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ẨN MÌNH TRONG TRÁI TIM MẸ 
ĐGM GB. Bùi Tuần 

1. Tình hình lúc này rất bất ổn 

về nhiều mặt. Tôi tìm một nơi trú 

ẩn cho mình. 

2. Đức Mẹ dẫn tôi vào trú ẩn 

nơi chính trái tim của Mẹ. Khi tôi 

trú ẩn nơi trái tim Mẹ, thì hậu quả 

đầu tiên tôi nhận được, đó là tôi 

cứu được niềm tin của tôi. 

3. Thực vậy, Đức Mẹ cho tôi thấy được tôi vẫn có khả năng làm được 

điều lành. Tôi thấy mình làm được dôi chút việc lành, cho dù bé nhỏ đơn 

sơ, thì đó cũng như cứu được mình khỏi bi quan thất vọng về mình. 

4. Thêm vào đó, tôi thấy nhiều người tự nhiên coi sự cầu nguyện lúc 

này là một niềm vui lạ thường. Tôi cũng vậy. 

5. Trong Trái tim Mẹ, tôi vui thích cầu nguyện với Chúa một cách 

hồn nhiên thân mật. 

6. Một trong niềm vui tìm được ở cầu nguyện, là tâm tình sám hối, 

trở về với Chúa. 

7. Một điều lạ lùng nữa, là tôi như thường xuyên khám phá thấy mình 

được đổi mới. 

8. Nhất là trong Trái tim Mẹ, tôi như được Mẹ khuyên dạy hãy tỉnh 

thức đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để biết phục vụ 

đúng cách, đúng việc, đúng thời điểm. 

9. Khi ẩn mình trong Trái tim Mẹ, tôi được Mẹ cho tôi biết đâu là 

Thánh ý Chúa. Vâng phục Thánh ý Chúa, đó là điều hết sức quan trọng. 

10. Khi ẩn mình trong Trái tim Mẹ, tôi tránh được những xúi giục dối 

trá của Satan. 

11. Khi ẩn mình trong Trái tim Mẹ, tôi vui vì có nơi an toàn để nghỉ 

ngơi. Bởi vì nghỉ ngơi là một nhu cầu cần thiết cho tôi. 
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12. Khi ẩn mình trong Trái tim Mẹ, tôi được Mẹ ban ơn cho tôi ơn 

phân định, để tôi có những chọn lựa đúng. 

13. Được ẩn mình trong Trái tim Mẹ, đó là một hạnh phúc tuyệt vời. 

14. Giờ đây, tôi xin Chúa thương tha cho tôi tội đã nhiều lần coi 

thường việc ẩn mình trong Trái tim Mẹ. 

15. Giờ đây, tôi đang được ẩn mình trong Trái tim Mẹ. Chính Mẹ 

dẫn đưa tôi vào Trái tim Mẹ. Tôi hết lòng tạ ơn Chúa. 

Long Xuyên, ngày 11.04.2022 

 

MẦU NHIỆM NĂM SẮC HOA 

             Nguyễn Thanh Hà 
            Xứ đoàn Võ Dõng 

Tháng Năm nắng hiền hòa 
Gió lay động ngàn hoa 
Muôn mầu khoe sắc thắm 
Hương thơm tỏa gần xa. 

Đức Trinh nữ Maria 
Mẹ của muôn loài hoa 
Nét đẹp của thánh thiện 
Thế giới luôn tụng ca. 

Mầu nhiệm sắc hoa hồng 
Đau khổ Mẹ bằng lòng 
Hòa dòng máu Con Chúa 
Đường cứu rỗi hiệp thông. 

Xinh thay sắc hoa vàng 
Tươi tắn mầu gian nan 
Mẹ lắng nghe ý Chúa 
Hằng cậy trông vững vàng. 

Hoa trắng vẻ xinh xinh  
Như lòng Mẹ đồng trinh 
Là nô tỳ Thiên Chúa 
Hiến dâng trọn đời mình. 

Mầu nhiệm sắc hoa xanh 
Nhân đức Mẹ trọn lành 
Được Thiên Chúa gìn giữ 
Không vướng tội thế gian.  

Sắc tím chiều Can-vê 
Mẹ đau khổ trăm chiều 
Con chết trên Thánh giá 
Lòng tan nát ê chề. 

Ngước trông  về Nữ Vương 
Mẹ của lòng xót thương 
Xin giúp con mến Chúa 
Trọn đời biết XIN VÂNG. 
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MẺ CÁ LẠ LÙNG 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Sau khi sống lại, Chúa 
Giêsu đã hiện ra và làm nhiều 
phép lạ để củng cố đức tin cho 
các tông đồ. Hôm nay, Người 
hiện ra với các ông trên biển 
hồ Tibêria, nơi mà các môn đệ 
thường thả lưới đánh cá. 
Người đã giúp các ông bắt 
được một mẻ cá lạ lùng, đầy 
những cá lớn, nhưng lưới 
không hề bị rách.  

Đây là lần thứ ba Chúa 
Giêsu hiện ra với các tông đồ 
nên không cần chứng minh sự 
thật Người đã sống lại, mà cần 
trải nghiệm việc vâng nghe và 
hành động theo những chỉ dẫn 
của Người. Thánh Gioan liệt kê 
tên bảy các môn đệ trong câu 
chuyện, đang quây quần bên 
nhau như muốn nói lên sự 
trung thành của các ông, sau 
cái chết của Thầy mình.  

Các tông đồ là những ngư 
phủ đánh cá lành nghề, suốt 
đêm vất vả luống công, nhưng 

họ đã không bắt được chi cả. 
Tảng sáng, Chúa Giêsu hiện 
đến với các ông và yêu cầu họ 
thả lưới bên phải mạn thuyền. 
Các ông đã vâng lời Người và 
bắt được một mẻ cá lạ lùng. 
Con số 153 loại cá, theo Thánh 
Giêrônimô, được lấy từ kiến 
thức động vật học lúc đó, cho 
rằng trong biển cả có khoảng 
153 loại cá khác nhau. Theo 
Thánh Augustinô thì 153 là 
con số tượng trưng cho sự 
hoàn hảo. Hiểu theo cách nào 
đi chăng nữa, chúng ta đều bắt 
gặp hình ảnh Giáo hội quy tụ 
tất cả các dân nước vào chung 
con thuyền của mình cũng như 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C 

(Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19) 

 

 

 
 

Chúa nhật 01.05.2022 



Lửa Mến tháng 05 - 2022 | 5 

trong cùng một tấm lưới của 
ngày cánh chung. Tựu trung, 
dưới cái nhìn của các nhà chú 
giải Kinh Thánh, mẻ cá lạ lùng 
của các tông đồ sẽ quy tụ toàn 
thể nhân loại cũng như mọi 
sắc tộc trên thế giới làm thành 
một cộng đoàn duy nhất.  

Mẻ cá lạ lùng đã giúp các 
tông đồ nhận ra Chúa Giêsu, 
Thầy của họ. Người nhận ra 
Chúa Giêsu đầu tiên không 
phải là Phêrô, tông đồ trưởng, 
nhưng là người môn đệ được 
Chúa Giêsu thương mến. Vai 
trò của người lãnh đạo trong 
cộng đoàn rất quan trọng, 
nhưng việc nhận ra Chúa 
không đương nhiên là vị thủ 
lãnh. Cho nên người môn đệ 
Chúa yêu, với cái nhìn trực 
giác nhạy bén, đã sớm nhận ra 
Thầy Giêsu khả kính của mình 
và báo cho tông đồ trưởng 
Phêrô. Người môn đệ Chúa 
yêu nhận ra Chúa Giêsu trước, 
phải chăng đó là động lực của 
tình yêu và lòng mến? Phêrô 
nhảy xuống biển để đến với 
Thầy Giêsu, phải chăng điều đó 
phát xuất từ lòng hăng say và 
nhiệt thành của ông?  

Chúa Giêsu phục sinh luôn 
hiện diện và đồng hành cùng 
các môn đệ, nhất là những lúc 
các ông đối đầu với thử thách 
và khó khăn. Người đã giúp 
các ông vượt qua những gian 
nan và thất bại, nếu họ vâng 
nghe lời Người hướng dẫn. 
Chính vì thế, ông Phêrô và các 
tông đồ đã khẳng định dứt 
khoát trong sách Công vụ tông 
đồ mà bài đọc thứ nhất hôm 
nay trình bày ‘Phải vâng lời 
Thiên Chúa hơn vâng lời 
người phàm’ (Cv 5,29).  

Tóm lại, mẻ cá lạ lùng giúp 
chúng ta hiểu rằng, nếu con 
người chỉ dựa vào khả năng và 
sức lực của riêng mình, chúng 
ta thường nản chí và thất bại. 
Bằng ngược lại, nếu biết cậy 
trông, tin tưởng vào tình 
thương và ân sủng của Thiên 
Chúa, chúng ta sẽ có được lòng 
yêu mến như vị tông đồ được 
Chúa mến thương và lòng 
hăng say nhiệt thành như vị 
tông đồ trưởng Phêrô. Mong 
sao các anh chị em trong 
GĐPTTTCG luôn biết khiêm 
tốn trong công việc và đừng 
bao giờ xa lánh Thiên Chúa, 
suối nguồn trợ lực và nâng đỡ 
đời sống đức tin của chúng ta.  
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NGƯỜI MỤC TỬ 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Hình ảnh người mục tử và 
đàn chiên rất thân quen trong 
Kinh Thánh. Thời Cựu ước, tiên 
tri Êzêkien đã loan báo cho dân 
Israel về một người mục tử tốt 
lành sẽ đến để chăn dắt đàn 
chiên. Đến thời Tân ước, khi 
Chúa Giêsu đến, chính Người đã 
tự xưng mình là mục tử và là 
mục tử tốt lành “Ta đến để cho 
chiên được sống và sống dồi 
dào” (Ga 10,10). Như vậy, mục 
tử phải biết rõ chiên của mình.  

Khi biết chiên của mình, 
người mục tử hơn hẳn những 
người chăn thuê. Trong khi 
những người chăn thuê sống 
nhờ vào đàn chiên thì mục tử 
lại sống cho chiên và chết vì 
chiên. Nếu chiên bị mất hay đi 
lạc, mục tử vất vả, miệt mài đi 
tìm, vác trên vai và đưa chúng 
về. Nếu chiên bị thương hay 
bệnh tật, mục tử sẽ tận tình 
băng bó, chăm sóc, và cho 
chúng nằm nghỉ trong chuồng 
trại êm ấm. Nếu chiên ốm yếu, 

mục tử sẽ hết mình chăm nom, 
bồi dưỡng trong đồng cỏ xanh 
tươi, mầu mỡ. Ngược lại, nếu 
chiên khoẻ mạnh, mục tử sẽ ra 
sức gìn giữ và canh chừng. Đặc 
biệt, khi chiên bị thú dữ tấn 
công, mục tử sẽ tìm cách chống 
lại và giải thoát cho chiên, hầu 
bảo vệ tính mạng an toàn. 
Chính vì thế, chỉ duy nhất Chúa 
Giêsu mới xứng đáng là người 
mục tử nhân lành, đứng đầu và 
chăn dắt Hội Thánh.  

Mục tử là những người thay 
mặt Chúa để rao giảng Tin 
Mừng. Đáp lại lời mời gọi của 
chủ chăn, chiên từng bước 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C 

(Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) 

 

 

 
 

Chúa nhật 08.05.2022 
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hoàn thành tiến trình: nghe 
tiếng chủ, bước theo chủ, nhận 
sự sống đời đời nơi chủ. Chiên 
nghe tiếng chủ tiên vàn khởi đi 
từ việc lắng nghe mục tử nói. 
Hằng ngày, mục tử nói trong 
Hội Thánh bằng việc rao giảng, 
cắt nghĩa Kinh Thánh. Lời Chúa 
trong Kinh Thánh có sức chữa 
lành nên chiên đau yếu cần 
được tiếp nhận giá trị Tin 
Mừng thường xuyên. Thứ đến, 
theo tiếng mục tử, chiên có thể 
nhận ra chủ của mình để bước 
theo chủ. Người chủ nào lại 
chẳng thương yêu chiên của 
mình. Vì thương yêu nên mục 
tử biết rõ từng con để chăm 
sóc. Đó là tình yêu chủ chăn 
dành cho chiên của mình mà 
chỉ lời Chúa mới hoán cải được. 
Thế nên, sau khi nghe tiếng 
mục tử, chiên cần bước theo 
tiếng gọi của chủ. Chiên đi lạc 
hay nhầm đường cần quay về 
khi lời Chúa âm vang trong 
lòng.  

Ngày nay, nghe tiếng Chúa 
để bước theo Người là một đòi 
hỏi cấp bách của thời đại. Nghe 
tiếng Chúa là tín nhận lời của 
Ngài. Khi lời Chúa lưu lại trong 
tâm hồn, ta mới dễ dàng lên 
đường bước theo Chúa. Cất 

bước theo Chúa là dám xả thân 
sống lời Chúa cách sẵn sàng và 
tự do giữa một xã hội phức tạp 
luôn chạy theo đam mê, tiền tài, 
danh vọng.  

Cuối cùng, sau khi nghe 
tiếng chủ và bước theo chủ, 
chiên chấp nhận đi vào con 
đường mà chủ chăn sẽ hướng 
chúng về đích. Như lời Kinh 
Thánh, Chúa Giêsu chính là mục 
tử nhân lành và ban cho chiên 
sự sống đời đời. Con đường 
mục tử đi qua chính là thập giá 
Đức Kitô, nơi đó phát sinh tình 
yêu và lòng thương xót cho 
chiên lãnh nhận.  

Tóm lại, người mục tử nên 
cử hành phụng vụ cách sốt sắng 
để đàn chiên nhận ra hồng ân 
sự sống đời đời, yêu mến và 
lãnh nhận các bí tích cách sung 
mãn. Trái lại, chiên cần cộng tác 
tích cực với chủ chăn trong việc 
phát triển các sinh hoạt cộng 
đoàn giáo xứ, hầu nhận ra tình 
thương của người mục tử. 
Được như thế thì giữa đồng cỏ 
xanh tươi, chiên sẽ no thoả, dồi 
dào sự sống và “không bao giờ 
chúng phải diệt vong và không 
ai cướp được chúng khỏi tay 
tôi” (Ga 10,28).  
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GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG 
Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP  

 

Trong ca khúc ‘Cứ dấu này’ 
của nhạc sĩ linh mục Kim Long 
có câu điệp khúc rất ấn tượng 
‘Người ta cứ dấu này mà nhận 
biết chúng con là môn đệ Thầy: 
là chúng con thương yêu nhau’. 
Ca khúc này thường được hát 
trong Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc vị 
chủ tế rửa chân cho các môn đệ. 
Đó là dấu chỉ của tình yêu. Yêu 
thương, theo Chúa Giêsu là phục 
vụ, đối thoại, tha thứ và hy sinh.  

