mắt nhìn, đoái trông đoàn con thơ. 

 

Chúa chịu treo thƣơng đau trên thập tự 

Nâng con hèn lên cùng Ngài hiển vinh. 

 

Chúa chịu treo thảm sầu trên thập tự 

Chết vì yêu, hiến lễ nuôi con hèn. 

 

Chúa chịu treo đau thƣơng trên thập tự 

Khổ hình Ngài gói gọn vào tấm thân. 

 

Chúa chịu treo thảm sầu trên thập tự 

Vâng phục trọn, làm theo Thánh ý Cha. 

 

Chúa chịu treo đau thƣơng trên thập tự 

Ngày thứ ba, phục sinh khải hoàn ca. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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NGÀI CÚI XUỐNG 

 

Ngài cúi xuống chẳng phải chịu nhu nhƣợc 

Nhƣng cúi xuống hầu nâng chúng con lên. 

 

Ngài cúi xuống chẳng phải để chê bôi 

Nhƣng cúi xuống dạy chúng con thƣơng cảm. 

 

Ngài cúi xuống chẳng phải để kênh kiệu 

Nhƣng cúi xuống khiêm hạ đến tận cùng. 

 

Ngài cúi xuống chẳng để đƣợc rửa chân 

Nhƣng cúi xuống rửa chân cho môn đệ. 

 

Ngài cúi xuống chẳng để đƣợc phục vụ 

Nhƣng cúi xuống để phục vụ muôn ngƣời. 

 

Ngài cúi xuống chẳng để đƣợc tôn vinh 

Nhƣng cúi xuống hiến mình làm của lễ. 

 

Ngài cúi xuống chẳng phải để bất tuân 

Nhƣng cúi xuống vâng phục đến trọn hảo. 

 

Ngài cúi xuống, dẫu rằng Con Thiên Chúa 

Nhƣng cúi xuống, chịu chết treo Thập hình…. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH THẦN 

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến 
Tâm hồn con cảm mến chờ mong, 

Xin ban sức thiêng trong lòng 
Cho con nhận biết cậy trông suốt đời. 

 
Thánh Thần Chúa cao vời khôn ví 
Đấng nhân từ vƣợt trí khôn ngoan. 

Ơn thánh sủng hằng tuôn tràn 
Biến đổi nhân thế chứa chan muôn phần. 

 
Ngài quy tụ muôn dân hợp hoan 

Nên Hội Thánh bình an phụng thờ. 
Luôn nhiệt tâm, lánh thờ ơ 

Sống tình bác ái, đơn sơ nhân hiền. 
 

Đời thế trần triền miên hoạn nạn 
Cứu muôn ngƣời trăm ngàn đớn đau. 

Bao nỗi ƣu phiền lo âu, 
Nhờ Thánh Thần Chúa, khổ sầu biến tan. 

 
Ánh vầng hồng toả lan khắp chốn 

Tôn vinh Chúa, tâm hồn rạng khơi. 
Trên hành trình sống theo Lời 

Tiến về nhà Chúa đời đời hân hoan. 
 

Thánh Thần Chúa đổ tràn ơn phúc 
Hoán đổi con mọi lúc mọi nơi 

Nâng đỡ con hết chơi vơi 
Sống sao sống trọn một đời yêu thƣơng. 

 
Cùng hiệp nhất lên đƣờng loan báo 
Hằng nguyện xin thánh ân thiết tha 

Xua tan mọi điều nhuốc nhơ 
Tuyên xƣng danh Chúa muôn đời hỷ hoan. 

 
Lạy Thánh Thần huy hoàng rực rỡ 
Tâm hồn con chờ Ngài đoái trông 

Tăng sức thiêng, niềm hy vọng 
Kiên trung quyết chí, can trƣờng dựng xây. 

      Lm. Xuân Hy Vọng 
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THƢ NGỎ của GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO GỞI CÁC LINH MỤC 

  

Thƣa quý linh mục, 

 Hôm nay chúng con viết lá thƣ này vì có một số vấn đề chúng con muốn bày tỏ. 

Một số vấn đề dễ nói, nhƣng một số vấn đề lại khó nói. 

 Dù sao chúng con cũng RẤT CẢM ƠN. Cảm ơn về sự can đảm nói “đƣợc” đối 

với ơn gọi ngƣợc văn hóa (counter-cultural vocation). Chúng con mãi mãi biết ơn quý 

cha mà không bao giờ có thể đền đáp. Chúng con cũng biết ơn về nghị lực và sự nhiệt 

thành mà quý cha dành cho chúng con là những ngƣời trẻ Công giáo. Có một số 

ngƣời đánh giá cao năng lực của chúng con và khuyến khích chúng con hƣớng thƣợng 

và thánh thiện theo khả năng của mình. 

 Nhƣng thời nay khó khăn đối với giới trẻ chúng con ở Hoa Kỳ. Ngày nay số 

ngƣời đi lễ hằng tuần ít lắm. Một số nghiên cứu cho thấy rằng chỉ có 10% ngƣời trẻ 

trong độ tuổi đôi mƣơi thƣờng xuyên đi lễ. Đây là điều đáng quan ngại! Đây là một số 

điều chúng con muốn chia sẻ. Có thể quý cha biết rồi, nhƣng chúng con vẫn muốn 

chia sẻ, vì có thể có một số cha chƣa biết. 

 Thứ nhất, CHÚNG CON THÍCH SỰ CHÍNH THỐNG. Chúng con khao khát 

Sự Thật, khao khát sự hợp lý chuẩn mực, ý nghĩa chung, và lòng khao khát Đức Giêsu 

Kitô. 

 Rất nhiều ngƣời trong chúng con yêu thích truyền thống của Giáo hội mà ông 

bà và cha mẹ chúng con không thích lắm. Tại sao? Vì những điều Công giáo mạch lạc 

đó giúp chúng con chịu đựng những điều xoàng xĩnh và “bình thƣờng.” 

 Những điều đó khiến chúng con là Công giáo – nhƣ thƣờng xuyên xƣng tội, 

chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, và dùng trầm hƣơng trong Thánh lễ – mang tính 

cách mầu nhiệm, những điều này giúp xây dựng tính đồng nhất Công giáo trên thế 

giới. Quý cha nghĩ quá nhiều về điều đó, nhƣng chúng con nghĩ là vẫn quá ít. 

 Thứ nhì, CẦU NGUYỆN KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CHÚNG CON. Thế giới mà 

chúng con lớn lên là một thế giới khác hẳn với quý cha. Chúng con không thể không 

có Internet trong gia đình. Khoảng chú ý của chúng con ít lắm, và sự im lặng hầu nhƣ 

không có trong cuộc đời chúng con. 

 Chúng con không biết cách ngồi im để trò chuyện với Thiên Chúa. Xin cầu 

nguyện cho chúng con. Hãy cho chúng con thêm thời gian chầu Thánh Thể. Hãy dạy 

chúng con những lời nguyện của Giáo hội – nhƣ những giờ phụng vụ, chầu Thánh 

Thể, và những buổi cầu nguyện đặc biệt. Chúng con khao khát những điều đó, và thực 

sự muốn biến các giáo xứ thành những ngôi nhà cầu nguyện. 

 Thứ ba, CHÚNG CON CẦN GIÚP GIẢI QUYẾT TRONG CÁC MỐI QUAN 

HỆ VÀ CÁCH XỬ LÝ VIỆC MÊ PHIM SEX. Đó là loại văn hóa sự chết, dù chúng 
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con biết rằng cuối cùng Đức Kitô cũng chiến thắng, và chiến thắng nhiều ngƣời trong 

chúng con ngay bây giờ. Chúng con cần giúp đỡ, cần giúp đỡ ngay. 

 Còn hơn là thú tội, chúng con cần nhiều phƣơng kế và đƣợc hỗ trợ để không bị 

lệ thuộc phim ảnh sex. Hãy để chúng con nói thật: Nhiều ngƣời trong thế hệ chúng 

con đã mắc chứng nghiện sex. Chúng con cần cầu nguyện nhiều, dùng nhiều cái ngăn 

chặn, hoặc làm cái gì đó tốt cho ngƣời khác nhƣ việc đền tội. Những thứ đó rất tốt, 

nhƣng vấn đề vẫn càng ngày càng tệ. 

 Điều chúng con cần là có những ngƣời giúp chúng con chống lại cái xấu. Rất 

ngại khi nhờ giúp đỡ, hoặc nói chuyện về vấn đề này bên ngoài tòa giải tội. Xin hãy 

bắt đầu tổ chức các chƣơng trình, các nhóm, và động viên các nhà thông thái linh 

hƣớng cho chúng con. Các linh mục không làm thì còn ai làm? 

 Thứ tƣ, ĐỪNG NGẠI DẠY DỖ CHÚNG CON VÀ GIẢNG VỀ KẾ HOẠCH 

HÓA GIA ĐÌNH THEO TỰ NHIÊN (NFP – Natural Family Planning). Giáo huấn của 

Giáo hội về vấn đề giới tính và tình dục là Tin Vui. Nghiên cứu mới đây cho thấy đa 

số phụ nữ Công giáo vẫn không đồng ý với Giáo hội về các phƣơng diện nào đó trong 

giáo huấn về việc tránh thai nhân tạo. Tuy nhiên, họ vẫn muốn lắng nghe lý do mà 

Giáo hội dạy họ làm. 

 Chúng con đã từng nghe nói về tình dục, nhƣng từ những nguồn sai. Sự khôn 

ngoan của Giáo hội là hồng ân cứu giúp, và chúng con muốn nhiều hơn nữa. 

 Thứ năm, HÃY GIẢNG NHIỀU VỀ CHÚA GIÊSU VÀ NGÀI VẪN SỐNG 

ĐỘNG. Nhiều ngƣời trong chúng con muốn đi học các trƣờng Công giáo, nhƣng quá 

ít ngƣời trong chúng con nhận biết Chúa Giêsu thực sự đang sống. Đó là mối bận tâm 

nên chúng con mới là các Kitô hữu. 

 Chúng con chƣa biết căn bản về đức tin. Cứ cho rằng đa số ngƣời Công giáo 

biết Thiên Chúa nhờ các bài giảng dài 10 phút với nội dung giảng đánh động lòng 

ngƣời, thì chúng con có thể hiểu là lý do. 