Khi đến trần gian, Chúa 
Giêsu đã hết lòng phục vụ con 
người và phục vụ trong tinh 
thần yêu mến. Có hành động nào 
cao đẹp cho bằng hành động rửa 

chân cho các môn đệ. Vào thời 
Chúa Giêsu, rửa chân là hành 
động của người ăn kẻ ở, hoặc 
của bầy tôi và nô lệ. Nhưng Chúa 
Giêsu đã tự hạ mình để rửa chân 
cho các môn đệ để mong rằng 
chính các ông cũng rửa chân cho 
nhau. Đó là dấu chỉ của lòng yêu 
thương. Khi yêu thương, người 
ta có thể phục vụ cho người 
mình yêu.  

Những người Pharisêu 
thường kỳ thị và khinh bỉ dân 
ngoại. Đối với Chúa Giêsu, Người 
không bao giờ phân biệt giàu 
nghèo, sang hèn, dân tuyển chọn 
hay ngoại bang. Trái lại, Người 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C 

(Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a;  
Ga 13,31-33a.34-35) 
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mang ơn cứu độ cho tất cả mọi 
hạng người trong xã hội. Cuộc 
đối thoại của Chúa Giêsu với 
người đàn bà Samaria bên bờ 
giếng Giacóp là một điển hình. 
Qua cuộc đối thoại, Chúa Giêsu 
giới thiệu cho người đàn bà này 
một thứ nước uống vào thì 
không bao giờ còn khát nữa, 
nước trường sinh. Đó cũng là 
dấu chỉ của tình thương mà 
Chúa Giêsu trao ban cho mọi 
người.  

Khi nói đến yêu thương, 
người ta không thể quên hành 
động tha thứ. Theo Chúa Giêsu, 
ai yêu thương nhiều thì sẽ được 
tha thứ nhiều. Yêu thương và 
tha thứ không thể tách rời nhau. 
Bởi lẽ khi yêu thương người ta 
dễ dàng tha thứ cho nhau. Sau 
khi tha thứ cho nhau, chắc chắn 
người ta sẽ càng yêu thương 
nhiều hơn nữa. Trong Tin Mừng, 
có rất nhiều dụ ngôn nói về lòng 
quảng đại và tha thứ của Chúa 
Giêsu cho tội nhân. Các tội nhân, 
sau khi được tha thứ và cảm 
nhận tình yêu của Chúa Giêsu, 
họ đã theo Chúa và trở nên môn 
đệ của Người.  

Đỉnh cao trong giới luật yêu 
thương của Chúa Giêsu là cái 
chết của Người trên thập giá. Sự 
hy sinh của Chúa Giêsu mang lại 

cho loài người một tình yêu trọn 
hảo và sự sống mai sau. Chính vì 
thế, Thánh Gioan tông đồ đã 
tuyên bố ‘Không có tình yêu nào 
cao cả hơn tình yêu của người 
hy sinh tính mạng vì bạn hữu 
mình’ (Ga 15,13). Chúa Giêsu đã 
hy sinh trên thập giá vì chúng ta. 
Người không coi chúng ta là tôi 
tớ nữa, nhưng gọi chúng ta là 
bạn hữu, và đã chết để cho 
chúng ta được sống và sống dồi 
dào. Đó là một tình yêu nhưng 
không và phổ quát, dành cho tất 
cả những ai tin vào Người. 

Tóm lại, giới luật yêu 
thương của Chúa Giêsu bao 
trùm đạo lý của Kitô giáo. Nói 
cách khác, đạo Công giáo là đạo 
yêu thương và bác ái. Khi đã yêu 
thương, người ta dễ chấp nhận 
những hy sinh và thiệt thòi để 
anh chị em mình được bình an 
và hạnh phúc. Thế nhưng, đôi 
khi trong cuộc sống, chúng ta 
thường nói yêu thương trên môi 
miệng, nhưng không thấy thực 
hành trong cuộc sống. Mong sao 
các anh chị em trong GĐPTTTCG 
biết nói với nhau những lời yêu 
thương và biết trao cho nhau 
những hành động bác ái trong 
đời sống thường ngày. Đó là dấu 
chỉ và danh xưng đích thực của 
người Kitô hữu.  
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BÌNH AN 
Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP  

Bình an, một hạn từ rất 
quen thuộc trong đời sống của 
chúng ta. Thế nhưng, chúng ta 
không dễ để kiếm được sự bình 
an đích thực trong gia đình 
hoặc nơi mỗi người. Bởi lẽ sự 
bình an mà chúng ta tìm kiếm 
trong cuộc sống thì giả tạo và 
mong manh. Trái lại, chỉ có 
Thiên Chúa mới ban cho chúng 
ta sự bình an đích thực và bền 
vững. Vì lẽ đó, Chúa Giêsu trong 
bài Tin mừng hôm nay đã tuyên 
bố: ‘Thầy để lại bình an cho anh 
em, Thầy ban cho anh em bình 
an của Thầy. Thầy ban cho anh 

em không theo kiểu thế gian’ 
(Ga 14, 27). 

Thông thường, chúng ta 
thường ước mong cho bản thân 
hoặc cầu chúc cho người khác 
gặt hái được sự bình an. Trái 
lại, chỉ có Thiên Chúa, Đấng duy 
nhất sẽ ban bình an cho chúng 
ta. Sự bình an mà Chúa Giêsu 
ban cho chúng ta là sự bình an 
trong tâm hồn. Khi có sự bình 
an đích thực trong tâm hồn, 
chúng ta mới có thể sống hạnh 
phúc và chan hòa với người 
khác. Ngược lại, nếu bất an 
trong tâm hồn, chúng ta sẽ sợ 
hãi, chán nản, thất vọng và 
không muốn tiếp xúc với anh 
chị em chúng ta.  

Bình an của Chúa Giêsu tóm 
gọn trong tình yêu và lối sống 
huynh đệ của Người. Cho nên, 
Người chia sẻ cho chúng ta sự 
bình an mà chính Người ‘là’, 
thực sự ‘có’ được và ‘cảm 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C 

(Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; 
Ga 14,23-29) 

 

 

 
 Chúa nhật 22.05.2022 
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nghiệm’ trong cuộc sống một 
cách đầy đủ và trọn vẹn. Nói 
cách khác, bình an của Chúa 
Giêsu là tình yêu hy tế của 
Người cho nhân loại được sống 
và sống dồi dào, nghĩa là Người 
chấp nhận hy sinh mạng sống 
mình cho những kẻ mình yêu 
thương. Bình an của Chúa Giêsu 
là được phục vụ để người khác 
được an vui và hạnh phúc. Vì 
thế, thánh Phaolô coi đó là sự 
bình an của thập giá ‘Nhờ máu 
Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, 
Thiên Chúa đã đem lại bình an 
cho mọi loài dưới đất và muôn 
vật trên trời’ (Cl 1,20). 

Bình an là khát vọng và ao 
ước của con người trong mọi 
thời đại. Người ta có thể làm 
hòa trong gia đình khi có sự 
xung khắc giữa các thành viên 
với nhau. Người ta có thể dập 
tắp ngọn lửa chia rẽ giữa các 
hội đoàn. Người ta có thể ký kết 
những bản hòa ước để không 
còn hận thù giữa hai dân tộc. Và 
người ta cũng có thể chấm dứt 
chiến tranh để áp đặt một nền 
hòa bình tạm thời trên thế giới. 
Nhìn chung, đó là những kiểu 
cách xây dựng sự bình an theo 
cách hiểu bên ngoài. Ngược lại, 
đối với chúng ta, thật là khó để 

trao cho nhau sự bình an đích 
thực trong tâm hồn.  

Tóm lai, sự bình an đích 
thực mà Chúa Giêsu trao ban 
cho chúng ta thì hoàn toàn khác 
với sự bình an của con người. 
Bình an của Chúa Giêsu trao 
tặng cho chúng ta không những 
về mặt thể xác mà còn sâu thẳm 
trong tâm hồn. Đây là bình an 
nội tâm giúp chúng ta hiệp 
thông trọn vẹn với Thiên Chúa, 
nguồn cội của bình an.  

Để có được sự bình an đích 
thực của Chúa Giêsu, chúng ta 
không ngừng kết hợp với 
Người trong việc lắng nghe và 
tuân giữ những giới răn của 
Người. Thế nên, Chúa Giêsu 
mời gọi chúng ta trong bài Tin 
mừng hôm nay ‘Ai yêu mên 
Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha 
Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha 
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại 
với người ấy’ (Ga 14,23). Khi có 
Chúa ngự trong tâm hồn, chúng 
ta không còn lo sợ và bất an. 
Phục Sinh là thời gian chúng ta 
kín múc nguồn bình an của 
Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi 
chết, bởi lẽ mỗi lần hiện ra với 
các tông đồ, Người thường nói 
với các ông: ‘Bình an cho anh 
em’.  
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CHÚA LÊN TRỜI 
Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

 

Quan sát tổ chim non mới 
nở và chứng kiến tình mẫu tử 
của chim mẹ, chúng ta không 
khỏi ngạc nhiên theo quy luật tự 
nhiên. Chim mẹ chăm chút, cần 
mẫn kiếm mồi mớm cho từng 
con. Ngày qua ngày, chim con 
lớn dần, ríu rít gọi mẹ, tập tễnh 
xòe đôi cánh. Khi đủ lông đủ 
cánh, chim con tung đôi cánh, 
thoát khỏi tổ và tự kiếm kế sinh 
nhai. Cũng vậy, việc Chúa Giêsu 
về trời cho thấy các tông đồ đã 
trưởng thành và các ông sẽ ra đi 
loan báo những gì các ông đã 
sống chung, đã cảm nghiệm và 
đã chứng kiến về Thầy Giêsu. 

Chương 24 theo Tin Mừng 
Thánh Luca là chương cuối cùng, 

tóm tắt biến cố phục sinh của 
Chúa Giêsu cách ngắn gọn. Với 
ngòi bút mô tả súc tích, Thánh 
Luca cho độc giả thấy trọn vẹn 
biến cố phục sinh và lên trời xảy 
ra cùng một ngày. Thánh Luca 
thuật lại việc ngôi mộ trống, vào 
buổi sáng, các phụ nữ được gặp 
Chúa phục sinh, kế đến là tông 
đồ trưởng Phêrô. Cùng ngày 
hôm ấy, Chúa Giêsu cũng hiện ra 
và đồng hành với hai môn đệ 
trên đường Emmau và dùng bữa 
với họ khi trời đã xế chiều. 
Trong lúc hai môn đệ Emmau 
thuật lại cho các tông đồ việc 
Chúa Giêsu hiện ra với họ, Chúa 
Giêsu, một lần nữa, lại hiện ra 
với các ông và ăn một khúc cá 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 

(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53) 
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nướng, đồng thời mở lòng trí 
cho các ông. Sau đó, Người đưa 
các ông đến Bêtania, chúc lành 
cho các ông và Người được rước 
về trời. Như vậy, Chúa Giêsu 
hoàn thành sứ vụ của Người ở 
trần gian và được Chúa Cha tôn 
vinh và rước lên trời.   

Trước khi về trời, Chúa 
Giêsu mong ước các môn đệ sẽ 
ra đi loan báo Tin Mừng và làm 
chứng về những gì Kinh Thánh 
đã ghi chép: ‘Đấng Kitô phải chịu 
khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi 
chết sống lại, phải nhân danh 
Người mà rao giảng cho muôn 
dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu 
gọi họ sám hối để được ơn tha 
tội. Chính anh em là những 
chứng nhân về những điều này’ 
(Lc 24, 46-48). Và trước khi các 
tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng, 
xuống núi để làm chứng cho 
Thầy mình, Chúa Giêsu trao cho 
các môn đệ điều Chúa Cha đã 
hứa và ban bình an cho các ông.  

Giống như các cuộc chia tay 
khác, người đi kẻ nhớ, việc Chúa 
Giêsu về trời cũng khiến các 
tông đồ luyến tiếc, thương nhớ, 
như đã được diễn tả trong sách 
Công vụ tông đồ ‘mắt cứ đăm 
đăm, ngước trông về trời’ (Cv 
1,10-11). Thế nhưng, việc Chúa 

Giêsu ra đi thì có lợi cho các 
môn đệ. Chắc chắn các ông sẽ 
trở thành những chứng nhân 
sống động về cái chết và sự phục 
sinh của Đức Kitô.  

Chúa Cha đã tôn vinh Chúa 
Giêsu và đưa Người về trời. Sự 
tôn vinh này, theo Thánh Gioan, 
đã được tiên báo trước cái chết 
của Chúa Giêsu ‘Khi các ông 
giương cao Con Người lên, bấy 
giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng 
Hữu’ (Ga 8,28). Trên hành trình 
thương khó của Đức Giêsu, sự 
tôn vinh càng lúc càng rõ nét 
qua việc Người sống lại, chiến 
thắng sự chết, hầu đem lại ơn 
cứu độ cho toàn thể nhân loại. 
Hôm nay, đỉnh cao của việc tôn 
vinh đã được thực hiện, Chúa 
Giêsu được rước lên trời và ngự 
bên hữu Chúa Cha. Ngự bên hữu 
Chúa Cha là một cách nói tượng 
hình, diễn tả sự tôn vinh cao cả 
và đặc biệt mà Chúa Cha dành 
cho Đức Giêsu. 