 Cuối cùng, CHÚNG CON CẦN NHỮNG DỊP THAM DỰ CÁC BÍ TÍCH. Khó 

đối với chúng con là đi xƣng tội lúc 3:30 chiều thứ Bảy, hoặc giờ nọ hay giờ kia, nhất 

là những ngƣời làm 2 công việc và còn phải lo chuyện gia đình nữa. Những cuộc hẹn 

rất quan trọng, nhƣng nếu có thêm cơ hội thì thật tuyệt vời. Ƣớc gì Giáo hội có những 

linh mục nhƣ Thánh Gioan Maria Vianney! 

 Chúng con biết quý cha rất bận. Nhƣng nếu các bí tích thực sự là bí tích, thế thì 

bí tích phải có sẵn hơn. Thế gian luôn đè nén chúng con nên CHÖNG CON ĐANG 

KHAO KHÁT MẠCH SỐNG. 

 RYAN EGGENBERGER 

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ) 
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CON NGƢỜI MỞ CỬA MẢ;  

THIÊN CHÚA MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG 

 

 “Theo Thánh Kinh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết”(Ga 20,9). 

Theo sách Giáo Lý Công Giáo, việc “Đức Giê-su Phục Sinh(hay sống lại) là 

chân lý tuyệt đỉnh của đức tin Ki-tô giáo, đƣợc cộng đoàn tín hữu tiên khởi tin và 

sống nhƣ là chân lý trung tâm; đƣợc Truyền Thống lƣu truyền nhƣ chân lý căn 

bản; đƣợc các văn kiện Tân Ƣớc xác lập; đƣợc rao giảng nhƣ phần chủ yếu của 

mầu nhiệm Vƣợt Qua và Thập Giá: Đức Ki-tô từ cõi chết sống lại. Ngƣời đã chết 

để chiến thắng tử thần và ban sự sống cho kẻ đã chết”(x. GLCG, số 638). 

Nhƣ vậy, chân lý tuyệt đỉnh của đức tin Ki-tô giáo là Đức Giê-su đã phục 

sinh. Ngài đã từ cõi chết sống lại. Ngài chết để chiến thắng tử thần và sống lại để 

ban sự sống cho những kẻ đã chết. 

 “Đức Ki-tô phục sinh là một biến cố có thật với những chứng từ có giá trị 

lịch sử, đƣợc Tân Ƣớc xác nhận. Khoảng năm 56, thánh Phao-lô đã viết cho tín 

hữu Cô-rin-tô: “Tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: 

Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng nhƣ lời Thánh Kinh; rồi Ngƣời đƣợc 

mai táng và ngày thứ ba trỗi dậy đúng nhƣ lời Thánh Kinh” (x. GLCG, số 639). 

Chính Đức Giê-su khi còn sống đã loan báo 3 lần về vấn đề này.  

Lần thứ nhất, “Ngƣời phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các 

Kỳ Mục, các Thƣợng Tế và Kinh Sƣ gây ra; rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ 

sống lại”(x. Mt 16, 21). 

Lần thứ hai, “Con Ngƣời sắp bị nộp vào tay ngƣời đời; họ sẽ giết chết Ngƣời 

và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (x. Mt 17,22-23). 

Lần thứ ba, “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Ngƣời sẽ bị nộp cho 

các Thƣợng Tế và Kinh Sƣ. Họ sẽ kết án xử tử Ngƣời; sẽ nộp Ngƣời cho dân 

ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba, Ngƣời sẽ 

trỗi dậy”(x. Mt 20,18-19). 

Tựu trung cả ba lần, đều nói đến việc bị giết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 

Chúng ta liên tƣởng “Ngày Thứ Ba” với Ngày Tam Chiêu, tức là ngày Mở Cửa 

Mả. Theo phong tục dân gian, tục mở cửa mả là ngày thứ ba. Ngày thứ ba này có 
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thể tính từ ngày chết hay từ ngày chôn. Và ý nghĩa là cho linh hồn ngƣời quá cố 

siêu thoát và chuẩn bị đi đầu thai sau 3 năm chết. 

Trong trƣờng hợp của Đức Giê-su, ngày chết cũng là ngày chôn, tức là 3 giờ 

chiều ngày thứ Sáu Chúa chết và đƣợc chôn ngay chiều hôm đó. Vì ngày hôm sau 

là ngày Sa-bát. Đến ngày Thứ nhất trong tuần, tức là Ngày Chúa Nhật; Ngày Thứ 

Ba, Chúa sống lại; đúng nhƣ lời Ngài đã báo trƣớc. Chúa chẳng cần ngƣời ta mở 

cửa mả cho mình; Ngài đã tự sống lại và mở cửa mộ ra ngoài. Ngôi mộ trống 

không và tảng đá che cửa mộ đã bị lăn ra khỏi mộ(x. Ga 20,1). 

Câu hỏi đƣợc đặt ra là: Nếu Đức Giê-su không trỗi dậy; không sống lại thì 

sao? Thì Ngài cũng nhƣ mọi ngƣời trên dƣơng gian này thôi. Chết không phải là 

HẾT mà là XONG một đời ngƣời. “Nếu Đức Ki-tô không trỗi dậy, thì lời rao 

giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Trên hết 

mọi sự, Sự Phục sinh xác nhận tất cả những gì chính Đức Ki-tô đã làm và đã dạy. 

Khi phục sinh, Đức Ki-tô chứng tỏ Ngƣời có thẩm quyền của một vị Thiên Chúa, 

nên toàn thể các chân lý, kể cả những chân lý mà loài ngƣời khó chấp nhận, đều 

đáng tin”(x. GLCG, số 651). Đơn cử là việc sống lại của thân xác sau khi chết.  

Đức Giê-su phục sinh hay hồi sinh? Theo tôi, hồi sinh là một vật sống chƣa 

chết hẳn, có 99,99% là chết; chỉ có 0,01% là sống. Nhƣ cây thiếu nƣớc hay cá bị 

bắt lên bờ chẳng hạn. Nếu còn 0,01% là sống thì khi tƣới nƣớc hay thả cá lại nƣớc 

cây sẽ hồi sinh; cá sẽ quẫy đuôi sống lại. Chứ chết thật rồi thì vô phƣơng cứu 

chữa. 

Phần con ngƣời, có ngƣời chết lâm sàng; có ngƣời bất tỉnh, có thể hồi sinh. 

Chứ chết thật rồi không sống lại đƣợc. Nhƣ trƣờng hợp của La-za-rô, đã chết thật 

và để trong mộ đến ngày thứ 4 và nặng mùi rồi. Đức Giê-su đã phục sinh cho 

La-za-rô, đó đƣợc coi nhƣ là một dấu hiệu về quyền năng phục sinh và sự phục 

sinh của con ngƣời sau khi chết. Qua đó, cho thấy, Đức Giê-su làm cho La-za-rô 

sống lại đƣợc, thì Ngài cũng có thể làm cho chính mình sống lại. 

Nhƣng Đức Giê-su bất tỉnh hay chết thật? Với cuộc thƣơng khó tàn khốc và 

cuối cùng bị một nhát gƣơm đâm thủng trái tim, làm máu và nƣớc chảy ra thì 

Ngài đã chết thật, chứ không phải bất tỉnh nhân sự. Nên thật sự Đức Giê-su đã 

sống lại chứ không phải hồi sinh. 
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Có thể nói việc sống hay chết không thuộc về con ngƣời hay vạn vật mà 

thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho sống vì “Thiên Chúa là 

Thiên Chúa của sự sống, chứ không phải là Thiên Chúa của sự chết”(x. Mt 22,32). 

Nếu là Thiên Chúa của kẻ chết; của mấy bộ xƣơng khô thì có oai phong chi. Làm 

đại ca của những cục đá hay mấy con cá chết thì vinh quang gì. 

Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn vào vẻ đẹp của các bà, các cô thì biết ngay. Đẹp 

nhƣ thế mà già cội, nhăn nheo, móm mém rồi cuối cùng tan thành tro bụi có phải 

là phí của lắm ru, nếu không có ngày đƣợc sống lại? Nghĩ đến thế thôi chúng ta 

cũng phải tin là có sự sống lại; có ngày chúng ta đƣợc phục sinh. Và khi đƣợc 

phục sinh thì tất cả chúng ta đều đẹp nhƣ tiên hết; trẻ đẹp nhƣ Hằng Nga; xinh 

đẹp nhƣ trăng tròn; tất cả đều đẹp trai, đẹp gái hết; tất cả đều là Hoàng Tử và 

Công Chúa hết. Có điều đẹp nhƣ thế mà phải vào hỏa ngục thì đúng là khốn nạn 

đời đời. 

 “Đức Ki-tô phục sinh là để hoàn tất những Lời Hứa của Cựu Ƣớc và của 

chính Ngƣời khi còn sống tại thế. Thuật ngữ “Đúng theo Thánh Kinh” cho thấy 

việc Đức Ki-tô Phục sinh hoàn tất các lời tiên báo này”(x. GLCG, số 652). “Ngôi 

mộ trống và những băng vải xếp ở đó, nói lên rằng: Nhờ quyền năng của Thiên 

Chúa, thân xác của Đức Ki-tô thoát khỏi xiềng xích sự chết và sự hƣ nát. Những 

chứng cứ trên, chuẩn bị cho các môn đệ gặp Đấng Phục Sinh”(GLCG, số 657). 

Vâng. Con ngƣời chúng ta luôn mong đƣợc sống lâu; sống mãi và dù tin hay 

không tin, ai cũng mong đƣợc sống hết. Tất cả những ƣớc mong đó, chuẩn bị cho 

chúng ta gặp Thiên Chúa, Đấng đã Phục Sinh và sẽ phục sinh mỗi ngƣời chúng ta 

trong ngày sau hết. Có thể nói “Đức Ki-tô đã chết để giải thoát chúng ta khỏi tội 

lỗi và phục sinh để mở đƣờng cho chúng ta vào cuộc sống mới”(x. GLCG, số 

645); cuộc sống đời đời qua việc phục sinh.  

Vậy chúng ta hãy tin vào Đức Giê-su và bƣớc đi theo những gì mà Ngài đã 

truyền dạy, chúng ta sẽ ngày càng nên công chính và thánh thiện, để khi đƣợc 

phục sinh, chúng ta đƣợc lên thiên đàng mà sống hạnh phúc mãi mãi. Ngƣời ta thì 

mở cửa mả cho chúng ta đƣợc siêu thoát; còn Thiên Chúa thì mở cửa thiên đàng 

cho chúng ta vào và đƣợc siêu tôn. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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SỰ SỐNG VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚNG TA 

   “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy dù đã chết cũng sẽ 

đƣợc sống. Còn ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”(Ga 

11,25-26). 