Tóm lại, việc Chúa Giêsu về 
trời khơi dậy trong chúng ta một 
niềm tin xác tín: sau này chúng 
ta cũng sẽ được hưởng vinh 
quang trong Nước của Người. 
Muốn được như thế, chúng ta 
phải trở nên chứng nhân của 
Đức Kitô giữa đời thường.  
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NGÀN HOA DÂNG MẸ 
GB. Trần Minh Chính 

Tháng năm trời đổ cơn mưa 

Ngàn cây vội vã đưa hương thơm lừng 

Cùng muôn chim thú vui mừng  

Dưới sông cá lội bơi từng đàn đông 

Trong vườn hoa đã đơm bông 

Hoa Lan, hoa Cúc, hoa Hồng, hoa Ly 

Đoàn con cùng với quý dì 

Kết hoa dâng Mẹ mỗi khi chiều về 

Mẹ là trăng sáng ban đêm  

Soi cho con bước, chỉ đường con đi 

Mẹ là vầng Thái dương khi 

Con sa lạc lối, Mẹ đưa con về  

Mẹ là Vương nữ trọn bề 

Cùng nhiều tước hiệu cao vời kiêu sa 

Chúng con dâng Mẹ ngàn hoa 

Mong sao Mẹ nhận! và ban an bình 

Dâng mẹ cùng những lời kinh 

Ban cho nước Việt thanh bình an vui  

Cầu cho Thế giới năm Châu 

Qua cơn đại dịch, chiến tranh kinh hoàng 

Đoàn con sẽ được vinh quang 

Tôn thờ Thiên Chúa, sáng danh Nước Trời 
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GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 
Giáo phận Phan Thiết  

LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ 

PHẦN II:  BAN ƠN CỨU ĐỘ     

  Chương IX:  

THÔNG PHẦN ƠN CỨU ĐỘ  

Mặc dù Đức Kitô đã chiến 
thắng tội lỗi và sự chết, hai yếu 
tố của vương quốc Satan, nhưng 
không phải nhờ sự kiện lẫy lừng 
ấy mà mọi người đương nhiên 
được ơn cứu độ. Vậy một vấn đề 
được nêu lên và đó là vấn đề 
khẩn trương và quan trọng nhất: 
chúng ta được cứu độ bằng cách 
nào? Nói cách khác: chúng ta có 
thể thông phần bằng cách nào 
vào công trình cứu độ Đức Kitô 
đã thực hiện? 

I. Sự cần thiết phải kết 
hiệp với Đức Kitô 

Chân lý căn bản liên quan 
đến ơn cứu độ của mỗi cá nhân 
là chỉ trong Đức Kitô, qua sự 
hiệp nhất với Người, con người 
mới được cứu độ. Ơn cứu độ chỉ 
gặp thấy trong Đức Kitô và chỉ 
trong Người mà thôi. Việc cứu 
độ là sở hữu độc đáo của một 
Người duy nhất, vừa là người 
vừa là Thiên Chúa, đó là Đức 
Kitô. Người là trung gian duy 
nhất cần thiết và hoàn hảo giữa 
Thiên Chúa và con người. Chỉ 
một mình Người đã chiến thắng 
tội lỗi và sự chết. Tất cả mọi 
người khác chỉ là thông phần 
vào đó mà thôi và sự thông phần 
này chỉ được thực hiện qua sự 
kết hiệp với Người. Đây là điều 
hoàn toàn rõ rệt trong các sách 
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Tân Ước (1Tm 2,5; Cv 4,12; Ga 
14,6). 

II. Những phương thế hiệp 
nhất với Đức Kitô 

Nếu ơn cứu độ chỉ có thể 
được gặp thấy trong Đức Kitô, 
thì chúng ta làm thế nào để có 
thể được hiệp nhất với Người 
hầu được thông phần vào ơn 
cứu độ? Qua giáo huấn Tân Ước, 
chúng ta có thể rút tỉa ra một số 
phương thế như sau: 

1. Đức tin 

Trước hết, đức tin là nhân 
đức căn bản của nhóm “người 
nghèo của Thiên Chúa”, nhờ đó 
họ đã đón nhận lời loan báo tiên 
khởi về ơn cứu độ (Lc 46-55). 
Đức tin ấy còn bất toàn nơi 
Zacaria (Lc 1,18) rồi trở nên 
gương mẫu nơi Đức Maria 
(Lc 1,35.45) và dần dần được 
những người khác cùng chia sẻ 
(Lc 1-2). 

Đối với các Kitô hữu đầu 
tiên, từ ngữ đức tin có một ý 
nghĩa rất phức tạp. Trước hết nó 
là một ân huệ thuần túy, không 
do bản tính của nhân loại hay do 
một người nào. Ơn này trước 
hết có tính cách trí tuệ: đó là tin 
rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con 
Thiên Chúa. Thuở còn tại thế, 
Đức Giêsu đã từng đòi hỏi một 
đức tin như thế đối với những ai 

muốn làm môn đệ Người. Quả 
vậy, mọi người đều có thể nghe 
lời Người giảng dạy và thấy các 
phép lạ Người làm, nhưng chỉ 
các môn đệ mới tin trong khi đối 
với nhiều người khác có thể đó 
là cớ vấp phạm cho họ. 

Trước khi Chúa phục sinh, 
đã có lần Thánh Phêrô thay mặt 
các tông đồ tuyên xưng đức tin 
vào tư cách thiên sai của Đức 
Giêsu. Nhưng chỉ xuyên qua ánh 
sáng phục sinh và nhờ Chúa 
Thánh Thần, các ngài mới nhận 
thấy rõ ràng rằng Đức Giêsu 
không chỉ là Đấng Messia muôn 
dân trông đợi, mà còn là Con 
Thiên Chúa một cách độc đáo, là 
Chúa, là Thiên Chúa. Những 
chân lý căn bản này là hạt nhân 
của đức tin Kitô giáo. Chúng 
được diễn tả cách đơn sơ trong 
Tin Mừng Gioan (Ga 20,31). 

“Đức Giêsu là Chúa”, đó là lời 
tuyên xưng đức tin ngắn gọn 
nhất của tất cả mọi Kitô hữu. Đó 
là một câu khẳng định trực tiếp 
về Thiên tính của Đức Kitô, có 
liên quan trực tiếp hoặc gián 
tiếp với niềm tin vào sự phục 
sinh của Đức Kitô. 

Ngoài ra, đức tin cũng có 
nghĩa là công nhận Đức Giêsu là 
Đấng Cứu Độ duy nhất. Ơn cứu 
độ không thể gặp được nơi lề 
luật hay việc thực hành các giới 
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luật. Nó cũng không được gặp 
thấy trong bất cứ công trình 
nhân loại nào. Ơn cứu độ chỉ 
được gặp thấy nơi Đức Kitô mà 
thôi. Con người không thể tự 
cứu thoát chính mình, nhưng 
phải qua Đức Kitô và nhờ Người. 

Hơn nữa, đức tin còn bao 
hàm một lòng trông cậy. Chính 
niềm tin mãnh liệt vào Đức Kitô 
như Đấng Cứu Độ duy nhất đã 
khiến các Kitô hữu đầu tiên có 
được một lòng trông cậy vững 
vàng. Nếu Thiên Chúa yêu 
thương họ khi họ còn là những 
tội nhân đến nỗi đã sai chính 
Con Mình xuống cứu vớt, thì giờ 
đây ai có thể đo lường được lòng 
Chúa yêu thương họ đến mức độ 
nào (Ep 2,4-10). 

Cuối cùng, đức tin bao hàm 
cả lòng mến, bởi vì một khi đã 
tin tưởng và cậy trông vào Đức 
Kitô phục sinh, thì làm sao 
không yêu mến Người được. 

Đức tin được hiểu theo 
những nghĩa trên là phương tiện 
thiết yếu giúp ta kết hiệp với 
Đức Kitô. Thật ra, nó là phương 
tiện đầu tiên, vì tất cả những 
phương tiện khác đều dựa vào 
nó. Chính đức tin đã quy tụ 
những người nghèo chung 
quanh Đức Giêsu và biến họ 
thành một cộng đoàn liên kết 
chặt chẽ với Người. 

2. Các bí tích 

Các bí tích là yếu tố thứ hai 
để được hiệp nhất với Đức Kitô. 
Trong số các bí tích ấy, Bí Tích 
Rửa Tội và Bí Tích Thánh Thể là 
hai bí tích được nói đến nhiều 
nhất trong Thánh Kinh. 

a. Bí tích Rửa Tội 

Trong thư Rôma và Côlôsê, 
Thánh Phaolô cho thấy Bí tích 
Rửa Tội thực hiện sự hiệp nhất 
với Đức Kitô tử nạn và phục 
sinh. Qua bí tích này, con người 
thực sự tham dự vào sự chết và 
phục sinh của Đức Kitô: chết cho 
tội lỗi và sống cuộc sống mới. Họ 
thông phần vào sự chiến thắng 
của Đức Kitô trên tội lỗi và sự 
chết, thoát khỏi vương quốc 
Satan để bước vào Vương quốc 
Thiên Chúa với cuộc sống đầy 
Thánh Thần (Rm 6,3-4.10-11; Cl 
2,12). 

b. Bí tích Thánh Thể 

Là phương thế rõ rệt nhất để 
kết hiệp với Đức Kitô, bởi vì 
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trong Phép Thánh Thể, chúng ta 
tiếp nhận Mình và Máu Chúa 
Kitô làm của ăn nuôi dưỡng cuộc 
sống mới của chúng ta. Chính 
Đức Kitô đã minh nhiên nhấn 
mạnh rằng đó là yếu tố thiết yếu 
để hiệp nhất với Người (Ga 6,53-
58). Ngoài việc kết hiệp chúng ta 
với Đức Kitô, bí tích này còn kết 
hiệp chúng ta lại với nhau để trở 
thành một Nhiệm Thể Đức Kitô 
(1Cr 10,16-17). 

3. Đức mến 

Đức mến là yếu tố thứ ba kết 
hiệp với Đức Kitô. Gioan đã 
nhấn mạnh đến điều này hơn 
bất cứ tác giả nào khác (Ga 
14,23; 1Ga 4,16). 

III. Hiệu quả của việc kết 
hiệp với Đức Kitô 

1. Kết hiệp với Thiên Chúa 
Cha 

Đây là mục tiêu trọn vẹn của 
ơn cứu độ. Con người sau khi sa 
ngã không còn tính bản thiện 
nữa, tức không còn hiệp nhất 
với Thiên Chúa nữa. Giờ đây, 
cùng với Đức Kitô, chúng ta 
được trở về hiệp nhất với Thiên 
Chúa Cha (2Cr 5,21). 

 

2. Trở nên đền thờ Chúa 
Thánh Thần 

Được liên kết với Đức Kitô 
bằng đức tin, con người được 

sống động bằng chính Thánh 
Thần của Đức Kitô (1Cr 6,19). 

 

3. Thành con cái Thiên 
Chúa 

Được kết hiệp mật thiết với 
Con Duy Nhất của Thiên Chúa, 
chúng ta trở thành con cái Thiên 
Chúa và có thể thưa với Người: 
“Lạy Cha chúng con”. 

4. Thành anh em Đức Kitô 

Nhờ liên kết với Đức Kitô, 
chúng ta trở nên đồng hình đồng 
dạng với Người. Người trở 
thành trưởng tử giữa một đàn 
em đông đảo là chúng ta (Rm 
8,29). 

5. Hiệp nhất với nhau 

6. Đồng chiến thắng Satan 

Cùng với Đức Kitô và nhờ 
Đức Kitô, chúng ta chiến thắng 
sức mạnh của Satan (Rm 16,20). 

IV. Giáo Hội, Mầu Nhiệm 
của sự hiệp nhất 

Sự hiệp nhất của mỗi người 
chúng ta với Đức Kitô làm cho 
chúng ta trở thành một đoàn thể 
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mà Tân Ước gọi bằng nhiều 
danh hiệu khác nhau: Israel mới, 
dân Thiên Chúa, Giáo Hội Đức 
Kitô, Vương quốc Thiên Chúa, 
Thân thể Đức Kitô. Dù mang 
danh hiệu gì đi nữa, yếu tố kết 
hiệp vẫn nổi bật. 

Từ ngữ Giáo Hội lấy từ chữ 
ekklêsia trong bản LXX để chỉ 
việc triệu tập một cộng đoàn 
phụng vụ. Danh từ này tương 
đương với từ Qahal trong tiếng 
Hipri mà trường phái đệ nhị luật 
thường dùng để chỉ cuộc họp ở 
Khoreb (Đnl 4,10) hoặc ở đồng 
bằng Moab (Đnl 31,30) hay ở 
Đất hứa (Gs 8,35). 

1. Thành lập Giáo Hội 

Thiên Chúa đã chuẩn bị lâu 
dài việc thu thập con cái của 
Người tản mác khắp nơi. Việc 
chuẩn bị ấy ngày càng rõ nét qua 
Cựu Ước. Rồi chính Đức Kitô đã 
chính thức thiết lập Giáo Hội để 
nối tiếp công trình cứu độ của 
Người. 

Trước hết Người quy tụ các 
môn đệ để họ liên kết với Người 
trong cuộc sống và trong sứ 
mạng cứu độ. Đồng thời Người 
dành nhiều thời gian để giáo 
huấn họ, mạc khải cho họ các 
mầu nhiệm Nước Trời và dạy họ 
cách sống phù hợp với Nước ấy, 
một cách sống xây dựng trên 

đức tin và đức ái, để nhờ hai đức 
ấy, họ được kết hiệp với Người 
và với nhau cách chặt chẽ hơn. 

Trong số họ, Người tuyển 
chọn 12 người làm thành phần 
nòng cốt và là thủ lãnh của 
Israel mới. Người đào tạo họ 
cách đặc biệt để có thể hướng 
dẫn cộng đoàn và đủ sức đương 
đầu với thử thách. Đồng thời, 
Người giao cho họ một sứ mệnh 
phổ quát để quy tụ muôn dân về 
một đàn chiên duy nhất. Để thực 
hiện sứ mệnh ấy, Người đã trao 
cho họ những quyền bính lớn 
lao, đặc biệt là quyền tháo và 
buộc. Người cũng bảo đảm rằng 
Giáo Hội sẽ được gìn giữ an toàn 
trước sức tấn công của Satan. Sứ 
mệnh và quyền bính ấy sẽ tồn 
tại cho đến ngày tận thế. 

2. Khai sinh Giáo Hội 

Giáo Hội được khai sinh 
trong ngày Đức Kitô vượt qua, 
tức là khi Người từ biệt thế gian 
trở về cùng Cha. Giáo Hội là Eva 
mới, sinh từ cạnh sườn của 
Ađam mới là Đức Kitô khi Người 
an nghỉ trong cõi chết, cũng như 
bà Eva xưa sinh bởi cạnh sườn 
Ađam đang say ngủ. 

Nhưng thân thể Giáo Hội chỉ 
sống động khi Đức Kitô Phục 
sinh trao ban Thần Khí. Việc trao 
ban Thần Khí này được thực 
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hiện trong ngày Đức Kitô Phục 
sinh, khi Người thổi hơi trên họ. 
Nhưng chính ngày lễ Ngũ tuần 
mới có việc thông ban đoàn sủng 
cách dồi dào để biến các môn đệ 
thành những chứng nhân và 
công khai giới thiệu Giáo Hội: 
đây là ngày Giáo Hội chính thức 
khai sinh và ra mắt nhân loại. Lễ 
Ngũ tuần đối với Giáo Hội cũng 
giống như đối với Đức Kitô lúc 
thụ thai trong lòng Đức Trinh 
Nữ Maria. 

Trong ngày lễ Ngũ tuần, tất 
cả các đại biểu của các dân tộc 
hiện diện đều hiểu được lời rao 
giảng của các tông đồ. Như thế, 
Giáo Hội xuất hiện như một sự 
quy tụ mọi dân tộc đã bị tản mác 
từ sau biến cố Babel. Sau bài 
giảng của Thánh Phêrô, đã có 
3.000 người xin chịu Phép Rửa 
Tội nhân danh Đức Kitô. Như 
thế, Giáo Hội xuất hiện như cộng 
đoàn những kẻ tin vào Đức Kitô. 

(Còn tiếp)

NGÀN HOA DÂNG MẸ 
Jos. Nhật Quang 

Đóa hoa thơm ngát 
Ngào ngạt mơ say 
Tháng Năm hương thoảng nhẹ 
bay 
Sắc hoa rực rỡ trên tay uốn mềm. 

Dịu êm cung nhạc 
Khúc hát vút cao 
Hương kinh thắm đượm ngọt 
ngào 
Tiến dâng lên Mẹ dạt dào yêu 
thương. 

Nữ Vương trìu mến  
Ánh nến lung linh 
Đài cao tỏa ngát ân tình 
Mắt Mẹ dõi xuống chúng sinh thế 
trần. 

Trầm luân dâu bể 
Giọt lệ tuôn rơi 
Giữa cơn sóng gió dập vùi 
Chiến tranh, dịch bệnh muôn 
người lầm than.  

Muôn vàn ước vọng 
Vững lòng cậy trông 
Dù bao sóng gió bão giông 
Nép bên bóng Mẹ tình nồng sắt 
son. 

 
Đoàn con dâng kính 
Thắm xinh ngàn hoa 
Tin, yêu, cậy, mến thiết tha 
Mẹ thương ban phúc an hoà 
khắp nơi. 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI VỀ THƯỢNG 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THỨ XVI, 2021-2023 

LỜI NGỎ: 

Chúng ta sẽ cùng nhau học 
hỏi chủ đề Hướng đến một 
Giáo hội hiệp hành: hiệp 
thông, tham gia, sứ vụ của 
Thượng Hội Đồng Giám Mục 
XVI, 2023. Chương trình học 
hỏi được trích từ 7 bài đầu do 

Nhóm Hiệp Hành giáo phận Long Xuyên (giaophanlongxuyen.org) 
soạn dựa trên hai tài liệu chính: 1/ Tài liệu chuẩn bị; 2/ Cẩm nang. Đây 
là hai tài liệu Tòa Thánh gởi cho các giáo phận nghiên cứu, học hỏi để 
góp ý cho THĐGM  

Chương trình học hỏi về THĐGM XVI của GĐPTTTCG TGP Sài Gòn 
được tiến hành như sau: 

Tháng 03.2022: Học bài 1, 2, 3 

Bài 1: Thượng HĐGM lần thứ XVI - 2023: Định nghĩa, nguồn gốc, 
khác biệt, chủ đề. 

Bài 2: Giới thiệu cẩm nang & bối cảnh của THĐGM XVI & định 
nghĩa tính hiệp hành. 

Bài 3: Mục đích và chủ đề THĐGM XVI 

Tháng 04.2022: Học bài 4, 5, 6 ,7 

Bài 4: Các nguyên tắc của một tiến trình hiệp hành 

Bài 5: Thái độ tham gia tiến trình hiệp hành 

Bài 6: Các cạm bẫy cần tránh trong tiến trình hiệp hành 

Bài 7: Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI diễn tiến thế nào. 

Tháng 05.2022: Thảo luận, thu thập ý kiến của đoàn viên. 

Tháng 06.2022: Đúc kết và gửi bản Thỉnh ý lên Tòa TGM Sài Gòn. 
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Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em chúng 
ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM XVI và góp ý tích cực 
cho THĐGM.  

HỌC HỎI THÁNG 04.2022 

Bài 4: CÁC NGUYÊN TẮC CỦA MỘT TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH 

1. Thành phần tham gia: 

Trong các Thượng Hội Đồng Giám Mục đã diễn ra trước đây, thành 
phần tham gia chính thức là các Giám Mục đại diện các Hội Đồng Giám 
Mục và các Giám Mục do Đức Thánh Cha chỉ định. Ngoài ra tùy theo 
nội dung của mỗi khoá họp Thượng Hội Đồng Giám Mục, nhiều 
Thượng phụ từ các Giáo Hội Đông phương, Bề Trên Dòng, giáo dân 
cũng được mời tham gia với tư cách dự thính viên hoặc chuyên viên.  

Khi triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã mời gọi mọi người đã chịu phép Rửa tham gia vào tiến 
trình hiệp hành. Ý tưởng về một Hội Thánh hiệp hành có nền tảng sâu 
xa từ Thánh Kinh, và Giáo huấn của Hội Thánh. Trong Tân Ước, Đức 
Giêsu đã muốn qui tụ những người đi theo Người thành một cộng 
đoàn được cứu độ không loại trừ ai (xem Gioan 10,16; 14,25-26; Mt 
15,21-28; Gioan 4,1-9; Cv 10,34). Hiến chế “Ánh sáng muôn dân” cũng 
khẳng định: “Mọi người đều được mời gọi vào đoàn Dân mới của 
Thiên Chúa” (LG 13), và “Toàn thể tín hữu được Đấng Thánh xức dầu 
nên không thể sai lầm trong đức tin, họ biểu lộ thuộc tính đặc biệt này 
qua cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa, khi có sự 
đồng thuận từ các giám mục đến những người bé mọn nhất trong các 
tín hữu về những điều liên quan đến đức tin và phong hoá” (LG 12). 

Tóm lại, mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi tham gia tiến 
trình hiệp hành, đặc biệt những thành phần có nguy cơ bị loại trừ, 
những thành phần được xem như sống bên lề: đó là người nghèo, 
người khuyết tật, người tị nạn, người di cư, người cao tuổi, phụ nữ, 
người ít khi đi lễ nhà thờ. Hơn nữa, còn phải lắng nghe cả những người 
đã bỏ đức tin, những người thuộc các tôn giáo khác, những người 
không tin, v.v. (Gs 1). 
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2. Tiến trình thực sự mang tính hiệp hành: 

Trước hết và trên hết, tiến trình hiệp hành phải thực sự là một tiến 
trình thiêng liêng. Đây không phải là những cuộc hội họp để thu thập ý 
kiến và thảo luận. Các hoạt động đặc trưng của tiến trình hiệp hành 
như lắng nghe, phân định, tham gia diễn ra trong tinh thần cầu nguyện 
và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

* Phương pháp của tiến trình là lắng nghe. Lắng nghe nhau, 
lắng nghe truyền thống đức tin của quá khứ và lắng nghe các dấu chỉ 
thời đại để nhận biết những gì Chúa đang nói với chúng ta. “Lắng nghe 
Thiên Chúa, để cùng với Ngài chúng ta có thể nghe thấy tiếng kêu của 
dân Ngài; lắng nghe dân Ngài cho đến khi chúng ta hòa hợp với ý 
muốn mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đón nhận ý muốn đó” (ĐTC 
Phanxicô). 

* Mục đích của việc lắng nghe là phân định. Sự phân định cộng 
đoàn giúp xây dựng các cộng đoàn năng động và bền bỉ thi hành sứ vụ 
của Hội thánh ngày nay. Phân định không phải chỉ thao dợt một lần, 
nhưng căn bản là một cách sống, đặt nền tảng trên Đức Kitô, theo sự 
chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. 

* Thực hiện lắng nghe và phân định bằng sự tham gia. Càng 
tham gia chúng ta càng ra khỏi chính mình để có tương quan với 
người khác, với những người có quan điểm khác chúng ta. Sự hiện 
diện chứng tỏ chúng ta muốn lắng nghe. Sự hiện diện thúc đẩy đối 
thoại cởi mở và giúp nhau biện phân, nhằm tìm kiếm và nhận ra ý 
Chúa. 

 Bài 5: THÁI ĐỘ THAM GIA TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH 

Nhiều lần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu những thái độ cụ thể 
sau đây giúp chúng ta tham gia tiến trình hiệp hành một cách hiệu 
quả: 

1. Dành thời gian cần thiết cho việc chia sẻ: Chúng ta được mời 
gọi can đảm nói sự thật và nói với tinh thần bác ái, xây dựng. Tránh 
thái độ chỉ trích, gây hiểu lầm chia rẽ. Chia sẻ với ý thức trách nhiệm là 
chi thể của Nhiệm thể Đức Kitô. 
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2. Khiêm tốn lắng nghe: Lắng nghe mọi người và mỗi người, 
không loại trừ ai, với khối óc và con tim rộng mở, không thành kiến. 
Đón chào những gì người khác nói như thế qua họ Chúa Thánh Thần 
có thể nói vì lợi ích của mọi người (x. 1 Cor 12,7). Chúng ta là dấu chỉ 
của Hội thánh khi biết lắng nghe. Lắng nghe cho chúng ta cơ hội mở 
lòng ra để không bằng lòng với những giải pháp đã có hay những 
quyết định rập theo công thức. 

3. Sẵn sàng hoán cải và thay đổi: Chúng ta được kêu gọi từ bỏ 
những thái độ tự mãn và an phận.  Loại bỏ các thành kiến và khuôn 
mẫu có sẵn, dẫn đến u mê và chia rẽ. Tránh sự kỳ thị, phân biệt và 
những chiêu bài ý thức hệ. 

4. Đối thoại đưa chúng ta đến đổi mới: Chúng ta phải sẵn sàng 
thay đổi ý kiến dựa trên những gì chúng ta nghe được từ người khác. 
Với tinh thần cởi mở, chúng ta có thể học hỏi từ người khác. Nhờ tiếp 
thu những quan điểm mới mẻ, chúng ta phát triển những cách tiếp cận 
mới, với tính sáng tạo và ít nhiều táo bạo. 

5. Phân định phải dựa trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn 
đang hoạt động trong thế giới và chúng ta được kêu gọi để lắng nghe 
điều Thần Khí khơi gợi nơi chúng ta. 

6. Nâng cao niềm hy vọng: Thượng hội đồng là thời gian để ước 
mơ và “dành thời gian sống tương lai”. Chúng ta được kêu gọi trở nên 
ngọn hải đăng của niềm hy vọng, chứ không phải là người báo trước 
họa diệt vong. 

7. Tránh tinh thần giáo sĩ trị: Luôn ý thức Hội thánh là Thân thể 
Chúa Kitô, được ban nhiều loại đặc sủng khác nhau, trong đó, mỗi chi 
thể có một vai trò và ơn gọi duy nhất nhẳm phục vụ cho sự đổi mới và 
xây dựng toàn thể Hội thánh. Quyền bính chỉ là để phục vụ. Mọi người 
lắng nghe nhau vì tình yêu, trong tinh thần hiệp thông và sứ vụ chung. 

8. Tránh dừng lại ở lý thuyết: Chúng ta phải tránh nguy cơ cho 
rằng ý tưởng thì quan trọng hơn thực tại đời sống đức tin của những 
người đang sống niềm tin đó cách cụ thể. Tiến trình hiệp hành không 
phải là chủ đề suy tư mà một thái độ sống của Giáo Hội, cần phải thực 
hành và thực tập. 

(Còn tiếp bài 6 và 7) 
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TẬN ĐÁY CUỘC ĐỜI (tt) 
Giuse Huỳnh Bá Song 

 ….. 

Chiếc phà đã rời bờ chuyển 
hướng sang sông, thời gian 
trước thỉnh thoảng tôi cũng có 
dịp theo nhiều đoàn bác ái các 
giáo hạt của đoàn thể trên TGP 
xuống thăm gia đình, nhưng 
sau hai năm dịch vừa qua, thì 
hôm nay đây là lần đầu  mới có 
dịp trở lại thăm. Gần cuối con 
đường ven kinh 1A, căn nhà lá 
lụp xụp năm trước giờ đã hiện 

ra với hình ảnh một căn nhà 
tình thương tường vách, lợp 
tôn khá khang trang, nhưng 
bước vào bên trong thì vẫn như 
xưa, vẫn gian phòng trống hoác 
với những chiếc giường gỗ ọp 
ẹp luôn được phủ kín bởi các 
chiếc mùng buông rèm suốt 
ngày đêm. Anh Nguyễn Văn 
Ngoạn, người con trưởng của 
gia đình nghe tiếng gọi mừng 
rỡ chạy ra đón khách. Nhìn thái 
độ xăng xái chào hỏi mọi người, 
tôi nghĩ  sức khoẻ tâm thần của 
anh lúc này chắc đã ổn định, 
nhưng anh Tôma Dũng bỏ nhỏ 
cho biết, một chút nữa sẽ không 
còn nhớ chi đâu; cái tiến bộ duy 
nhất của anh ấy là đến hôm nay 
đã có thể đảm nhận một việc 
duy nhất trong sinh hoạt gia 
đình, đó là biết cắm điện vào 
nồi cơm điện để phụ lo cơm 
cho mọi người. Anh kể thêm, 
cũng nghĩ như anh, mấy năm 
trước có đoàn bác ái của đoàn 
thể trên TGP xuống thăm gia 
đình. Sau khi trao quà cho giáo 
xứ, một ân nhân thấy anh có vẻ 

HỒN TÔNG ĐỒ 
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tỉnh táo, xăn xái nên khi ra về, 
động lòng dắm duối riêng cho ít 
tiền, để lúc cần có cái tiêu xài. 
Thế là, đoàn vừa rời đi anh đã 
chạy ngay ra chợ mua sạch hết 
tiền gần chục kilô thịt heo. Mấy 
ngày sau nghe có mùi hôi trong 
nhà, chị Maria Nguyễn Thị 
Xuân, người được giáo xứ phân 
công hỗ trợ chăm sóc gia đình, 
tìm kiếm mãi mới phát hiện 
dưới gầm giường chiếc nồi đầy 
thịt đã đổi màu, bốc mùi thịt ôi 
nồng nặc, nhưng anh nhất định 
ngăn cản không cho đem bỏ và 
mọi người phải làm đủ cách 
thuyết phục mãi mới đem đi 
tiêu hủy được. Một lần nữa, 

một đoàn khách buổi sáng đến 
thăm và khi ra về có để lại cho 
gia đình một thùng mì gói; buổi 
trưa khi chị Maria mang đồ ăn 
đến chuẩn bị giờ cơm cho mọi 
người, đã hết hồn khi nhìn thấy 
dưới bếp một nồi mì sợi nở đầy 
vung, bởi anh đã tận tình xé hết 
thùng mì cùng lúc và đổ luôn 
vào nồi nấu chín… 