  Chúng ta có tin vào điều này không? Hay nói cách khác, điều Chúa nói đó, 

chúng ta có tin đƣợc không? Bởi vì thực tế cho thấy, ai ai sống trên trần gian này 

dù tin hay không tin đều chết. Những ngƣời đã chết, chúng ta tin vào ngày sau hết 

sẽ đƣợc sống lại. Còn chúng ta, những ngƣời còn đang sống và đang tin vào Chúa, 

chúng ta sẽ không chết sao? Chúng ta cùng suy ngẫm và tìm hiểu. 

   Theo sách Giáo Lý Công Giáo: “Đức tin về sự sống lại, dựa trên niềm tin vào 

Thiên Chúa, Đấng không phải là Chúa của kẻ chết nhƣng là Chúa của kẻ 

sống(x.Mc12,27)”(GLCG, số 993). 

   Đức Giê-su nói: “Tôi là sự sống lại và là sự sống”. Đức Giê-su sẽ cho những 

ai tin vào Ngƣời và đã ăn Thịt và uống Máu Ngƣời, đƣợc sống lại trong ngày sau 

hết. Ngay khi còn ở trần gian, Ngƣời cho chúng ta một dấu chỉ và một bảo chứng 

bằng cách cho một số ngƣời sống lại,(nhƣ La-za-rô; con trai bà góa thành Na-im) 

để tiên báo chính Ngƣời sẽ sống lại. Đó là sự phục sinh chứ không phải hồi sinh(x. 

GLCG, số 994).  

   Hồi sinh là chƣa chết, ngƣời đó chỉ nhƣ “ngàn cân treo sợ tóc”; sắp sửa qui 

tiên; 9 phần chết, chỉ còn một phần sống. Giống nhƣ cây thiếu nƣớc, héo queo 

héo quắt, đƣợc tƣới nƣớc thì cây hồi sinh; cây sống tiếp. Chứ nếu cây đã chết thật 

rồi thì có tƣới nƣớc nhiều cách mấy, cây cũng không sống lại đƣợc. 

   Còn sự phục sinh là đã chết thật rồi, mà đƣợc sống lại. Vậy Phục sinh là gì? 

“Khi chết, hồn lìa khỏi xác. Thân xác con ngƣời lâm cảnh hƣ nát (đƣợc thiêu 

thành tro bụi), trong khi linh hồn đến gặp Thiên Chúa (để chịu phán xét), trong 

tình trạng chờ đợi ngày đƣợc tái hợp với thân xác vinh quang(tức là thân xác 

đƣợc sống lại). Thiên Chúa toàn năng sẽ làm cho thân xác chúng ta vĩnh viễn 

không còn hƣ nát nữa, khi hợp nhất nó với linh hồn nhờ hiệu năng của Chúa 

Giê-su Phục Sinh”(x. GLCG, số 997). Đó gọi là sự Phục Sinh. 

   Thật vậy, từ xa xƣa cho tới bây giờ, nhiều ngƣời không hiểu và chống lại đức 

tin Ki-tô giáo về sự Phục Sinh. Trong Đức Tin Ki-tô giáo, vấn đề gặp nhiều chống 

đối hơn hết là việc xác loài ngƣời sẽ sống lại. Thƣờng thì ngƣời ta chấp nhận là 

sau khi chết, hồn con ngƣời vẫn sống. Nhƣng làm sao tin đƣợc thân xác đã chết sẽ 

đƣợc phục sinh để sống đời đời(x. GLCG, số 996). 

   Ngƣời chết sẽ phục sinh thế nào? Nói chính xác là Thân xác đã chết thì sống 

lại thế nào? “Mọi ngƣời sẽ sống lại với thân xác của chính mình; thân xác họ 

đang có bây giờ. Nhƣng thân xác đó sẽ đƣợc biến đổi thành thân xác vinh hiển; 

thành thân xác có Thần Khí”(x. GLCG, số 999).  
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   Điều này chúng ta có thể hiểu đƣợc đôi chút, khi chúng ta gieo hạt lúa xuống 

đất. Hạt lúa đó sẽ mọc lên thành cây, lớn lên và trổ đòng. Sau đó là kết hạt. Chúng 

ta thấy từ một hạt lúa gieo xuống, chúng ta thu đƣợc nhiều hạt lúa mới giống nhƣ 

hạt lúa đã gieo. Những hạt lúa này sáng tƣơi, đầy đặn, không nhƣ vỏ chấu còn lƣu 

lại dƣới gốc, cũ kỹ, lép xẹp. Ai làm đƣợc điều này? Chắc chắn con ngƣời chúng ta 

không làm đƣợc rồi. Chúng ta chỉ trồng, chỉ gieo hạt thôi. Điều này do Chúa làm. 

Nếu nói tự nhiên thì không thuyết phục. Tự nhiên thì cũng phải có quyền lực nào 

đó chứ. Tự nhiên mà có thì cực kỳ vô lý. Không có gì tự nhiên mà có đƣợc cả. 

   Cũng vậy, “Thân xác con ngƣời, phục sinh thế nào, là điều vƣợt quá sức 

tƣởng tƣợng và hiểu biết của chúng ta”. Nhƣng qua hình ảnh của hạt lúa, chúng ta 

có lý mạnh để tin chứ. Bởi đó, dù khi chết, thân xác của chúng ta già nua, nhăn 

nheo; hay bị mất chân, mất tay; thậm chí mất cả đầu; hoặc các chi thể bị phân tán 

mỗi nơi mỗi ngả, khi phục sinh, thân xác của chúng ta sẽ toàn vẹn và tƣơi đẹp 

nhƣ gái 18; nhƣ chàng 20.  

   Và dù thân xác của chúng ta có tan thành bụi đất hay hóa thành bụi tro, thì 

Thiên Chúa cũng làm cho phục sinh nguyên vẹn là con ngƣời của chúng ta nhƣ 

bây giờ chúng ta đang có. Điều đó cũng đâu có khó đối với Chúa, vì ngày từ lúc 

thụ thai, chúng ta cũng chỉ bé xíu xìu xiu; từ từ phôi thai mới phát triển và lớn lên 

nhƣ chúng ta có bây giờ mà. 

   Có điều chúng ta nên quan tâm và chú ý. “Mọi ngƣời sẽ đƣợc phục sinh. 

Nhƣng Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để đƣợc sống hạnh phúc đời đời trên 

thiên đàng; còn ai làm điều dữ thì sống lại để bị kết án, bị đau khổ trong hỏa ngục 

đời đời kiếp kiếp”(x. GLCG, số 998). Ngày mọi ngƣời phục sinh thì không còn 

luyện ngục nữa. Vì ngày đó là ngày phán xét chung cuộc(x. GLCG, số 1038); 

chung kết rồi chứ không phải vòng loại hay tứ kết hoặc bán kết. Một là vô địch; 

hai là không vô địch. Một là thiên đàng; hai là hỏa ngục thôi, không có luyện 

ngục. 

   Nghĩ đến điều đó, chúng ta lại không run sợ; không lo cho đời sau của mình 

sao? Chết chƣa phải là hết. Chết về phần xác, chứ không chết về phần hồn và 

phần xác đó sẽ đƣợc phục sinh trong ngày sau hết, để hợp với linh hồn. Một là 

đƣợc sống hạnh phúc mãi mãi trên thiên đàng; hai là phải đau khổ đời đời dƣới 

hỏa ngục. 

   Chúng ta, những ngƣời tín hữu Ki-tô, đƣợc kết hiệp với Đức Ki-tô nhờ bí tích 

Thánh Tẩy, chúng ta thực sự đƣợc tham dự vào đời sống trên trời của Đức Ki-tô 

Phục Sinh; nhƣng sự sống này còn ẩn tàng với Đức Ki-tô trong Thiên Chúa. Đời 

này, chúng ta đƣợc nuôi dƣỡng bằng Mình và Máu Đức Ki-tô, chúng ta thuộc về 

Thân Thể Ngƣời. Khi chúng ta đƣợc phục sinh vào ngày sau hết, chúng ta sẽ xuất 

hiện với Ngƣời và cùng Ngƣời hƣởng phúc vinh quang(x. GLCG, số 1003). 

   Đó là đức tin của Giáo Hội. Đó là niềm tin của những ngƣời tín hữu chúng ta. 

Qua phép rửa, chúng ta đã chết đi con ngƣời cũ và đƣợc sống với con ngƣời mới 
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là con Thiên Chúa. Nhờ bí tích Thánh Thể, chúng ta mang trong mình mầm sống 

phục sinh. Nhƣ thế, chúng ta những ngƣời còn đang sống và tin vào Chúa, chúng 

ta sẽ không bao giờ phải chết. Cái chết đây chính là cái chết đời đời trong hỏa 

ngục. 

   Trong niềm tin vào sự sống và sự phục sinh, chúng ta hãy tận dụng những 

ngày còn sống trên trần gian này, mà cố gắng làm những việc tốt lành và bỏ đi 

những việc xấu xa. Đó là niềm tin, niềm trông cậy và lòng mến của chúng ta vào 

sự sống và sự phục sinh, chúng ta hãy mang lấy điều đó mà sống ngay từ bây giờ; 

ngay ở đời này, để dù có chết chúng ta cũng sẽ đƣợc sống và dù có sống chúng ta 

sẽ không phải chết đời đời. 

  Chúng ta đang ở trong Mùa Chay; mà Mùa Chay chuẩn bị cho chúng ta mừng 

ngày Chúa Phục Sinh. Bởi đó, trong khi chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh, 

chúng ta cũng hãy chuẩn bị cho sự phục sinh của chính chúng ta ngày sau nhé !!! 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 

 

THÁNH LINH TÌNH YÊU 

Lửa Thánh Linh soi sáng trí tâm 

Ra khỏi chốn lặng câm tháng ngày 

Này hồn con liền bừng cháy 

Tình yêu miên trƣờng, chung tay đồng hành. 

 

Chúa Thánh Linh hùng anh dẫn lối 

Giải thoát con tăm tối cuộc đời 

Bao phen đắm chìm chơi vơi 

Dắt con về bến thảnh thơi an bình. 

 

Lòng ngập tràn công chính chí tôn 

Chúa Thánh Linh bên con trợ giúp 

Nơi suối tình yêu ẩn nấp 

Tâm hồn sung sƣớng e ấp hợp hoan. 

 

Ngọn lửa hồng chứa chan khắp chốn 

Bừng chiếu lòng kính tôn Thánh Linh 

Nguyện một đời luôn anh minh 

Giữ mãi trung tín, cậy tin vào Ngài. 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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TIN LÀ MỘT HÀNH VI NHÂN LINH 
 

  “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay ai không thấy mà tin”(Ga 20,29). 

   Chúng ta cùng tìm hiểu TIN đây nghĩa là gì?  

   Theo sách Giáo Lý Công Giáo, “Chỉ có thể tin nhờ ân sủng trợ lực bên trong 

của Thánh Thần. Tuy vậy, tin vẫn là hành vi đích thực của một con ngƣời”(x. 

GLCG, số 154). Nghĩa là “có ý thức và tự do; xứng hợp với phẩm giá con 

ngƣời”(x. GLCG, số 180). 

   Nhƣ vậy, TIN là hành vi của một con ngƣời có ý thức và tự do. Hành vi TIN 

đó xứng hợp với phẩm giá con ngƣời, mà ngƣời ta gọi là HÀNH VI NHÂN LINH. 

Hành vi của một con ngƣời có ý thức và tự do là một hành vi nhân linh. 

   Một con ngƣời có ý thức, có nghĩa là ngƣời đó có suy nghĩ; có sự hiểu biết; 

biết tại sao mình làm, mình tin và mình làm, mình tin vì mục đích gì trong tất cả 

mọi hành vi của mình. Một con ngƣời có tự do, là ngƣời có quyền chọn lựa, tin 

hoặc không tin; làm hay không làm. Và nhƣ thế, ngƣời đó phải chịu trách nhiệm 

về những hành vi của mình. 

   Bởi đó, TIN là một hành vi NHÂN LINH. 

  Đức Ki-tô phục sinh nói với Tô-ma rằng: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc 

thay ai không thấy mà tin”. Khi Chúa Phục sinh hiện ra với các Tông Đồ thì 

Tô-ma không có mặt. Các Tông Đồ đã nói rằng Chúa đã sống lại; chúng ta đã 

thấy Chúa. Nhƣng Tô-ma nhất quyết không tin, theo kiểu “chƣa thấy, chƣa tin”. 

Ông lại còn bạo miệng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Ngƣời; nếu tôi không 

xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sƣờn Ngƣời, tôi chẳng có 

tin”(x. Ga 20,25). 

   Tám ngày sau, Chúa hiện ra, đến bên Tô-ma và nói: “Hãy đặt ngón tay vào 

đây và hãy nhìn xem tay Thầy; đƣa bàn tay ra mà đặt vào cạnh sƣớn Thầy, đừng 

cứng lòng nữa nhƣng hay tin”. Lúc đó, Tô-ma chỉ còn thốt lên: Lạy Chúa của con; 

lạy Thiên Chúa của con (x. Ga 20, 26-28). Tô-ma đã ý thức và không còn chọn 

lựa nào thích hợp hơn, ông đã tin. 

   Hành vi TIN  của Tô-ma là một hành vi nhân linh. 

  “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay ai không thấy mà tin”. Câu nói của 

Đức Giê-su có hai phần. “Vì đã thấy Thầy nên anh tin”, là nói với Tô-ma. Còn 

“Phúc thay ai không thấy mà tin” là nói cho chúng ta. 

   Thấy rồi thì không thể không tin. Điều đó, chẳng có phúc đức gì. Thấy rồi thì 

phải tin thôi, không tin thì không còn gì để nói. Còn không thấy mà TIN thì sao? 

Không thấy làm sao mà tin? Ở đời, đâu phải cái gì cũng có để ta thấy; có cái ta 
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không thấy; có lúc ta không thấy thì sao? Chúng ta cần phải dùng trí óc để suy 

nghĩ, tìm hiểu; rồi dùng sự tự do của mình để chọn lựa, tin hay không tin. 

   Thực tế, cho thấy bây giờ ngƣời ta hay bị mắc lừa, bị gạt mất tiền, mất của có 

khi mất cả mạng. Tại sao thế? Theo tôi có hai lý do. Một là do lòng tham; hai là 

do thiếu suy nghĩ. Lòng tham là tham lam; muốn ăn không của ngƣời khác. Đời 

làm gì có ngƣời đem tiền biếu không cho mình bao giờ. Làm gì có chuyện làm ít 

mà lƣơng cao; ngồi nhà gõ cạch cạch mấy cái đƣợc trăm ngàn; đƣợc một triệu cơ 

chứ. Bởi đó, kẻ xấu mới đánh vào lòng tham đó mà lừa đƣợc bao nhiêu ngƣời. Có 

phải là do lòng tham của mình mà ra không. Có bị lừa thì cũng vừa tội; cũng tại 

mình thôi. Mình mà không tham lam thì đố ai có thể lừa mình đƣợc. 

   Bên cạnh đó, cũng không biết dùng trí khôn mà suy nghĩ. Mình suy nghĩ một 

chút là hiểu ngay, không có ai trên đời này dại đến nỗi đem tiền cho ngƣời khác; 

hay thấy việc làm nhẹ mà lƣơng cao lại đi bày cho ngƣời khác cả. Rồi cũng phải 

dùng trí khôn mà tìm hiểu xem việc đó đúng hay sai. Con cái mình đi học, có 

chuyện gì, thì mình phải hỏi thầy cô ở trƣờng, chứ sao lại tin những tin nhắn ở 

đẩu ở đâu, báo là con mình bị tại nạn, rồi chạy đôn chạy đáo; lại đƣa tiền cho bọn 

xấu chứ. 

   Về mặt tôn giáo, với tƣ cách là một con ngƣời, chúng ta có tin việc Đức 

Giê-su sống lại không? Để tin việc Đức Giê-su sống lại, chúng ta cũng phải ý 

thức và có tự do. Việc Đức Giê-su sống lại đƣợc các Tông Đồ loan báo. Các ngài 

đã đƣợc thấy Thân Xác Sống Lại của Đức Giê-su; rồi ghi chép lại trong Tân Ƣớc 

và dùng chính cuộc đời của mình để làm chứng. Chúng ta phải tìm hiểu, xem các 

ngài đã nói thế nào và đã sống ra sao.  

   Thánh Gio-an Tông Đồ đã viết: “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 

sống nhờ Danh Ngƣời”(x. Ga 20,31). Còn thánh Phê-rô thì nói: “Tuy không thấy 

Ngƣời, anh em vẫn yêu mến; tuy chƣa đƣợc giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì 

vậy, anh em đƣợc chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang”(x. 1P1,8). 

Tất cả các Tông Đồ đều tử vì Đạo; đều chết vì Đức Ki-tô; ngoại trừ thánh Gio-an 

Tông Đồ chết lúc tuổi già. 

   Nếu chúng ta dùng trí khôn mà tìm hiểu, tra cứu để hiểu biết về việc Đức 

Giê-su đã sống lại và dùng sự tự do của mình mà tin, thì dù không thấy Đức 

Giê-su phục sinh, chúng ta cũng có thể TIN rằng Đức Giê-su đã sống lại. Đó là 

một hành vi nhân linh; một niềm tin nhân linh chứ không phải niềm tin mù quáng; 

xứng hợp với phẩm giá con ngƣời, chứ không bất xứng với một hành vi nhân 

linh. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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NGHĨ VỀ “ƠN GỌI CHUNG” 

NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI 

 Hàng năm vào Chúa Nhật Thứ Tƣ Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 

Giáo Hội cử hành Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. 

Trong Sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 59 

năm nay 2022 với chủ đề : “Được kêu gọi xây dựng gia đình nhân loại”. Đức 

Thánh Cha nhấn mạnh đến “ơn gọi chung” trong lòng Giáo Hội hiệp hành. Ngài 

mời gọi chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa rộng lớn hơn của “ơn gọi” trong bối cảnh của 

một Giáo hội hiệp hành, một Giáo hội lắng nghe Thiên Chúa và thế giới. Đức 

Thánh Cha xem “ơn gọi” theo nghĩa rộng chính là tiếng gọi của Chúa dành cho tất 

cả mọi ngƣời chúng ta. Đức Thánh Cha viết : “Mỗi ngƣời trong chúng ta là một thụ 

tạo đƣợc Thiên Chúa mong muốn và yêu thƣơng; mỗi ngƣời chúng ta đều có một vị 

trí riêng và đặc biệt trong ý muốn của Thiên Chúa”. Thật vậy, “nhờ Bí tích Rửa tội 

đã lãnh nhận, mọi thành phần Dân Chúa đã trở thành môn đệ truyền giáo (x. Mt 

28,19). 

Theo Đức Thánh Cha : “Từ ngữ “ơn gọi” không nên hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ 

dùng để chỉ những ai theo Chúa trên con đƣờng dâng hiến cụ thể. Tất cả chúng ta 

đều đƣợc mời gọi tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô là quy tụ nhân loại đã phân 

tán và hoà giải nhân loại với Thiên Chúa”. Vì thế, dù bất cứ bậc sống nào chúng ta 

cũng đều đƣợc mời gọi sống “ơn gọi căn bản là: mỗi ngƣời trong chúng ta là một 

thụ tạo đƣợc Thiên Chúa mong muốn và yêu thƣơng; mỗi ngƣời chúng ta đều có 

một vị trí riêng và đặc biệt trong ý muốn của Thiên Chúa”. Vì thế, trƣớc khi nghĩ 

đến bất kỳ ơn gọi đặc thù nào, mỗi ngƣời hãy sống trọn vẹn ơn gọi căn bản ấy của 

mỗi Kitô Hữu trƣớc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết : “Chúng ta phải đề phòng 

tâm lý tách biệt giữa linh mục và giáo dân, coi linh mục là nhân vật chính và giáo 

dân là ngƣời thi hành.... Toàn thể Giáo hội là một cộng đoàn loan báo Tin 

Mừng… Trong bối cảnh những luồng gió giá lạnh của chiến tranh và áp đặt, chúng 

ta thƣờng chứng kiến những hiện tƣợng ngƣời ta chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. 

Trong tƣ cách là Giáo hội, chúng ta đã khởi sự tiến trình đồng nghị: chúng ta cảm 

thấy cùng tiến bƣớc với nhau, xây dựng những chiều kích lắng nghe và chia sẻ. 

Cùng với tất cả những ngƣời nam nữ thiện chí, chúng ta muốn góp phần xây dựng 

gia đình nhân loại, chữa lành những vết thƣơng và hƣớng Giáo hội về một tƣơng 

lai tốt đẹp hơn” (x. PHANXICÔ, Sứ Điệp Ơn Gọi 2022). 