Trước cửa nhà, ngồi bất 
động trên chiếc ghế gỗ với đôi 
mắt vẫn luôn khép kín, người 
em út Nguyễn Văn Mạnh hôm 
nay trông có da có thịt hơn 
trước, nhưng gương mặt u 
buồn dường như mãi vẫn còn 
chìm vào vũng tối mênh mông. 
Trên gian thờ giữa nhà, một 
khung hình bán thân của ông 
Hoạch, người chủ gia đình bất 
hạnh vừa được treo lên trong 
vòng hoa vải tang ảm đạm, thay 
thế cho hình ảnh người đàn ông 
gầy gò, luôn nằm im lặng bất 
động trên chiếc võng lay lắt 
giữa gian nhà - Ông đã rời bỏ 
thế gian này ra đi trong năm 
2020. Vẫn nằm bất động trong 
chiếc mùng phủ kín cuối gian 
phòng, bà Nghi, người vợ, 
người mẹ đảm đang lo cho 
chồng con ngày nào, giờ đành 
chôn chặt cuộc đời trong thân 
hình ngày càng gầy guộc, mở 
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đôi mắt vô hồn nhìn những 
người khách lạ phương xa - với 
bà, tất cả bây giờ chỉ còn là 
trống vắng, hư không. Đau xót 
hơn, trong chiếc mùng nằm ở 
kề gian bếp, một người đàn ông 
gương mặt hốc hác, thân hình 
tiều tuỵ, gầy gò đang ngồi tựa 
vào tường với một cẳng chân bị 
xích chặt vào chân giường - đó 
là người con thứ bị tâm thần 
nặng - anh Nguyễn Văn Ngạn, 
thường bỏ nhà đi lang thang 
khắp nơi; nhiều lần nhờ người 
tìm về lại tiếp tục bỏ đi, nên lần 
này đã bị xích lại để dễ bề chăm 
sóc và cũng bởi không phải lúc 
nào cũng tìm được người giúp 
đỡ, hỗ trợ đem về. Thành viên 
cuối cùng của gia đình này là 
anh Nguyễn Văn Thành, cũng là 
một bệnh nhân tâm thần nặng, 
đã bỏ nhà ra đi và suốt thời 
gian dài vừa qua đã không một 
lần trở lại.  

Rời gia đình, chúng tôi vội 
vã đến nhà thờ giáo xứ Antôn, 
nơi gia đình ông Hoạch cư ngụ 
để gặp cha chánh xứ Vinh Sơn 
Phaolô Phạm Thế Hòa như đã 
hẹn trước, vì chút nữa đây cả 
cha và chúng tôi còn phải cùng 
kịp đến dự Thánh lễ an táng 
cho cha Giuse Trương Trung 
Hưng, cha xứ giáo họ Vô Nhiễm, 

nguyên hạt trưởng giáo hạt Tân 
Hiệp; một linh mục nhân hậu có  
lòng nhiệt thành yêu thương, 
quan tâm chăm sóc mọi sinh 
hoạt, phát triển của đoàn thể 
suốt thời gian dài trong GP LX. 
Tiếp chúng tôi trong nhà xứ, 
cha Vinh Sơn Phaolô chân tình 
tâm sự:  

- Được gặp các anh tôi rất 
mừng, giáo xứ vùng sâu còn rất 
nhiều khó khăn với đời sống bà 
con giáo dân đa số gắn liền với 
cây lúa, thu nhập quanh năm 
chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Người 
trẻ thì ly hương kiếm sống, các 
gia đình chỉ còn lại người già và 
trẻ con nên khả năng đóng góp, 
chia sẻ với nhau, với giáo xứ 
còn rất hạn chế, mà các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn tương 
tự như gia đình ông Hoạch mà 
GĐPTTTCG TGP SG đang hỗ trợ 
trong giáo xứ thì không ít. Nói 
thật, từ hôm đầu năm đến nay, 
không thấy tiền hỗ trợ hàng 
tháng các anh gửi về như trước, 
chúng tôi rất băn khoăn, lo âu. 
Sự tiếp tay của các ân nhân, của 
đoàn thể thời gian qua là niềm 
động viên rất lớn cho công tác 
chăm sóc người nghèo của giáo 
xứ chúng tôi.  
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Ngài dẫn chứng rõ hơn:  

…Đài Truyền hình tỉnh An 
Giang có lần xuống thăm các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, 
bất hạnh mà giáo xứ đang chăm 
sóc, chứng kiến sự hy sinh, 
phục vụ của cộng đoàn dành 
cho các gia đình đã tìm đến 
phỏng vấn tôi: “Xin linh mục 
cho biết vì sao người Công giáo 
phần lớn đời sống vẫn còn 
nhiều thiếu thốn, vất vả nhưng 
vẫn luôn quan tâm, chia sẻ cho 
những người bất hạnh, nghèo 
khổ này…”. Tôi đã trả lời họ hai 
lý do đơn giản: Thứ nhất, anh 
đang ngồi ăn mà có một người 
đói khát hiện diện trước mặt, 
anh có đành lòng bỏ mặc họ đói 
không? Thứ hai, người Công 
giáo chúng tôi chỉ sống theo 
tinh thần lời dạy của Chúa 
Giêsu Kitô:  “…Xưa Ta đói, các 
ngươi đã cho ăn; Ta khát, các 
ngươi đã cho uống; Ta là khách 
lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta 
trần truồng, các ngươi đã cho 
mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã 
thăm nom; Ta ngồi tù, các 
ngươi đã đến thăm…” (Mt 
25,35-36), nên việc chúng tôi 
phục vụ những người nghèo 
khổ, cơ nhỡ, bất hạnh đã là một 
đạo lý làm người của người 
Công giáo - Tình yêu. Họ có thể 

hiểu hay chỉ cho là ông linh 
mục này truyền giáo, nhưng 
thực tế, họ đã nhìn thấy được 
tường tận sự hy sinh thầm lặng 
mà người Công giáo đã dành 
cho những mảnh đời khốn khó 
đang chìm xuống tận đáy của 
sự khổ đau này. 

Trước lúc chia tay, cha Vinh 
Sơn Phaolô xúc động chia sẻ: 

- Thời gian qua, GĐPTTCG 
TGP SG đã tiếp tay chúng tôi 
thực hiện đạo lý tốt đẹp này 
một cách trọn vẹn, cộng đoàn 
giáo xứ rất vui vì sự hiện diện 
của các anh hôm nay, đã xác 
định đoàn thể sẽ tiếp tục hỗ trợ 
cho công tác phục vụ các gia 
đình cơ nhỡ, bất hạnh của giáo 
xứ chúng tôi. Tôi chỉ có hai 
nguyện vọng nhỏ nhờ các anh 
chuyển lời cho cha Tổng Vinh 
Sơn: Một là như lời trình bày 
của cha Phêrô trước đây, gia 
đình ông Hoạch có hoàn cảnh 
rất đặc thù mà giáo xứ phải tiếp 
tục thường xuyên chăm sóc, 
nên dù các thành viên trong gia 
đình này theo thời gian có lần 
lượt qua đời, giáo xứ vẫn phải 
phục vụ họ đến người cuối 
cùng, nên xin GĐPTTTCG TGP 
SG có kế hoạch đồng hành với 
chúng tôi cho đến ngày hoàn 
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tất. Hai là, nếu được… cha Vinh 
Sơn Phaolô cứ mãi mỉm cười, 
ấp úng không nói nên lời, 
nhưng cuối cùng tôi đã hiểu. 
Tôi xin cha yên tâm, con sẽ 
trình lại với cha Tổng Vinh Sơn, 
với BCH GĐPTTTCG TGP SG và 
đặc biệt với quý ân nhân những 
hình ảnh yêu thương và phục 
vụ hàng ngày mà cha Vinh Sơn 
Phaolô và cộng đoàn giáo xứ 
với sự cộng tác của đoàn thể, đã 
giúp những mảnh đời khốn 
khó, bất hạnh vượt qua được 
nỗi đau, sống xứng hợp với vị 
thế của những người con của 
Chúa. Riêng với nguyện vọng 
thứ hai, số tiền hỗ trợ ban đầu 
so với tình hình kinh tế hiện 
nay quả là quá eo hẹp  -  năm 
mươi nghìn mua thức ăn mỗi 
ngày cho  cả gia đình quả là quá 
khó khăn, nên tôi báo với cha; 
như những nơi khác, đoàn thể 
hỗ trợ đều có sự điều chỉnh, hy 
vọng sẽ có sự đóng góp phù 
hợp để việc phục vụ hàng ngày 
của giáo xứ dành cho gia đình 
được dễ dàng hơn. 

Chúng tôi trở về Tân Hiệp 
theo con kinh 1A rực vàng 
trong nắng sáng, dòng nước 
lặng lờ trôi chợt lộ lên từng 
đám lục bình vàng úa, nám đen 
trông loang lổ như da beo chạy 

suốt dọc con đường. Trả lời 
thắc mắc của tôi, anh Tôma 
Dũng cho biết đấy là một trong 
những vấn nạn của vùng sâu: 
mấy năm nay không biết lục 
bình ở đâu trôi về tràn ngập, 
sinh sôi nẩy nở, bịt kín các dòng 
kinh khiến giao thông đường 
thủy xem như bế tắc, không 
xuồng ghe nào đi qua được. 
Nhà nước xử lý hết cách vẫn 
không xuể đành bó tay, mà các 
dòng kinh lại là con đường duy 
nhất ghe thương hồ  thu mua 
lúa. Dòng kinh bị nghẽn, ghe 
không vào thu mua được nên 
lúa mất giá, vùng sâu càng mất 
giá hơn và đó là lý do đời sống 
các giáo xứ trong vùng sâu bao 
giờ cũng đầy khó khăn, thiệt 
thòi, vất vả… người dân phải tự 
cứu bằng cách mua thuốc diệt 
cỏ phun xịt dọn kênh như anh 
thấy đó. Rồi anh chỉ cho tôi 
thấy một số căn nhà còn khá 
khang trang dọc hai bên đường 
cửa cài, cổng đóng… đó cũng là 
thực trạng vùng sâu hiện nay 
như lời cha Vinh Sơn Phaolô 
nói: Giới trẻ ly hương kiếm 
sống, người già bám đất giữ 
nhà… để rồi nơi vùng sâu này, 
những mảnh đời khốn khó vẫn 
mong chờ lá rách ít đùm bọc lá 
rách nát thôi. 
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GIA ĐÌNH PTTTCG VIỆT NAM 

 Số: 01/2022/TB/GDPTTTCG                     TGP Sài Gòn, ngày 12.04.2022 

 

T H Ô N G  B Á O 
  Kính gửi :    

- Quý cha linh hướng GĐPTTTCG các giáo phận trong cả nước,  

- Quý BCH GĐPTTTCG các giáo phận. 

V/v:  Giới thiệu tài liệu phục vụ sinh hoạt truyền giáo của đoàn thể. 

Kính thưa quý cha và cộng đoàn, 

Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy mở cửa và đi ra…”, 
hãy đưa Chúa đến với mọi người luôn cấp thiết trong mọi thời đại, 
nhất là trong giai đoạn thế giới đang chìm đắm trong các cuộc khủng 
hoảng niềm tin hôm nay.  

  Thực thi tinh thần tông đồ 
của đoàn thể, sống chứng nhân: 
có Chúa, yêu Chúa, hiểu biết về 
Chúa để có thể đưa Chúa đến 
với mọi người. Người đoàn viên 
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu cần được trang bị 
thêm những kiến thức, hiểu biết 
cơ bản về Chúa Giêsu Kitô, về 
Giáo hội… là hành trang vững 
chắc, để có thể tiến bước trên 
con đường giới thiệu Tin Mừng 
của Chúa với tha nhân. 

Chúng con xin giới thiệu với 
quý cha, quý BCH GĐPTTTCG các cấp, hai quyển sách đã được Giáo 
quyền và Chính quyền chuẩn thuận. Giới Doanh nhân Công giáo TGP 

TRUYỀN GIÁO 
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Sài Gòn do anh Phêrô Nguyễn Thịnh, phụ trách nhóm công tác truyền 
giáo biếu tặng miễn phí. 

1. Quyển ĐẠO YÊU THƯƠNG của Đức giám mục Phêrô Nguyễn 
Văn Khảm. 

  2. Quyển KỂ CHUYỆN 
KINH THÁNH bằng tranh của 
nhóm phiên dịch CÁC GIỜ KINH 
PHỤNG VỤ thực hiện. 

Đây là hai quyển sách được 
diễn đạt đơn sơ, dễ hiểu, vừa 
tầm nắm bắt và trao đổi với mọi 
người, nhất là với các anh chị 
em không cùng tôn giáo; cũng là 
một tài liệu rất cần thiết cho các 
gia đình trong việc kiện toàn 
đức tin cho con cháu. 

Chúng con dự trù phân chia 
mỗi xứ đoàn 5 bộ (1 bộ/2 
quyển), xin quý BCH GĐPTTTCG 
các giáo phận, có nhu cầu sử 
dụng tài liệu, liên lạc và đăng ký 
số lượng để BCH GĐPTTTCGVN 
có kế hoạch phân phối.  

** Xin đăng ký với anh Giuse Nguyễn Đức Xinh, Tổng thư ký 
BCH GĐPTTTCGVN - Đt: 0918549927                                  

Trân trọng kính chào. 

  CHUẨN THUẬN CỦA                                  Tm. BCH GĐPTTTCG VN         
      CHA TỔNG LINH HƯỚNG                                      TRƯỞNG BAN                                                         

 

 

Lm.VINH SƠN NGUYỄN VĂN HỒNG                GIUSE  HUỲNH BÁ  SONG        
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CÂU CHUYỆN BÀN TRÀ 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành 

Giáo xứ Tp Sơn La - GP Hưng Hóa 

Tại một giáo xứ kia, có 
một thói quen uống trà sau 
Thánh lễ tối. Đây là cơ hội tốt 
để mọi người trao đổi thông 
tin trong ngày. Hơn nữa, đây 
cũng là cơ hội tốt để hiểu 
nhau hơn.  