Trong ơn gọi chung này : “Thiên Chúa đặt một lời kêu gọi cụ thể cho mỗi 

ngƣời chúng ta. Ngƣời chạm đến cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu của Ngƣời 

và hƣớng nó đến mục đích tối hậu, đến sự viên mãn vƣợt trên cả ngƣỡng cửa của 

cái chết. Đó là cách Thiên Chúa đã muốn và đang nhìn cuộc sống của chúng 

ta.” Chính vì thế, tất cả chúng ta đều đƣợc mời gọi hƣớng đến mục đích cao nhất là 

để Thiên Chúa chạm vào chúng ta. 

https://daminhtamhiep.net/2020/03/su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-on-goi-ngay-03-5-2020/
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Michelangelo Buonarroti đƣợc cho là đã khẳng định rằng: “Mỗi khối đá đều 

có một bức tƣợng bên trong và nhiệm vụ của nhà điêu khắc là phải khám phá ra 

bức tƣợng đó”. Nếu đây có thể là cái nhìn của ngƣời nghệ sĩ, thì Thiên Chúa còn 

nhìn chúng ta hơn biết dƣờng nào: nơi cô gái làng Nadarét, Ngƣời đã nhìn thấy Mẹ 

Thiên Chúa; nơi ngƣ phủ Simon, con ông Giôna, Ngƣời đã thấy Phêrô, tảng đá để 

xây dựng Hội Thánh của Ngƣời; nơi ngƣời thu thuế Lêvi, Ngƣời nhận ra vị tông đồ 

và thánh sử Matthêu; nơi Saulô, một ngƣời bắt bớ khắc nghiệt các Kitô hữu, Ngƣời 

đã thấy Phaolô, tông đồ của dân ngoại. Ánh mắt yêu thƣơng của Ngƣời luôn hƣớng 

nhìn chúng ta, chạm vào chúng ta, giải thoát chúng ta và biến đổi chúng ta, khiến 

chúng ta trở thành những con ngƣời mới. Đây là động lực của mọi ơn gọi: chúng ta 

gặp đƣợc cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta” (x. PHANXICÔ, Sứ 

Điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022). 

Công đồng Vatican II đã khẳng định : “Mọi Kitô hữu đều đƣợc kêu gọi nên 

thánh trong bậc sống của mình và có nhiều con đƣờng để nên trọn lành, chứ không 

chỉ qua con đƣờng tu trì” (x. LG 11, 42). Đức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng mọi 

tín hữu đều đƣợc Chúa kêu gọi đặt chƣơng trình cho mỗi ngƣời chúng ta : “Ơn gọi 

đã đƣợc sinh ra theo cách này, nhờ nghệ thuật của Nhà điêu khắc là Thiên Chúa, 

với “bàn tay” của mình, Ngƣời làm cho chúng ta ra khỏi chính mình để trở nên kiệt 

tác mà chúng ta đƣợc kêu gọi trở thành” (x. PHANXICÔ, Sứ Điệp Ngày Thế giới 

Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022). 

Chúa có một tƣ tƣởng duy nhất và đặc biệt cho mỗi ngƣời. Mỗi ngƣời có một 

tia lửa của Chúa ở trong tâm hồn và chúng ta đƣợc kêu gọi phát triển tia lửa ấy, góp 

phần làm tăng trƣởng một nhân loại đƣợc linh hoạt nhờ tình thƣơng đối với nhau và 

đón nhận nhau. Theo một câu tục ngữ của Viễn Đông, “ngƣời khôn nhìn quả trứng 

có thể thấy chim ƣng; nhìn vào hạt giống họ thấy một cây lớn; nhìn tội nhân họ thấy 

một vị thánh ”. Đó là cách Chúa nhìn chúng ta: trong mỗi chúng ta, Ngài thấy một 

tiềm năng nào đó, đôi khi chính chúng ta không hề hay biết” (x. PHANXICÔ, Sứ 

Điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022). 

Về những ơn gọi khác nhau, Đức Thánh cha viết : “Cuộc sống chúng ta thay 

đổi khi chúng ta đón nhận cái nhìn của Chúa. Tất cả trở thành một cuộc đối thoại 

ơn gọi giữa chúng ta với Chúa, và cả giữa chúng ta với nhau và với những ngƣời 

khác…Khi chúng ta nói về “ơn gọi”, thì đó không chỉ là việc lựa chọn hình thức 

sống này hay hình thức sống kia, cống hiến cuộc đời mình cho một sứ vụ nào đó 

hoặc đƣợc lôi cuốn bởi đặc sủng của một dòng tu, phong trào hay cộng đoàn giáo 

hội. Đó còn là việc biến giấc mơ của Thiên Chúa thành hiện thực” (x. 

PHANXICÔ, Sứ Điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022). 

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên mỗi ngƣời chúng con và đặt định ý Chúa nơi 

mỗi chúng con, này chúng con đây, xin Chúa thực hiện chƣơng trình của Chúa 

trong cuộc đời chúng con. 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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GIỚI TRẺ TRUYỀN GIÁO 

Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội với sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,15). 

Giáo Hội từ hơn hai ngàn năm qua đã cố gắng thi hành sứ mạng này dƣới sự tác động 

của Chúa Thánh Thần, bằng gƣơng mẫu đời sống, lời giảng dạy và các Bí tích, để dẫn 

đƣa mọi ngƣời đến với đời sống đức tin. 

Có rất nhiều phƣơng thế để loan báo Tin Mừng. Dù bằng phƣơng thế nào, thì hoạt 

động của Giáo Hội bao giờ cũng phải đặt sứ vụ truyền giáo lên mức ƣu tiên hàng đầu. 

Sứ vụ đó luôn bao gồm một lời công bố rõ ràng: “Trong Đức Kitô… ơn cứu độ đƣợc 

cống hiến cho mọi ngƣời, nhƣ một quà tặng của ân sủng và lòng thƣơng xót của Thiên 

Chúa; đó chính là nền tảng, là tâm điểm, và đồng thời là tột đỉnh của động năng việc 

rao giảng. Mọi hình thức hoạt động truyền giáo đều hƣớng tới việc rao giảng này, nó tỏ 

lộ và dẫn tới mầu nhiệm vốn đƣợc giữ kín từ bao thế hệ và đã đƣợc mặc khải trong Đức 

Kitô - tâm điểm của việc truyền giáo” (x. RM 44; EN 22). 

Giới trẻ là thành phần năng động nhất mà các Đức Giáo Hoàng gần đây đều quan 

tâm rất nhiều, nhƣ Đức Bênêđictô XVI, Đức Gioan Phaolô II, Đức Phanxicô. Các ngài 

mời gọi các bạn trẻ hãy hăng say dấn thân vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo 

Hội. Các bạn trẻ chúng ta hãy cùng nhau suy tƣ và nghiền ngẫm những lời tâm huyết 

của các ngài nhƣ là lời của chính Chúa Giêsu gửi đến cho chính bản thân mình. 

1. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 

Nhân dịp ngày Quốc Tế giới trẻ 2013, tại thành phố Rio de Janeiro Brazil, Đức 

Thánh Cha đã khẩn thiết mời gọi giới trẻ hãy sống sứ mạng truyền giáo, với chủ 

đề: “Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ” (Mt 28,19). 

- Hãy dám ra khỏi mình theo tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa 

Mở đầu Sứ điệp trên, Đức Thánh Cha lên tiếng nhƣ sau: “Các con thân mến, cha 

hạnh phúc vì thấy các con đang dấn thân vào sứ mạng truyền giáo, một sứ mạng đã 

vƣơn ra tới mọi ngõ ngách của thế giới, để làm cho Đức Kitô đƣợc biết đến, nhƣ là một 

món quà quý giá nhất mà các con có thể trao ban cho ngƣời khác...” 

Để đƣợc nhƣ vậy, Đức Thánh Cha đƣa ra phƣơng cách: “Các con hãy để cho 

chính mình đƣợc dẫn dắt bởi tình yêu Thiên Chúa. Hãy để cho tình yêu đó giúp các con 

vƣợt qua mọi khuynh hƣớng khép kín lại nơi thế giới, nơi các vấn đề và thói quen của 

mình. Hãy can đảm để “đi ra” khỏi mình, “để đến” với ngƣời khác và chỉ cho họ thấy 

con đƣờng gặp gỡ Thiên Chúa...” 

“Cha muốn mỗi ngƣời trong các con hãy tự vấn chính mình: Tôi đã bao giờ có đủ 

can đảm để đề nghị một ngƣời trẻ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội chƣa? Tôi đã bao giờ mời 

gọi ai đó dấn thân vào hành trình khám phá niềm tin Kitô giáo chƣa? Các bạn thân mến, 

đừng e ngại đề nghị một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô cho con ngƣời trong thời đại hôm nay. 

Hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho các bạn con 

đƣờng để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn, và để trở nên đầy sáng tạo trong 

việc loan báo Tin Mừng”. 
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- Cắm rễ sâu nơi Đức Kitô trong cầu nguyện 

Đức Thánh Cha khuyên nhủ: “Khi loan báo Tin Mừng, chính các con lớn lên 

trong đức tin vì đƣợc cắm rễ sâu nơi Đức Kitô và trở thành những ngƣời Kitô hữu 

trƣởng thành. Chúng ta không thể trở thành những tín hữu đích thực nếu không loan 

báo Tin Mừng. Việc loan báo Tin Mừng chỉ có thể là kết quả của niềm vui lãnh nhận từ 

cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô và thấy rằng Ngài là viên đá sống động mà chúng ta xây 

đắp cuộc đời mình trên đó. Khi lao tác để giúp đỡ ngƣời khác và loan báo Tin Mừng 

cho họ, thì chính đời sống các con vốn bị phân tán vì quá nhiều hoạt động, sẽ tìm thấy 

sự hội nhất nơi Thiên Chúa”. 

Tuy nhiên, để trở nên một nhà truyền giáo thì Đức Thánh Cha cho biết, trƣớc hết 

phải trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô. Điều này đòi ta phải “lắng nghe sự mới mẻ 

trong lời mời gọi theo Ngài và cậy dựa vào Ngài... Môn đệ là ngƣời chú ý đến lời của 

Đức Giêsu; là ngƣời hiểu rằng Đức Giêsu là Thầy và là Đấng đã yêu thƣơng chúng ta 

đến nỗi hiến mạng sống mình vì chúng ta. Vì thế, mỗi ngƣời trong chúng ta nên để cho 

mình đƣợc khuôn đúc bởi lời của Thiên Chúa mỗi ngày. Điều này làm cho ta trở thành 

bạn của Thiên Chúa, Đức Giêsu, và có thể dẫn những ngƣời trẻ khác đến và trở nên 

bạn với Ngài”. 

Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy nhớ đến những quà tặng đã lãnh nhận 

từ Thiên Chúa, để đến lƣợt họ cũng có thể trao ban cho ngƣời khác: “Hãy đọc lại lịch sử 

cá nhân đời mình. Hãy ý thức về những di sản tuyệt các con đã lãnh nhận đƣợc từ các thế 

hệ trƣớc... Chúng ta đừng bao giờ quên mình là những mắt xích quan trọng trong một dây 

chuyền vĩ đại, nơi đó những ngƣời nam và ngƣời nữ đã thông truyền chân lý đức tin và họ 

cần chúng ta để có thể thông truyền nó cho ngƣời khác”. 

Ngài còn nêu lên một xác tín thâm sâu rằng: “Phúc Âm Hoá luôn khởi đi từ cuộc 

gặp gỡ với Thiên Chúa. Những ngƣời đã đến với Đức Giêsu và đã kinh nghiệm về tình 

yêu của Ngài, lập tức họ sẽ muốn chia sẻ vẻ đẹp và niềm vui phát sinh từ tình bạn có đƣợc 

với Đức Kitô. Càng biết về Đức Giêsu, chúng ta càng muốn nói về Ngài. Càng thƣa 

chuyện với Đức Kitô, chúng ta càng khao khát để nói về Ngài. Càng để Đức Giêsu chiếm 

đoạt mình, chúng ta càng khao khát lôi kéo ngƣời khác về với Ngài...”. 

Đức Thánh Cha cũng cho thấy thực tế là: “Đối diện với những khó khăn của sứ 

mạng loan báo Tin Mừng, lắm khi các con dễ bị cám dỗ để từ chối nhƣ ngôn sứ 

Giêrêmia: “Ôi! Lạy Ðức Chúa là Chúa Thƣợng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn 

nói!”. Tuy nhiên đối với các con, Thiên Chúa cũng phán rằng: “Ðừng nói ngƣơi còn 

trẻ! Ta sai ngƣơi đi đâu, ngƣơi cứ đi” (Gr 1, 6-7). Trong việc loan báo Tin Mừng và làm 

chứng tá đức tin, nếu khi các con thấy mình không xứng đáng, thiếu khả năng và yếu 

kém, các con đừng sợ hãi gì! Việc loan báo Tin Mừng chẳng phải do sáng kiến của 

chúng ta và cũng chẳng tùy thuộc vào tài năng của chúng ta. Nó là một sự đáp ứng đầy 

tin tƣởng và vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa, không dựa trên sức riêng của chúng 

ta, nhƣng là dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa” (2Cr 4, 7). 
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“Vì thế cha mời gọi các con hãy bén rễ trong cầu nguyện và trong các Bí Tích…. 

Thời gian các con lắng nghe và thƣa chuyện với Chúa Giêsu hằng hiện diện trong Mình 

Thánh sẽ trở nên nguồn lực mới mẻ Cho lòng hăng say mới trong việc truyền giáo”. 

- Lãnh vực truyền giáo 

Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai lãnh vực mà ngƣời trẻ có thể dấn thân truyền giáo: 

1)- Lãnh vực truyền thông xã hội, đặc biệt là Internet[1]: 

“Các con hãy đƣa vào nền văn hóa của môi trƣờng truyền thông mới này, những giá 

trị vốn làm nền tảng cho cuộc sống của các con. Các con là những ngƣời trẻ hầu nhƣ cảm 

thấy tự nhiên hợp với các phƣơng tiện truyền thông mới mẻ ấy, các con có nghĩa vụ đặc 

biệt loan báo Tin Mừng trong đại lục kỹ thuật số này. Vậy các con hãy biết sử dụng 

phƣơng tiện này một cách khôn ngoan, để ý đến cả những cạm bẫy chứa đựng trong đó, 

đặc biệt là nguy cơ nghiện nó, lẫn lộn thế giới thực tế với thế giới tiềm thể, thay thế cuộc 

gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với con ngƣời bằng những tiếp xúc trên mạng”. 

2)- Lãnh vực thứ hai là môi trƣờng lƣu động: 

“Ngày nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ du hành, vì học hành, vì công ăn việc làm 

hoặc để giải trí. Các con đừng sợ làm chứng cho đức tin của các con cả trong những bối 

cảnh đó: thông truyền niềm vui vì gặp gỡ Chúa cho những ngƣời các con gặp, đó thực là 

một món quà quí giá”. 

Ngài cũng gợi lại tƣợng Chúa Cứu Thế ở thành Rio de Janeiro đang mở rộng đôi 

tay và con tim cho tất cả mọi ngƣời: “Các con chính là con tim và vòng tay của Chúa 

Giêsu! Các con hãy ra đi làm chứng về tình thƣơng của Chúa, hãy trở thành những 

thừa sai mới, đƣợc tình thƣơng và tinh thần hiếu khách linh hoạt! Hãy noi gƣơng các 

nhà đại truyền giáo của Giáo Hội, nhƣ thánh Phanxicô Xaviê và bao nhiêu vị 

khác”.            

 

2. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

Đức Gioan Phaolô II đƣợc biết đến nhƣ là một Giáo Hoàng của giới trẻ ngay từ 

những năm đầu triều đại Giáo Hoàng của ngài. Không chỉ là sự gần gũi, thân thiện với 

các bạn trẻ mà ngài còn là nguồn cảm hứng và động lực cho ngƣời trẻ vững bƣớc trên 

hành trình đức tin giữa thời đại hôm nay.  

Ngài cũng chính là vị Giáo Hoàng đầu tiên có sáng kiến thành lập Ngày Đại hội 

Giới trẻ thế giới từ năm 1984 và tổ chức hai năm một lần ở nhiều châu lục khác nhau. 

Trong những dịp đặc biệt này, ngài đích thân hiện diện với giới trẻ, lắng nghe họ và 

cùng họ cầu nguyện.  

Tiếp đến, Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đƣợc biết đến là ngƣời truyền lửa nhiệt 

huyết cho giới trẻ. Với lời tuyên bố mạnh mẽ: “Đừng sợ”, ngay trong bài diễn văn nhậm 

chức, ngài đã nói lên sự luôn tin tƣởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa trong 

lịch sử và trong Giáo Hội.  

Với xác tín đó, ngài cũng đã mạnh mẽ kêu gọi các bạn trẻ: “Các con đừng sợ, hãy 

đi đến mọi ngõ phố, mọi nơi công cộng, giống nhƣ các tông đồ đầu tiên để loan 

https://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/TuDuc/193GioiTreTruyenGiao.htm#_ftn1
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báo Đức Kitô và Tin mừng cứu độ cho mọi nơi. Đừng xấu hổ vì Tin mừng. Đây là lúc 

phải rao giảng trên mái nhà… chính các con là những ngƣời hãy lên đƣờng đến với mọi 

nơi và mời gọi mọi ngƣời đến dự bữa tiệc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho dân Ngài” 

(tại Hoa Kỳ, 1993).  Hơn thế nữa, tại Roma năm 2011 ngài còn nói với các bạn trẻ: 

“Chúng ta đừng sợ hãi, vì Đức Kitô có thể thay đổi lòng con ngƣời. Ngƣời sẽ thực hiện 

những „mẻ lƣới lạ‟ vào chính lúc chúng ta không ngờ tới”.  

Cuối cùng, Giáo Hoàng Gioan Phaolô II luôn xem giới trẻ là niềm hy vọng của 

Giáo Hội và mời gọi họ trở nên chứng tá của Đức Kitô trên cánh đồng truyền giáo. Ngài 

đã nói với giới trẻ năm 1985 rằng: “Công cuộc loan báo Tin Mừng cho thế giới vào 

những thập kỷ tƣơng lai tuỳ thuộc vào các bạn. Các bạn hãy làm cho Giáo Hội tƣơi 

trẻ nhờ sự hiện diện thân thiện của các bạn”. Với những lời tâm huyết trên đây, Đức 

Gioan Phaolo II đã phó thác cho các bạn trẻ sứ mạng truyền giáo. Ngài mời gọi họ trở 

nên quảng đại cộng tác làm cho ánh sáng Tin Mừng đƣợc lan tỏa trong cuộc đời.  

Trong xã hội hôm nay, giữa nhiều xáo trộn, không ít các bạn trẻ đang khao khát 

tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời, và điều này sẽ đến khi các bạn nhận ra Chúa – 

là nguồn hạnh phúc thật. Ngài không ngần ngại khẳng định: “Chính các bạn trẻ là tông 

đồ cho các bạn trẻ”. Thật vậy, các bạn sẽ trở nên tông đồ đích thực khi làm toát lên hình 

ảnh một Đức Kitô sống động trong cuộc đời các bạn.  

Bên cạnh đó, luôn ƣu tƣ về tình trạng thiếu linh mục tu sĩ trong thế kỷ hiện tại, mỗi 

lần gặp gỡ các bạn trẻ, ngài đều kêu mời họ quảng đại dấn thân trên con đƣờng dâng 

hiến, trở nên môn đệ Chúa Giêsu trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Những lời mời gọi đó 

khơi dậy ơn gọi trong các bạn trẻ và đã có không ít bạn đáp lại lời mời gọi đó.  

Một cách mạnh mẽ, Đức Gioan Phaolô II nói lên lời tâm huyết: “Để thay đổi thế 

giới, chúng con phải thay đổi cách sống. Trong cuộc sống hƣởng thụ hôm nay, có biết 

bao cám dỗ đang vây quanh chúng con và làm cho chúng con thành nạn nhân của 

những truỵ lạc. Chúng con đừng sống một cách hời hợt, chung chung, nhƣng hãy có đời 

sống nội tâm sâu xa. Chúng con hãy dùng thời giờ để cầu nguyện, để suy tƣ và sống 

trong sự thật, nhờ đó chúng con có đƣợc mối liên hệ thân tình với Chúa và với anh chị 

em mình” (tại Namur, 1985).  

Qua những dòng suy tƣ trên về Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – vị Thánh của ngƣời 

trẻ, chúng ta cùng ý thức lại vai trò của mình trong Giáo Hội cũng nhƣ xã hội. Tƣơng lai 

thế giới đang đợi chờ các bạn và chính các bạn là niềm hy vọng của Giáo Hội.  