Sau Thánh lễ tối thứ Bảy 
kia, có một anh thanh niên kể 

về giáo xứ gốc ở dưới xuôi xây nhà thờ lớn lắm. Nghe nói là xây 
nhà thờ hết hơn 40 tỷ đồng. Đang xây nhà thờ, cha xứ lại làm luôn 
nhà xứ dài hơn 70m và xây hẳn ba tầng. Cha cho mua toàn vật liệu 
tốt. Cha đó giỏi thật!  

- Linh mục: Vậy hả!!! Ngài giỏi quá! Cùng lúc xây hai công trình 
lớn. Không phải linh mục nào cũng có tài xây dựng như vậy đâu! 

- Người thanh niên: Chúng con tự hào về điều đó!  

- Linh mục: Nhà thờ và những công trình tôn giáo luôn được 
đánh giá cao. Cha xứ anh về được mấy năm rồi? 

- Người thanh niên: Mới hơn hai năm thôi. Ngài còn trẻ lắm! 

- Linh mục: Tạ ơn Chúa cho ngài nhiều tài năng! Giáo dân quê 
anh làm ghề gì? 

- Người thanh niên: Thuần nông nghiệp nhưng nhiều người 
làm ăn nơi xa gửi tiền về xây dựng. Họ tự nguyện dâng cúng. Gia 
đình con cũng đóng góp.  

- Linh mục: Số giáo dân được bao nhiêu? 

- Người thanh niên: Khoảng gần hai ngàn. 
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- Linh mục: Cũng không đông lắm nhưng tinh thần cao quá nhỉ! 

- Người thanh niên: Vâng. Từ ngày con biết cho đến giờ, giáo 
xứ con xây dựng lại ba lần nhà thờ rồi. 

- Linh mục: Năm nay, anh bao nhiêu tuổi? 

- Người thanh niên: Ngoài 30 ạ! 

- Linh mục: (trầm tư chút) Sao anh nói sử dụng toàn đồ tốt mà 
tuổi thọ mỗi nhà thờ chỉ được 10 năm thôi à? 

- Người thanh niên: Dạ. Mỗi lần đều có lý do của nó. Lần thứ 
nhất vì thiếu tiền nên xây không được tốt. Lần thứ hai xây to hơn 
và rộng hơn nhưng lại bị lún. Lần thứ ba thì làm dịch vào bên 
trong và người giáo dân dâng cho nhà thờ nhiều đất ruộng cấy, 
nhân dịp dồn điền đổi thửa nên khuôn viên mặt tiền rộng và đẹp 
lắm. Đúng thật, trong cái rủi có cái may. 

- Linh mục: Tạ ơn Chúa! Giáo dân quảng đại với nhà Chúa quá! 

- Người thanh niên: Vâng. Họ nhiệt thành và quảng đại lắm! 

- Linh mục: Còn công việc truyền giáo cũng tốt chứ anh? Mỗi 
năm có bao nhiêu người lớn theo Chúa ngoài hôn nhân? 

- Người thanh niên: Hình như không ai cha ạ! 

- Linh mục: Sao lại không có ai! Tôi có dịp nói chuyện với một 
cha dòng Tên, ngài nói: “Trong hai việc truyền giáo và xây dựng thì 
việc truyền giáo khó hơn nên các cha thường chọn việc xây dựng”. 
Tôi cứ nghĩ mãi câu nói đó không biết đúng đến mức nào!!! Quả 
thật, công cuộc loan báo Tin Mừng vẫn là vấn đề thời sự tại quê 
hương đất nước chúng ta. 

Lạy Chúa, công việc loan báo Tin Mừng là một việc làm khó 
khăn và nhiêu khê nhưng lại cần kíp và cấp bách. Cấp bách đến mức 
Chúa còn dặn các môn đệ: “Đừng chào hỏi ai dọc đường” (Lc 10,4). 
Không phải vì chào hỏi là không tốt nhưng phải thực thi mau mắn 
mệnh lênh Chúa truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ 
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). 
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ĐỨC TIN CHẾT 
Phaolô Trang Lập Quang 

Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt 

Đã bốn giờ sáng mà màn 
đêm vẫn còn bao phủ mọi cảnh 
vật khi bình minh chưa ló dạng. 
Trên nền trời, muôn ngàn vì 
sao lấp lánh treo lơ lửng trong 
không trung, trông như một 
tấm vải da beo được căng ra 
trên bầu trời, làm người ta phải 
ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ 
của thiên nhiên. 

Một người phụ nữ ăn mặc 
gọn gàng, tươm tất đang chậm 
rãi bước trên con đường lát sỏi 
hướng về ngôi thánh đường 
trên đồi cao, có cái tháp chuông 
như chọc thủng bầu trời trong 
màn đêm với nhiều dải sương 
mù trắng đục. Người phụ nữ 
vừa đi vừa lần chuỗi Mân Côi 
rất sốt sắng, như hướng cả lòng 
mình vào những lời kinh 
nguyện. 

Lúc này, dưới gốc thông già 
gần vệ đường, một cô bé đang 
ngồi khóc thút thít. Cổ cô bé rụt 
lại làm hai bả vai nhô hẳn lên, 
còn hai đầu gối thì co sát vào 

ngực và hai tay thì ôm chặt lấy 
người, như cố chống đỡ cái giá 
rét khi trời vẫn buông sương 
xuống 

Người phụ nữ chỉ liếc nhìn 
cô bé rồi tiếp tục bước đi mà 
không dừng lại hỏi thăm cô bé 
vì sao lại ngồi khóc một mình 
trong trời sương giá lạnh. Có lẽ 
người phụ nữ ấy sợ bị chia trí 
làm bà ta có thể đọc lộn kinh 
“Lạy Cha” thành kinh “Lạy ông”, 
tất nhiên là ông thánh này hay 
ông thánh nọ. 

Phải chăng đây là một điều 
tương phản đầy nghịch lý, khi 
cô bé đang đau khổ tột cùng 
phải ngồi cả đêm trong trời 
đêm giá lạnh mà khóc cho vơi 
đi nỗi niềm, còn người phụ nữ 
lại hướng cả lòng mình về 
Thiên Chúa rồi đắm chìm trong 
kinh nguyện mà không có một 
chút xót thương những kẻ khốn 
cùng. Có lẽ người phụ nữ ấy chỉ 
yêu mỗi mình Chúa, còn tha 
nhân thì “sống chết mặc bây”, 

SUY TƯ 
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nên thờ ơ, lãnh đạm với kẻ 
đang lâm vào hoàn cảnh bi đát 
và thiếu vắng một tình yêu 
thương bác ái. Nhưng “Chúa là 
tình yêu”. Với thái độ dửng 
dưng của người phụ nữ đâu 
phải là tính cách của người Kitô 
hữu chân chính - vì mến Chúa 
phải yêu người. 

Sau lưng người phụ nữ 
không xa, thấp thoáng một 
bóng người đang bước tới đó là 
Hưng. Vì lễ ngày thường vào lúc 
năm giờ sáng nên Hưng không 
có gì phải vội vã, anh chỉ muốn 
đến thánh đường sớm hơn một 
tí để đọc kinh cầu nguyện nên 
bước đi rất thông thả. Bỗng 
Hưng nghe có tiếng khóc thút 
thít dưới gốc thông già nên 
dừng lại. Trước mắt anh, một 
cô bé đang co ro cố gắng ép thật 
sát chân tay vào người như để 
chống đỡ cái lạnh khi sương 
mai mỗi lúc một buông xuống 
nhiều hơn. Trên mái tóc cô bé 
lấm chấm những hạt sương mai 
nhỏ li ti, chúng lấp lánh như 
một đám kim tuyến nho nhỏ 
qua phản chiếu của ánh điện 
đường. Lúc này có lẽ cái lạnh đã 
ngấm sâu vào cơ thể làm cô bé 
run lên cầm cập. Hưng vội cởi 
chiếc áo khoác của mình ra rồi 
choàng lên vai cô bé. 

 

-  Sao chị... ơ.. ơ.. bạn lại ngồi 
ở nơi vắng vẻ này? 

Cô bé lau nước mắt rồi nói: 

- Em bị dì ghẻ đuổi ra khỏi 
nhà! Không biết đi đâu nên ngồi 
ở đây. Anh đi lễ hả? 

- Ừ! Mình đi lễ sáng. Bạn về 
nhà mình nha. Nhà mình ở 
đằng kia không xa đâu. Ở đây 
cảm lạnh mất. 

Cô bé thoáng chút lưỡng lự, 
nhưng nhìn Hưng có vẻ hiền 
lành lại chịu khó đi lễ sáng, 
chắc chắn không phải người 
xấu, nên đứng lên và đồng ý. 
Hưng đưa cô bé về nhà mình 
cũng đồng nghĩa với việc bỏ lễ 
sáng nay. Anh nghĩ rằng tham 
dự Thánh lễ là tỏ lòng yêu mến 
Chúa, nhưng giúp đỡ người 
đang lâm cơn hoạn nạn sẽ làm 
đẹp lòng Chúa hơn, vì Chúa đã 
phán: “Mỗi lần các ngươi làm 
như thế cho một trong những 
anh em bé nhỏ nhất của Ta, là 
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các ngươi đã làm cho chính Ta 
vậy” (Mt 25,40). 

Và Hưng được biết cô bé 
tên Nhi, chỉ vì vô ý làm vỡ chiếc 
bình thủy mà bà dì ghẻ đánh 
chửi rồi đuổi Nhi ra khỏi nhà. 
Đây chỉ là cái cớ, vì từ lâu trong 
lòng bà luôn âm ỷ ý muốn là 
tống khứ Nhi cho khuất mắt. 
Phải chăng đây là những 
chuyện mà cha ông ta thường 
nói. 

“Mẹ gà con vịt chit chiu 

Mấy đời dì ghẻ mà yêu con 
chồng” (ca dao) 

Từ ngày mẹ mất, rồi bố đưa 
bà dì ghẻ về nhà cũng là lúc 
cuộc sống của Nhi bắt đầu xáo 
trộn. Cô bé không còn được đi 
học nữa mà phải ở nhà chăm 
sóc vườn tược và những việc 
nội trợ trong nhà. Thế mà bà dì 
ghẻ chẳng bao giờ vừa lòng, lại 
hay kiếm chuyện làm cô bé rất 
đau buồn và luôn tủi thân. Hôm 
bà dì ghẻ đuổi Nhi ra khỏi nhà, 
cô bé đưa mắt nhìn bố như cầu 
cứu nhưng ông vẫn im lặng với 
vẻ mặt trầm tư chẳng nói cũng 
chẳng rằng gì cả . Có lẽ ông 
không còn thương Nhi nữa. 

Tuy ở tuổi mười bảy nhưng 
cô bé chỉ quanh quẩn trong việc 

bếp núc và vườn tược nên 
không tiếp xúc nhiều với bên 
ngoài xã hội. Vì thế, khi bị đuổi 
ra khỏi nhà cô bé thật sự sợ hãi, 
không biết mình sẽ đi đâu và 
làm gì để sống. 

Lang thang vào phố chợ 
không một đồng dính túi càng 
làm cô bé thêm tủi thân, nên 
tìm một nơi vắng vẻ để suy 
nghĩ làm sao tồn tại được trên 
cõi đời này. Ngồi dưới gốc 
thông già, cô bé cố nặn óc ra để 
tìm một cách nào đó có thể sinh 
sống được. Nhưng cuối cùng cô 
cũng đành bất lực vì chẳng có 
một giải pháp nào khả thi. Lúc 
này hoàng hôn dần buông 
xuống, bụng vừa đói lại vừa 
khát mà chẳng biết kêu cứu 
cùng ai, nên cô bé ôm mặt khóc 
nức nở rồi kêu lên: “Mẹ ơi! Sao 
mẹ bỏ con”. Đúng là: 

“Thương thay con cuốc 
giữa trời. 

Dẫu kêu ra máu có người 
nào hay” (ca dao) 

Cô bé vẫn ngồi dưới gốc 
thông già khóc thút thít trong 
trời đêm giá lạnh, mãi đến gần 
sáng mới gặp được Hưng. 

Trước một cô bé hiền lành, 
thật thà, lại chăm chỉ làm việc 
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khiến mẹ của Hưng quý mến, 
nên bà bảo cô bé:  

- Nếu không chê nhà cô thì 
cháu ở luôn đây nha. Mình có 
cháo thì ăn cháo, có rau thì ăn 
rau có được không? 

Nhi vui mừng hớn hở, vì 
thật sự cô bé chẳng biết đi đâu, 
nên nhận lời ngay và cám ơn 
rối rít. Trước một cô bé thùy 
mị, nết na, và trông rất có 
duyên làm Hưng thích gần gũi. 
Ngược lại, cô bé cũng có nhiều 
ấn tượng tốt với Hưng vì anh 
rất hiền lành, khỏe mạnh, lại 
siêng năng làm việc và luôn 
quan tâm đến mọi người khác, 
nhất là Nhi. Chỉ một thời gian 
ngắn sống chung trong nhà, 
Hưng và Nhi đều có tình ý với 
nhau nhưng không ai dám nói 
lên những điều mình mong 
ước. 

Cũng từ đó, những người 
hàng xóm đều là người có đạo 
thỉnh thoảng sang chơi thường 
hay bàn ra tán vào. 

- Con gái mà bị đuổi ra khỏi 
nhà chắc chắn không phải là 
người đàng hoàng. Chị nên nghĩ 
lại không khéo rước họa vào 
thân. 

Mẹ Hưng vui vẻ nói. 

- Hoàn cảnh con bé đáng 
thương lắm. Nó thật thà mà lại 
siêng năng không phải người 
xấu đâu. 

- Thời buổi bây giờ một mét 
vuông có tới ba thằng ăn trộm. 
Bọn chúng quỷ quyệt lắm. Có 
biết bao mánh khóe làm mình 
tin tưởng rồi lơ là cảnh giác. 
Lúc đó chúng mới ra tay. 

Hết người này nói rồi người 
khác nói. Tuy nhiên, cũng có 
người nói tốt cho cô bé nhưng 
rất ít, làm bà lo lắng rồi nghĩ 
rằng, cẩn thận vẫn là hơn, nên 
sai Hưng đến phường 10, nơi 
cô bé ở trước đây để tìm hiểu 
về lai lịch 

Trong một lần trò chuyện 
với bà hàng xóm, vô tình Nhi 
nghe được, từ đó cô bé hay để ý 
đến những người sang chơi và 
ai cũng nói phải cảnh giác cô 
làm cô rất buồn, nên lặng lẽ bỏ 
nhà ra đi, cũng là lúc Hưng vừa 
tìm hiểu xong gia cảnh của cô 
đều là sự thật. 