3. Đức Thánh Cha Phanxicô 

Trong Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô 

nhắn nhủ các bạn trẻ hãy đi ra: “Các bạn trẻ thân mến, đừng để cho tính năng động của 

tuổi trẻ bị dập tắt trong bóng tối của một căn phòng khép kín trong đó cửa sổ duy nhất 

thông ra thế giới bên ngoài là máy tính và điện thoại thông minh. Hãy mở rộng cánh 

cửa của cuộc sống các bạn! Cầu xin cho thời gian và không gian của các bạn tràn ngập 

những mối quan hệ có ý nghĩa, những ngƣời thực, là những ngƣời các bạn chia sẻ kinh 

nghiệm thực và cụ thể của bạn về cuộc sống hàng ngày”. 
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Đức Thánh Cha hy vọng nhiều vào giới trẻ. Ngài nói: “Ngƣời trẻ là niềm hy vọng 

của sứ vụ truyền giáo. Con Ngƣời của Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng mà Ngƣời công bố 

tiếp tục thu hút nhiều ngƣời trẻ. Họ tìm cách hiến thân phục vụ nhân loại với lòng can 

đảm và nhiệt tâm. Có nhiều ngƣời trẻ đang cung cấp sự đoàn kết của họ chống lại các 

sự dữ của thế gian và tham gia các hình thức khác nhau của đấu tranh và hoạt động 

tình nguyện…. Đẹp thay khi thấy rằng các ngƣời trẻ đang là „những ngƣời rao giảng 

ngoài đƣờng‟, vui sƣớng đem Chúa Giêsu ra mọi nẻo đƣờng, mọi quảng trƣờng của 

thành phố, đến mọi ngóc ngách của trái đất!”.  

Trong Sứ Điệp Truyền Giáo Năm 2018, Ngài mời gọi: “Các bạn trẻ thân mến, tận 

cùng trái đất, đối với các bạn ngày nay, thật là tƣơng đối và luôn dễ dàng lƣớt trong đó, 

đó là thế giới tiềm thể, kỹ thuật số, các mạng xã hội đang tràn ngập và xuyên qua chúng 

ta, xóa bỏ mọi khoảng cách, thu hẹp những khác biệt. Dƣờng nhƣ tất cả ở trong tầm tay, 

tất cả đều gần kề. Nhƣng nếu không có ơn can dự của cuộc sống chúng ta trong đó, thì 

dù có vô số các tiếp xúc, chúng ta sẽ không bao giờ đi sâu vào một cuộc sống hiệp thông 

thực sự. Sứ mạng truyền giáo cho đến tận bờ cõi trái đất đòi phải có sự hiến thân trong 

ơn gọi đƣợc Chúa ban cho chúng ta, Đấng đã đặt chúng ta trên trái đất này (x.Lc 

9,23-25). Tôi dám nói rằng, đối với một ngƣời trẻ muốn theo Chúa Kitô, điều thiết yếu 

là tìm kiếm và gắn bó với ơn gọi của mình”. 

Trọng tâm của sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội là sự lây lan của tình yêu, nơi đó 

niềm vui và lòng nhiệt thành đƣợc diễn tả bằng ý nghĩa mới khám phá và đầy đủ trong 

đời sống. Việc lan truyền của đức tin qua “sự thu hút” đòi hỏi những con tim biết cởi mở 

và biết đƣa vòng tay ôm rộng vì tình yêu. (x.Sứ điệp Truyền giáo 2018). Nhƣ mọi ngƣời 

khác, ngƣời Công giáo cũng đang hiện diện tại mọi môi trƣờng xã hội hôm nay. Chúng 

ta cũng làm ăn sinh sống trong mọi lĩnh vực: kinh doanh, sản xuất, buôn bán… với mọi 

hoàn cảnh từ thƣơng gia đến kỹ sƣ, bác sĩ, giáo viên, công nhân viên. Cũng làm việc, 

cũng mƣu sinh, nhƣng chúng ta làm việc với tinh thần khác: tinh thần công bình bác ái 

và phục vụ hy sinh. 

Trong bài giảng chính thức của Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 28 tại Brazil, Đức 

Thánh Cha Phanxicô giải thích chủ đề ra đi rao giảng Tin Mừng (Mt 28,19) trong ba 

từ: Hãy ra đi - không sợ hãi - để phục vụ: “Các con hãy ra đi, không sợ hãi, để phục 

vụ. Khi sống theo 3 lời này, các bạn sẽ cảm nghiệm đƣợc rằng ngƣời rao giảng Tin 

Mừng thì cũng đƣợc trở nên Tin Mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin, thì cũng nhận 

đƣợc niềm vui... Khi Chúa sai ngôn sứ Giêrêmia, Ngài ban cho ông quyền đƣợc “loại 

bỏ và phá đổ, phá hủy và san bằng, xây dựng và vun trồng” (Gr 1,10). Cả các bạn cũng 

nhƣ thế. Mang Tin Mừng là mang sức mạnh của Thiên Chúa để nhổ bỏ và phá hủy sự ác 

và bạo lực; để phá tan và đạp đổ những hàng rào ích kỷ, bất bao dung và oán thù; để 

kiến tạo một thế giới mới. Chúa Giêsu Kitô hy vọng nơi các bạn! Giáo Hội cậy dựa vào 

các bạn! Giáo Hoàng hy vọng nơi các bạn! Xin Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ 

chúng ta luôn tháp tùng các bạn với sự hịu hiền của Mẹ: Các con hãy ra đi và làm cho 

mọi dân tộc thành môn đệ!”. 
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Kết luận 

Sứ mạng truyền giáo là nhiệm vụ bức thiết của Giáo Hội, nhƣ Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II đã viết: “Sứ mệnh của Chúa Kitô Cứu Thế đƣợc trao phó cho Giáo Hội 

vẫn đang còn nhiều dang dở... Nhìn vào số đông nhân loại chƣa biết Chúa cũng đủ cho 

thấy rằng sứ mệnh này mới chỉ đang ở những bƣớc đầu tiên và chúng ta còn cần phải 

dồn hết mọi nỗ lực của mình cho công trình này” (RM 1). 

Cánh đồng truyền giáo vẫn còn mênh mông bát ngát. Cần phải tận dụng mọi cơ hội 

để đƣa Chúa Giêsu và Phúc Âm của Ngài đến cho mọi ngƣời. Hơn bao giờ hết, lời Chúa 

Giêsu vẫn vang lên trong tâm hồn mỗi ngƣời chúng ta hôm nay: “Lúa chín đầy đồng mà 

thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2). 

Riêng đối với Giáo Hội Việt Nam, thợ gặt bây giờ không thiếu, chỉ thiếu lửa 

hăng say nhiệt thành, thiếu đời sống hy sinh và cầu nguyện, thiếu khôn ngoan và đạo 

đức, thiếu tổ chức và đào luyện cũng nhƣ hợp tác với nhau. Vì quá thiếu nên tay nghề 

thợ gặt quá yếu. Lời cầu xin phải đi kèm với nỗ lực quyết liệt của chúng ta, chứ không 

thể khoán trắng cho Chúa. 

Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục chúng ta qua Tông Huấn đầu tiên của Ngài: “Hãy 

lên đƣờng, hãy lên đƣờng cống hiến cho mọi ngƣời sự sống của Chúa Kitô…Tôi muốn thấy 

một Giáo Hội bị bầm giập, tổn thƣơng và lấm lem trên đƣờng dấn thân, chứ không phải là 

một Giáo Hội 'xanh xao vàng vọt' vì sống đóng khung và bám víu vào chu vi hàng rào an 

toàn của riêng mình… Tôi không muốn có một Giáo Hội chỉ lo cho mình phải là 'cái rốn 

của vũ trụ', và sau đó, kết thúc bằng việc bị giam cầm giữa một mạng lƣới định kiến và thủ 

tục”; “…bao nhiêu ngƣời đang chết đói trƣớc cửa nhà chúng ta, và Chúa Giêsu vẫn không 

mệt mỏi nhắc nhở chúng ta: "Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (x. Tông huấn Niềm Vui 

Phúc Âm, s.48.49). 

Giới trẻ là lớp ngƣời tràn đầy sinh lực để mở ra một sự sống mới cho chính mình và 

mọi ngƣời. Sự sống mới đó không ai khác là chính Đức Kitô, Đấng cứu độ nhân loại. Phúc 

thay cho bạn nào dám đầu tƣ toàn thể sinh lực của của cuộc mình cho Nƣớc Chúa, vì đó 

chính là nguồn sống vô biên, là toàn thể ý nghĩa và giá trị mang tính vĩnh cửu cho cuộc đời 

mình. Sự đầu tƣ toàn thể này không chỉ dành cho ơn gọi tu trì nhƣng cho mọi ngƣời trẻ 

trong chính môi trƣờng xã hội và nghề nghiệp của mình, trong những tình huống cụ thể của 

đời sống gia đình và hoàn cảnh của mình, khi nghe đƣợc tiếng Chúa vang lên từ chính trái 

tim mình.  

Lạy Chúa Giêsu! Ƣớc chi con ý thức đƣợc ý nghĩa cao cả của đời mình là ra đi 

cho một sứ mạng – sứ mạng loan báo Tin Mừng – nối tiếp sứ mạng của Chúa, Đấng cứu 

độ trần gian. 

Tuy nhiên, trƣớc tiên con cần đƣợc Lời Chúa thanh tẩy, thấm nhuần và đổi mới 

bản thân con. Chỉ khi con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn, Chúa Thánh Thần 

mới có thể thực hiện nơi con sứ mạng của chính Chúa, Đấng muốn hành động qua 

chúng con để đem lại niềm vui ơn cứu độ cho nhân loại. Amen.  