Lúc này mấy bà hàng xóm 
hân hoan nói 

-Tôi biết mà! Trước sau gì 
nó cũng trốn đi thôi. Nhà chị có 
mất gì không? 

Mẹ Hưng buồn rầu lắc đầu. 
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- Không mất gì cả. Tội 
nghiệp con bé! Không hiểu sao 
nó lại bỏ đi? 

Bà vội vàng sai Hưng đi tìm 
Nhi về. Hưng cũng buồn rầu 
không kém nhưng Đà Lạt rộng 
lớn, biết tìm Nhi ở đâu, chỉ còn 
cách là cầu xin Đức Mẹ. 

Hưng đi tới nhà thờ thì thấy 
Nhi đang đứng trước tượng 
Đức Mẹ bên cạnh ngôi thánh 
đường thì thầm những điều gì 
đó. Thì ra, trong những ngày 
ngắn ngủi sống trong gia đình 
Hưng, tuy là người ngoại đạo 
nhưng cô bé thấy Hưng cùng 
mẹ rất tôn sùng Đức Maria, nên 
cô bé cảm thấy nơi Đức Mẹ như 
tỏa ra một sự linh thiêng, một 
sự yêu thương dịu hiền luôn 
cứu giúp mọi người. Vì thế, cô 
bé đến trước tượng Đức Mẹ nói 
lên những nỗi lòng của mình và 
xin Mẹ ra tay cứu giúp. Tuy cô 
bé không biết cầu nguyện, 
nhưng đó lại là những lời cầu 
nguyện thiết tha, chân thành 
nhất. 

Hưng mừng rỡ chạy tới bên 
Nhi. 

- Sao em lại bỏ nhà ra đi 
làm mẹ lo lắng quá. Về nhà với 
anh nha cho mẹ khỏi buồn. 

Đôi mắt ngấn lệ, Nhi buồn 
bả nói: 

- Gia đình anh giúp đỡ em 
rất nhiều mà em chưa trả ơn 
được. Có em trong nhà người ta 
cứ nói ra nói vào làm mẹ anh 
buồn. Em ngại quá! 

- Anh với mẹ chẳng để tâm 
tới những gì họ nói đâu. Miệng 
lưỡi thế gian ấy mà. “Béo thì 
chê béo trục béo tròn. Gầy thì 
chê gầy ốm xương sườn lòi ra”, 
“Thờn bơn méo miệng chê chai 
lệch mồm”. Mặc kệ họ. Về nhà 
nha. Mẹ đang chờ! 

Vừa trông thấy Nhi, mẹ 
Hưng ôm chầm lấy cô bé. 

 

     - Cô với thằng Hưng có làm 
gì con buồn thì con cứ nói. Sao 
lại bỏ đi? 

- Lỗi tại con. Cô tha lỗi cho 
con. Con xin hứa từ nay không 
bao giờ bỏ đi nữa. 

Những ngày sau đó, bà thấy 
Hưng và Nhi luôn quấn quít 
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bên nhau và Hưng đã nói với cô 
bé những gì mình muốn nói, 
nên bà biết chúng đang yêu 
nhau. 

Vì nhà có hai mẹ con, và từ 
khi Nhi đến làm gia đình vui 
hẳn lên, nên bà rất muốn Nhi 
luôn có mặt trong nhà. Do đó, 
khi biết chúng đã yêu nhau bà 
rất vui, nên đồng ý cho chúng 
kết hôn. 

Từ đó, ta cũng thấy rằng 
miệng lưỡi thế gian thật hiểm 
ác. Tuy chỉ là một bộ phận nhỏ 
của cơ thể chúng ta, nhưng nó 
có thể phá tan hạnh phúc người 
khác, thậm chí có thể làm người 
ta chết dần chết mòn trong đau 
khổ. Vì thế, Thánh Giacôbê tông 
đồ đã nói: “Cái lưỡi là một sự 
dữ, không bao giờ ở yên, vì nó 
chứa đầy nọc độc giết người” 
(Gc 3,8). Thánh nhân còn nói: 
“Ta dùng lưỡi mà chúc tụng 
Chúa là Cha chúng ta. Ta cũng 
dùng lưỡi mà nguyền rủa 
những con người đã được làm 
ra theo hình ảnh Thiên Chúa” 
(Gc 3,9). Và trong Tin Mừng 
theo Thánh Luca đã nói đến 
điều răn lớn nhất là: “Ngươi 
hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên 
Chúa của ngươi hết lòng hết 

linh hồn hết sức lực và hết trí 
khôn ngươi và người thân cận 
như chính mình” (Lc 10,27). 
Chúa Giêsu cũng lên án gay gắt 
thầy tư tế và thầy Lê-vi trong 
dụ ngôn “Người Samari tốt lành 
”(Lc 10,29-37). Các ông ấy chỉ 
tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa 
qua việc giữ luật mà không có 
lòng thương xót kẻ hoạn nạn, 
khốn cùng, cũng như người phụ 
nữ kia chỉ đắm chìm trong kinh 
nguyện mà chẳng quan tâm đến 
những mảnh đời bất hạnh đó là 
phạm vào điều răn lớn nhất. 

Trong tháng năm này, Giáo 
hội mừng kính Thánh Giacôbê 
tông đồ, ta hãy suy gẫm những 
lời của thánh nhân: “Từ cùng 
một cái miệng, phát xuất lời 
chúc tụng và lời nguyền rủa. 
Thưa anh em, như vậy thì 
không được. Chẳng lẽ một 
mạch nước lại có thể phun ra từ 
một nguồn, cả nước ngọt lẫn 
nước chua sao” (Gc 3,10-11). 
Lời đó cũng nói chung cho 
những ai chỉ kính Chúa mà 
không yêu người, không có lòng 
bác ái với tha nhân, không biết 
kiềm chế miệng lưỡi của mình 
thì đó là một đức tin chết.  
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THÁNG HOA KÍNH MẸ 
Anna Têrêsa Thùy Linh 

Xứ đoàn Tân Lập  

Tháng hoa đã đến Mẹ ơi 
Muôn lòng náo nức đất trời hân hoan 
Giáo dân cất tiếng hòa vang 
Cung đàn trầm bổng chứa chan ân tình. 

Đóa hồng son sắt mến tin 
Tình yêu thánh hiến, trung trinh trọn đời 
Mẹ kính Chúa yêu muôn người 
Hiệp công cứu chuộc đáp lời xin vâng. 

Đóa huệ thơm ngát trắng ngần 
Đặc ân vô nhiễm đức nhân rạng ngời 
Mẹ Thiên Chúa Đấng cứu đời 
Nữ Vương Thánh Mẫu trọn đời đồng trinh. 

Triều thiên tòa Chúa uy linh 
Chúa ban thưởng Mẹ quang vinh Nước Trời. 
Hoa vàng dâng Mẹ kết lời 
Tôn vinh chúc tụng Chúa Trời Ba Ngôi. 

Sắc hoa tím thẫm chiều rơi 
Dưới chân Con Mẹ bồi hồi tái tê 
Chúa treo thập giá Can-vê 
Cùng Con hấp hối não nề đớn đau. 

Hoa xanh hy vọng thắm màu 
Trần gian lữ thứ khổ sầu đắng cay 
Đồng hành có Mẹ tháng ngày 
Vượt đêm tăm tối sao mai dẫn đường. 

Hoa năm sắc thắm yêu thương 
Tỏa lan nhân đức Tin Mừng thực thi 
Đường chân thiện mỹ con đi 
Cao rao danh Chúa nguyện ghi khắc lòng. 
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MỪNG NGÀY NHỚ ƠN MẸ 
(Happy Mother’s Day) 

                                                        Vinh Sơn Vũ Đình Đường 

 

“ ...Ầu ơ! ví dầu cầu ván đóng đinh 
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi 

Khó đi mẹ dắt con đi 
Con đi trường học, mẹ đi trường đời...” 

Câu hát trên đã được biết đến và đi vào lòng người từ lâu, khi nói 
tới tấm lòng yêu thương, sự hy sinh cao cả của người mẹ đối với con 
cái của mình. 

Chúa nhật thứ Hai trong tháng 5 hằng năm, ngày toàn thể khắp nơi 
trên Thế giới cùng tôn vinh người mẹ. Nay nhân dịp ngày  08.5.2022 “ 
Mother’s Day” về, ta cùng nhau tìm hiểu ngày này, mà người Việt 
chúng ta gọi là “Ngày Hiền Mẫu”, hay “Ngày Nhớ Ơn Mẹ”  với tất cả tâm 
tình hiếu thảo và tri ân . 

I. TÌM HIỂU ĐÔI NÉT VỀ NGÀY LỄ TRỌNG ĐẠI ĐỐI VỚI MẸ 

Chẳng phải ngày nay việc nhớ ơn mẹ mới được tổ chức rầm rộ và 
nhắc đến, nhưng theo lịch sử thì từ thời Hy Lạp cổ đại, lễ hội tôn vinh 
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mẹ là nữ thần Cybelle, mẹ của tất cả các vị thần Hy Lạp, được tổ chức 
vào thời điểm Xuân Phân hằng năm. 

Vào thời đó, tại La Mã cổ xưa cũng ăn mừng lễ hội Matronialia để 
tôn vinh nữ thần Juno, nữ hoàng của các vị thần La Mã, vợ của thần 
Jupiter. Vào dịp này, các người mẹ ở đây luôn được tặng quà. 

Riêng ở Âu Châu, nhiều Quốc gia có tục lệ dành riêng một ngày 
Chúa nhật trong năm để tôn vinh mẹ. Như ở Vương quốc Anh với Lễ 
Mothering Sunday, được tổ chức vào Chúa nhật thứ Tư mùa Chay, 
cũng là ngày tôn vinh Đức Mẹ Maria. Còn lại các tín đồ theo Ấn giáo, 
ngày lễ của mẹ được đánh dấu với cuộc hành hương “ Mata Tirtha  
Aunshi” thật long trọng. 

Đặc biệt các nước Á châu như Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Đài 
Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Hồng Kông… 
người theo Phật giáo chọn ngày Lễ Vu Lan (rằm tháng 7 Âm lịch) để 
tôn vinh Mẹ, với tập tục “Ai còn mẹ được cài hoa hồng đỏ trên áo...” khi 
đi Chùa về, tượng trưng mẹ còn sống trên trần gian. Tổ chức Liên Hiệp 
Quốc từ lâu đã khởi xướng lấy ngày 8 tháng 3 hằng năm, cổ võ  việc 
vinh danh các Hiền Mẫu trên khắp thế giới. 

Riêng tại Hoa Kỳ, Bản Công Bố Ngày Hiền Mẫu (The Mother’s Day  
Proclamation) của bà Julia Ward  Howe, là lời kêu gọi đầu tiên để vinh 
danh các người mẹ được viết vào năm 1870. Với ý định thành lập một 
ngày lễ mang tên “Ngày Hiền Mẫu vì Hòa Bình” (Mother’s Day For 
Peace), nhưng gặp trở ngại vì tài chánh nên không thành.   

Rất may, ý tưởng của bà Howe, đã được nối tiếp bởi nữ giáo viên 
Ann Reevers Jarvis ở Tiểu bang West Virginia. Tuy gánh nặng có tới 14 
người con, nhưng bà là một nhà hoạt động xã hội đầy uy tín. Bà lại 
khởi xướng phong trào mang tên “Ngày Các Hiền Mẫu Làm Việc” 
(Mother’s Work Days) vào năm 1858, để cùng với nhiều bà mẹ của 
chiến binh từ cả hai miền Bắc Nam tham gia vào các hoạt động xã hội 
vì hòa bình. 

Bà Ann Jarvis qua đời vào năm 1905 tại Philadelphia. Con gái của 
bà là cô Anna M. Jarvis, đã nối gót mẹ và thành lập một ngày dành 
riêng tôn vinh những Hiền Mẫu, vượt mọi khó khăn chống đối, tìm 
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cách vận động đến nhiều địa phương, để rồi vào năm 1909 lan rộng 
đến 46 tiểu bang và sang cả hai quốc gia Canada và Mêxicô. 

Tiếp đến, được sự quan tâm của Tổng Thống Woodrow Wilson 
(1913-1921), thông qua sắc lệnh ngày 08.5.1914, đã ấn định Chúa 
nhật thứ 2 của tháng 5 làm “Ngày của Mẹ” tại Hoa Kỳ. Sau đó, nhiều 
Quốc gia trên Thế giới cũng tổ chức tôn vinh mẹ vào thời điểm này.  

II. NGÀY CỦA MẸ TRÊN KHẮP DÂN GIAN 

Để bù đắp lại những nỗi gian nan cực khổ vì con, nhà thơ Trần 
Trung Đạo đã viết: 

“Ví mà con đổi thời gian được, 
đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.” 

Khi đề cập đến tình mẫu tử, thì bao nhiêu thơ văn viết về mẹ cũng 
không đủ, bao nhiêu bản nhạc hát về Mẹ cũng không vừa, vì Thế giới 
của người mẹ là Thế giới tâm linh, trong đó ngôn ngữ chỉ là những 
rung động và xao xuyến của con người, làm sao mà  so với công ơn 
sinh thành dưỡng dục to lớn của người mẹ một nắng hai sương khổ 
cực, vất vả vì chồng, vì con trong gia đình suốt cả cuộc đời. 

Sau đây chúng ta cùng lướt qua đôi nét sinh hoạt của một số nơi  
tổ chức ngày Hiền Mẫu: 

- Tại Mêxicô, Ngày của mẹ “Dia De Las Madres” vào ngày 10 tháng 
5 hằng năm. Đây là một trong những lễ quan trọng được cử hành  
ngoài đường phố và trong các nhà hàng. 

- Ở Pháp, có ngày Fête des Mères để mừng mẹ. Kể từ năm 1920 
Chính phủ Pháp  kỷ niệm Ngày Của Mẹ bằng cách trao tặng các Huân 
Chương cao quý nhất bằng đồng cho bà mẹ nào có 5 con, bằng bạc cho 
mẹ có 8 con và vàng cho những bà có 10 con trở lên. 

-  Từ lâu, Nhật Bản cũng có lễ Obon báo hiếu, thường diễn ra vào 
tháng 8 Dương lịch. Dịp này, những người ở xa đều về thăm mẹ, hoặc 
đi viếng mộ phần nơi nghĩa trang. Dâng Lễ Lửa để soi đường  cho linh 
hồn người mẹ đã khuất về trời vào đêm 16 tháng 8. 