Lm. Thái Nguyên 
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QŨY GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vƣờn rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

  

Tổng kết tháng này 9.000 yen 

Tiền còn lại 128.000 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 

Cháu Lê Chí Nhân (Yamato-Kanagawa-Ken)  30.000 yen 

AC Dự-Hằng (Yamato) 5.000 yen 

 

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

 

 QŨY GIÚP MUA MÁY IN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhật Bản 30.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 50.000 yrn 

CĐ/CG Himeji 100.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 220.000 yen 

AC Thuyết-Mai (Fujisawa) 10.000 yen 

Anh Phạm Hữu Đức (Isesaki-Gunma) 10.000 yen 

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 30.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  10.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma  10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 10.000 yen 

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

CĐ/CG Yao, Osaka  20.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 30.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 3.000 yen 

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Ashikaga, Tochigi-Ken 12.000 yen 

Qúy Sơ Dòng Đức Mẹ Khiết Tâm Okinawa 20.000 yen 

Dì Năm (Atsugi, Kanagawa-Ken) 10.000 yen 
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CĐ/CG Yao, Osaka 265.000 yen 

Một vị ân nhân ở Takatori, Kobe 10.000 yen 

 

QŨY GIÁO ĐOÀN 

CĐ/CG Yao, Osaka 10.000 yen 

Giáo Xứ Takatori, Kobe 10.000 yen 

 

 

 

 

Phêrô NGUYỄN VĂN HÕA 

Sinh ngày: 12/02/1995 

Con Ông: Phêrô Nguyễn Văn Nhị 

Và Bà: Anna Trần thị Thúy 

Thuộc Giáo Xứ Nhân Hòa, Giáo Phận Vinh, 

hiện trú tại Ageo, Saitama-Ken,   

Muốn kết hôn với:  

 Maria NGUYỄN THỊ NHUNG 

Sinh ngày: 13/02/1997 

Con Ông: Nguyễn Đức Thịnh 

Và Bà: Lê thị Lai 

Quê quán ở Hải Dƣơng, Việt Nam, hiện trú tại 

Ageo, Saitama-Ken,   

 

Phêrô TRẦN VĂN SÁU 

Sinh ngày: 02/02/1995 

Con Ông: Phêrô Trần Văn Sƣớng 

Và Bà: Maria Vũ thị Cúc 

Thuộc Giáo Xứ Xuân Đài, Giáo Phận Bùi Chu, 

hiện trú tại Toshima-Ku, Tokyo,   

Muốn kết hôn với:  

 Maria HOÀNG DIỆU LY 

Sinh ngày: 10/04/1998 

Con Ông: Hoàng Hữu Phong 

Và Bà: Hoàng thị Hoạt 

Quê quán ở Lạng Sơn, Việt Nam, hiện trú tại 

Toshima-Ku, Tokyo,   

 

Giuse NGUYỄN VĂN DƢƠNG 

Sinh ngày: 26/03/1993 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Mừng 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Nhu 

Thuộc Giáo Xứ Thanh Lâm, Giáo Phận Hƣng 

Hóa, hiện trú tại Saitama-Ken,   

Muốn kết hôn với:  

 Anna NGUYỄN THỊ THU UYÊN 

Sinh ngày: 29/08/1997 

Con Ông: Giuse Nguyễn Duy Ngọc 

Và Bà: Maria Trần thị Tiến 

Thuộc Giáo Xứ Thanh Lâm, Giáo Phận Hƣng 

Hóa, hiện trú tại Sendai, Miyagi-Ken,     

 

Giuse NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN 

Sinh ngày: 06/10/1990 

Con Ông: Giuse Nguyễn Đình Nam 

Và Bà: Maria Trần thị Hoa 

Thuộc Giáo Họ Phƣơng Trạch, Giáo Xứ Thổ 

Hoàng, Giáo Phận Hà Tĩnh, hiện trú tại 

Chiba-Ken,   

Muốn kết hôn với:  

 Maria PHAN THỊ THU 

Sinh ngày: 18/03/1995  

Con Ông: Phêrô Phan Văn Lành 

Và Bà: Anna Lê thị Mai 

Thuộc Giáo Họ Tân Xuân, Giáo Xứ Xuân Tình, 

Giáo Phận Hà Tĩnh, hiện trú tại Chiba-Ken,   

 

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

cho Giáo Quyền 
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PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Ông Alfonsô ĐÀM XUÂN TÚ,  

Là hiền huynh của linh mục Gioan Đàm Xuân Lộ, Giáo Phận 

Nagoya, đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào  ngày 05 tháng 4 năm 2023 tại Hoa 

Kỳ, hƣởng thọ 74 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với cha Gioan Đàm Xuân Lộ cùng toàn thể tang 

quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh hồn 

Alfonsô về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

Gia đình linh mục, tu sĩ Việt Nam tại Nhật 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo 

 

 

 

PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Ông Gioan LƢU VĂN BÔNG 

Là thân phụ của anh Lƣu Thừa Trí, CĐ/CG Isesaki, Gunma, 

đã đƣợc Chúa gọi về với Ngài vào  lúc vào lúc 00.00 ngày 03 tháng 4 năm 2023 

tại Isesaki, Gunma-Ken, hƣởng thọ 88 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với anh Trí cùng toàn thể tang quyến. Nguyện 

xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh hồn Gioan về hƣởng 

nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

Liên Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 

Cộng Đoàn Isesaki-Gunma 
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PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Ông Cố Giuse K’CHUNG, 

Là thân phụ của sơ K‟Rèm (Dòng Bửu Huyết Nasu), đã đƣợc 

Chúa gọi về với ngài vào lúc 12g30 (giờ Việt Nam)  ngày 07 tháng 4 năm 2023 

tại Lâm Đồng, Việt Nam, hƣởng thọ 63 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với sơ Tuyết Nga cùng toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng xót, sớm đƣa linh hồn Giuse về 

hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

Gia Đình Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo 

 

 

 

 

CẢM TẠ 

 

Gia đình chúng con xin chân thành cám tạ Cha Nguyễn Hữu Hiến, Giáo 

Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật, Liên CĐ Đức Mẹ La Vang, Cộng Đoàn 

Công Giáo Isesaki, Gunma cùng toàn thể quý ông bà, chú thím, anh chị em, và 

quý thân hữu xa gần đã phúng điếu, điện thoại, email chia buồn và cầu nguyện 

cho mẹ và bà của chúng con là:  

Bà Maria NGUYỄN THỊ HUỆ, 

Nguyện xin Thiên Chúa trả công và ban bình an trên quý Cha, quý Sơ, 

quý thân nhân, ân nhân xa gần. 

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì thiếu xót, kính mong quý Cha, 

quý Sơ, quý vị niệm tình tha thứ. 

Thay mặt gia đình đồng bái tạ 

Dung-Hòa và các con, các cháu 
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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 

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Niigata Cathedral     〒951-8106 
656Higashiohatadori,1Bancho;Chuo-Ku,Niigata 
Email: tudangphuc@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN SAITAMA: 
Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định 
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 
Catholic Isesaki Church 
24-4 Chuo-Cho, Isesaki-Shi, Gunma-Ken 372-0042 
Tel: 0270-25.0276; 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 Joso Church 
1443-9 Konoyama 
Joso-Shi, Ibaraki-Ken 300-2746 
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 

Linh Mục Gioan Trần Nam Phong SVD 
Catholic Kichijoji Church 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-shi, Tokyo 180-0005.  
Tel. 0422-44.0181; Mobile: 070-7517.0497; 
Email: phongtransvd@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 
Cell: 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 

Lm Phaolô Hà Minh Tú MF 
Catholic Hodogaya Church 
8-41 Kasumidai, Hodogaya-Ku,  
Yokohama, Kanagawa 240-0014 
Tel. 045-331.2317; Mobile: 080-6628.1976;  
Email: pbaoloc@gmail.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 Hirabari Church 
116 Nishikumi, Akaike-Cho 
Nagoya-Shi, Aichi-Ken 470-0126 
Tel. 052-803-4110; Fax. 052-803-4173; Cell. 
090-6573-1666 
Email: manhoang@nifty.com 

Lm Anton Vũ Khánh Tƣờng SVD 
Divine Word Seminary 〒466-0823 
70-9 Yagumo-cho, Showa-ku, Nagoya-shi 
Tel: 052-832-2082, Mobile: 090-4262-4345 
Email: vktuong@gmail.com 

GIÁO PHẬN KYOTO: 
Lm GioanBaotixita 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 

Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF 
5-312 Fukakusa-naobashi, Fushimi-Ku, Kyoto 
612-0889 
Tel:075-641.0610;mobile:080- 3132.2612;  
Email: vannang2612@gmail.com 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 
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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 

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 Phaolô Trần Xuân Nhƣ Ý CMF 
Catholic Imaichi Church 
1-1-27 Taishibashi Imaichi, Asahi-ku,  
Osaka-shi, 535-0001 
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 Daimyo Church 
2-7-7 Daimyo, Chuo-Ku, Fukuoka-Ken 814-0131 
mobile. 070- 8580.9087;  
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 Nakatsu Church 
1283-1 Sannocho 
Nakatsu-Shi, Oita-Ken 871-0057 
Tel. 0979-22.2259; Cell: 090-6594-9899; 
Email: maranathapeter@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN KAGOSHIMA: 
Lm Phaolô Phạm Minh Anh 
Kagoshima Cathedral 
13-42 Terukuni, Kagoshima-Shi 
Kagoshima-Ken 892-0841 
Tel (81)-99 222 3408; 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 Kanoya Church 
14-1 Komaejocho 
Kanoya-Shi, Kagoshima-Ken 893-0001   
Tel=0994-43-3733; Mobile. 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 
Email: phamquang9@yahoo.com 
Lm GB Phan Đức Định SJ 
Email: jbdinhsj@gmail.com 
Lm Anrê trƣơng Quốc Hùng 
Email: truongquochungsvd@gmail.com 
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CHƢƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN 

06/05 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 

      19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

07/05 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanao, Ishikawa-Ken (Cha Lộ MM) 

11g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Hiến) 

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) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Định SJ, Cha Hiến) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Lộ MM) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 

16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)    

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken  

14/05 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Uozu, Toyama-Ken (Cha Lộ MM) 

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seto, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken (Cha Hiến) 

12g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakegawa, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 

12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Lộ MM)   

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Aoimori, Aoimori-ken (Cha Hoài OFM Conv.) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tƣờng 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 Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Thuyên CM) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Thế)  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusanagi, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Hiến) 

18g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizumaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

17-20/05 : Đi Hakodate, Hokkaido (Cha Hiến) 

20/05 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

21/05 : 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Hiến) 

10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Lộ) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD)  
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13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Kagoshima (Cha Minh Anh) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Hiến SDB) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Điềm SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Hải) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Lộ MM) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế)  

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yukuhashi, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.)  

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Miyagi-Ken (Cha Hiến) 

28/05 : 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sabae, Fukui-Ken (Cha Lộ MM) 

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến) 

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc) 

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thế) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kikuchi, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)             

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)   

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Điềm SVD, Cha Hiến) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki-Ken (Cha Tú CM) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Thuyên) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Lộ MM) 

14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 

14g30 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Lập SDB) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế) 

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)    

03/06 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 

      19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

04/06 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanao, Ishikawa-Ken (Cha Lộ MM) 

11g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Hiến) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ 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) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Hiến) 

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 

16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)    

17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken  
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