-  Đặc biệt, tại Hoa Kỳ, ngày Mother’s Day, ngoài bông hoa ra, 
những ông chồng và con cái còn đua nhau đi mua hàng hóa, nữ trang, 
mỹ phẩm, quà bánh tặng vợ và mẹ. Đã chi tiêu gần 800 triệu tiền mua 
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thiệp và bỏ ra khoảng  2.4 tỷ đôla để mua hoa Cẩm Chướng và quà 
tặng mẹ.  

Trong ngày Hiền Mẫu có đến 92 triệu người đưa mẹ đi ăn nhà 
hàng. Đây cũng là ngày tất bật nhất tại các cửa hàng ăn uống. Vào dịp 
này, nếu không đến với mẹ được, con cái sẽ gọi điện thoại để hỏi thăm 
và chúc thọ mẹ. Do đó đường dây liên lạc trên khắp cả nước đều rất 
bận. 

III. KHÁM PHÁ THÚ VỊ VỀ MẸ TRONG NGÔN NGỮ 

Sự liên kết giữa mẹ và con luôn gắn bó khi nói về đời sống con 
người từ lúc mới lọt lòng. Theo các nhà tâm lý nghiên cứu, thì đa số  
trẻ sơ sinh trên Thế giới, khi biết cất tiếng nói đều bập bẹ từ “Mama”. 

Để rồi tiếng “Mẹ”, mẫu tự “M” đã vượt thời gian trở thành âm 
hưởng thiêng liêng, thuần nhất được nghe từ miệng trẻ thơ cho tới 
người cao tuổi. Để gọi mẹ qua các ngôn ngữ trên thế giới, và đa số luôn 
có chữ “M” đứng đầu: 

- Trung Quốc: gọi Mẹ là Màmá.            - Đức: Mama, Mutter. 

- Hàn Quốc: gọi Mẹ là Ama.                   - Thái Lan: Me, Matta. 

- Mêxicô: gọi Mẹ là Madre.                     - Pháp: Mère.  

- Anh Quốc: Mother, Mum, Mom, Mam. - Welsh: Mam. 

- Tây Ban Nha: Madre, Mammá.           - Afrikaans: gọi Mẹ là Ma. 

- Hoa Kỳ: Mother, Mom, Mommi.          - Ý: Madre. 

- Thụy Điển và Na Uy:  Mor, Mamma. - Romania: Mama. 

- Ba Lan và Czech: gọi Mẹ là Matka.     - Nederlands: Moeder. 

Riêng tại Việt Nam, lời xưng với người mẹ còn tùy theo địa 
phương Bắc, Trung hay Nam, sẽ gọi mẹ là: Má, Mạ, Mẹ, Me, Mệ, Mợ, Bu, 
U, Vú, Bầm, Đẻ, Mế, Mẫu... 

Qua tập tục ở nước ta, việc tổ chức mừng Ngày Hiền Mẫu đã đi vào 
nề nếp. Từ những ngày tháng trước, con cái ,cháu chắt đã chuẩn bị báo 
tin, mua quà, sắp xếp thời gian về họp mặt gia đình trong bầu khí ấm 
cúng để chung vui, không những được chúc mừng bày tỏ sự yêu 
thương kính trọng đối với mẹ, với bà mà còn giúp củng cố tình liên kết 
mọi thành phần trong Gia tộc nữa. 
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IV. HÂN HOAN MỪNG NGÀY NHỚ ƠN MẸ 

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào 
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào...” 

Những ca từ trên của Nhạc sĩ Y Vân mở đầu cho bản nhạc “Lòng 
Mẹ” khiến cho những người con dù sinh sống ở đâu, làm ăn có vất vả 
khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa, cũng hãy nhớ rằng người mẹ già 
luôn quan tâm, từng bước theo dõi cuộc sống và cùng vui buồn với con 
cái.    

Đối với người mẹ khi còn sống là một hồng phúc lớn lao cho con 
cái. Chúng ta còn có cơ hội phụng dưỡng, chăm sóc mẹ già trong mái 
ấm gia đình, anh em hãy đùm bọc thương yêu nhau để cho mẹ được 
vui lòng, đừng để khi người mất rồi, chúng ta mới hối hận thì đã muộn. 

Riêng phần người mẹ đã khuất, ngoài việc tưởng nhớ trong tâm 
linh, giỗ chạp, đọc kinh xin lễ... chúng ta còn có thể trả hiếu cho mẹ 
bằng cách dạy dỗ con cháu nên người. Anh chị em hãy sống hòa thuận, 
yêu thương, giúp đỡ nhau. Đó là điều làm đẹp lòng mẹ dù người không 
còn ở với ta trên trần gian này. 

Ngoài điều thứ Tư trong Mười điều răn Chúa dạy “Hãy Thảo Kính 
Cha Mẹ”, người tín hữu chúng ta còn được Kinh Thánh nhắc bảo: “Hãy 
thảo kính mẹ con và đừng bỏ rơi người bao lâu người còn sống. Con hãy 
ăn ở đẹp lòng người và đừng làm điều chi phiền lòng người cả.” (Tb 
4:3). Đó cũng là điều chúng ta làm đẹp lòng Chúa. 

Trong tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, từ ngàn xưa, tiền nhân đã 
dạy chúng ta lấy đạo Hiếu làm đầu. Phải ghi nhớ đến công ơn sinh 
thành dưỡng dục của mẹ cha, mà dân gian đã để lại cho hậu thế qua 
những câu ca dao tục ngữ đi vào lòng người: 

“Công cha như núi Thái Sơn. 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ta. 

Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” 

                                                    Hoa Kỳ, ngày đầu tháng Hoa 2022 
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VẬT BẤT LY THÂN 
BCT 

 

 Thời gian theo chu kỳ năm 
tháng vẫn lần lữa trôi qua, hết 
Hạ rồi lại Thu, đến Đông lại tới 
Xuân… cứ thế giòng chảy thời 
gian trôi đi mãi không ngừng, 
cho đến một ngày nào đó, ngày 
tận cùng của thế gian này đâu ai 
biết trước được. Càng sống ta 
càng cảm nhận được nhiều hơn 
về thế giới chung quanh mình! 
Tất cả mọi sự kiện nó đến rồi lại 
qua, buồn vui sướng khổ cũng 
đổi thay không ngừng. Con 
người ta có gì là tồn tại bất biến 
đâu mà phải mãi hoài vọng 
những sự đời tạm bợ chóng qua 
này! Ai đó biết khôn ngoan và 
được ơn thông hiểu họ sẽ chỉ 
chuyên tâm tìm về Chân-Thiện-
Mỹ là cứu cánh cho cuộc đời 
mình. Cũng như tôi được diễm 
phúc sinh ra trong gia đình Công 
giáo, được học hỏi và biết Thiên 
Chúa là Đấng sáng tạo nên trời 

đất muôn loài. Ngài yêu thương 
con người tội lỗi đến nỗi Ngôi 
Hai đã hạ mình xuống thế và hy 
sinh chịu mọi khổ hình, rồi chết 
trên thập giá để cứu độ chúng 
sinh, trong đó có tôi cũng là một 
phạm nhân đang hiện hữu ở thế 
kỷ 21 vào năm 2022 này. Một 
thế kỷ mà tôi đang sống xem ra 
rất văn minh, hiện đại với đầy 
đủ các thiết bị máy móc… ngay 
cả nhiều khối óc con người cũng 
thông minh vượt trội để sáng 
tạo ra những bộ máy tinh vi, hữu 
ích phục vụ cho đời sống con 
người, nhưng đồng thời họ cũng 
sáng chế ra những vật dụng tệ 
hại gây chết chóc bi thương, như 
bom nguyên tử, súng đạn… và 
hết cuộc chiến tranh này tới 
cuộc chiến khác, như hiện tại 
đang bùng nổ dữ dội tại đất 
nước Ukraina thật thương tâm. 

Ba tôi đã chợt đến rồi lại 
chợt đi trong một thế giới hữu 
hạn này! Nhớ ngày ấy, ba giỏi về 
lãnh vực y khoa, bởi ba làm 
trong bệnh viện Grall của Pháp 
giữa trung tâm Sài Gòn, mà bây 
giờ được đổi thành bệnh viện 
Nhi Đồng 2. Ba đã chứng kiến 

TRANG THANH NIÊN 
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nhiều bệnh nhân, và cũng nhiều 
xác nhân, dù bao nhiêu tiền của 
cũng không thể đổi lấy một sinh 
mạng, khi căn bệnh rơi vào giai 
đoạn cuối! Ba đã kể cho tôi nghe 
nhiều chuyện thật ý nghĩa, 
nhưng rất tiếc lúc đó tôi chưa 
lên mười, nên chỉ lo ăn, lo học và 
lo chơi đùa nữa, chẳng mấy chú 
ý nghe ba kể, giờ quên hết rồi!! 
Nhưng có một điều mà tôi sẽ 
không bao giờ quên: “Chuỗi hạt 
Mân Côi” ba luôn đem theo 
trong người. Tối nào Ba cũng 
lẩm nhẩm đọc kinh Mân Côi, và 
kính cẩn hôn Thánh giá Chúa 
chịu nạn. Có lần tôi vô tư hỏi: 
“Ba ơi! Ba đọc kinh cầu nguyện 
hoài làm gì vậy ba!?” Ba xoa đầu 
đứa con nhỏ và nói: “Công việc 
nhiều khi căng thẳng quá! Ba 
phải cầu nguyện để thư giãn, lần 
hạt để Đức Mẹ phù hộ cứu 
giúp…”. Vâng! Tôi đã nhìn thấy 
chuỗi hạt Mân Côi là một vật bất 
ly thân đối với ba. Ba đã trân 
trọng và luôn giữ trong người 
một cách rất cẩn thận, cứ khi 
nào có chút giờ rảnh là ba lấy ra 
Lần Chuỗi thật say mê, sốt sắng. 
Ba cũng khuyên các con của ba 
chịu khó cầu nguyện với Kinh 
Mân Côi thật siêng năng, nhưng 
con trẻ mê chơi, mê ngủ, nên chỉ 
ngồi đọc hơn chục kinh là ngủ gà 
ngủ gật. Vì thế, ba cũng hiểu tâm 

lý nên nói má đọc kinh chung gia 
đình thì chỉ cần đọc một đoạn 
Lời Chúa và mười hạt kinh Mân 
Côi là đủ, để bọn trẻ đi ngủ, mai 
còn học hành hẳn hoi. 

Ngày Ba vĩnh biệt nằm 
xuống!! 

Chuỗi Mân Côi vẫn được đeo 
trang trọng nơi cổ ba. Tay ba 
cũng cầm vòng chuỗi Mân Côi 
như đang âm thầm cầu nguyện 
tận cõi thâm sâu trong nấm mồ. 
Dù ba tội lỗi thế nào đi nữa, con 
tin tưởng Chúa và Đức Mẹ sẽ 
thương tình mà cứu thoát linh 
hồn Phêrô ba con khỏi chốn vực 
sâu đời đời. Bởi lẽ, khi xưa còn 
sống ở đời, ba dù thế nào vẫn 
không bỏ Chúa và Mẹ. Ba cũng 
biết thương xót người nghèo 
khổ, bệnh tật. Giờ đây, con cũng 
dám xin lòng Chúa xót thương 
đưa ba về quê trời hưởng tôn 
nhan Ngài.  

Chuỗi Mân Côi - vật bất ly 
thân quý báu đó - ba cũng trăn 
trối lại cho cả gia đình, rằng hãy 
coi đó như một “Lá bùa hộ 
mệnh”, như một “Vũ khí tinh 
thần” để bảo vệ đời sống Đức 
tin, dù trong bất cứ hòan cảnh 
nào cũng không được xa lìa 
tràng chuỗi Mân Côi, vì đây là 
vật gia bảo vô cùng quý báu của 
ngôi nhà tâm hồn chúng ta. 
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Vâng! Con đã cố gắng ghi tâm lời 
đó của ba, và mỗi ngày chí ít 
cũng ráng dành thời gian suy 
niệm “Mầu nhiệm Mân Côi”, để 
rồi từ đó con cũng say mê như 
ba ngày nào. Nhiều lúc nhớ ba 
lắm, con lại lần chuỗi Mân Côi và 
cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, 
thanh thản hơn. Bao năm rồi ba 
nhỉ? Đời sống có quá nhiều đổi 
thay,  từ mái trường nội trú thân 
yêu ngày nào, con đã bước chân 
ra trường đời sau ngày ba mất. 
Con đã chới với, ngô nghê giữa 
cuộc đời trăm ngàn cạm bẫy. Đã 
run rẩy, sợ hãi trước bao biến cố 
kinh hoàng trong cuộc sống, 
nhiều lần tưởng mình không đủ 
sức để vượt qua, để tìm thấy kế 
sinh nhai, thay ba giúp cho gia 
đình nhỏ bé của mình. Lúc ấy, 
con chỉ biết lấy “Vật hộ thân là 
chuỗi Mân Côi” để làm sức mạnh 
và khí thế cho mình vượt qua 
mọi chông gai, thử thách giữa 
đường trần gian nan. 

Vâng! Nhờ Đức Mẹ phù hộ 
qua chuỗi Mân Côi con thành 
tâm khẩn nguyện, rồi từng ngày 
con đã được bình an vui sống 
mà lớn lên khi không có ba má 
bên cạnh mình. Con an phận mà 
bươn trải giữa giòng đời “ba 
chìm bảy nổi chín cái lênh 
đênh”! Thời thế thay đổi, đổi 

thay như bốn mùa: Xuân-Hạ-
Thu-Đông, cái gì cũng hữu hạn, 
ngoài Thiên Chúa là trường tồn 
bất biến. Hơn nửa đời người 
trong cõi nhân sinh này, chứng 
kiến bao cảnh thăng trầm đổi 
thay, đến ngay bản thân đôi lúc 
con cũng chợt giật mình, khi cả 
tháng mới có giờ soi mình trong 
gương. Vâng! Bộ mặt thế gian 
này đang dần qua đi, sẽ chẳng 
còn lại gì ngoài tình yêu vĩnh 
cửu của Thiên Chúa dành cho 
chúng con.  

Một ngày kia, tôi xuất hiện 
trên trái đất, nhiều thế kỷ đã có 
trước tôi, và dự đoán nhiều thế 
kỷ nữa sẽ đến sau tôi. Trong 
khoảng thời gian đó, tôi chỉ có 
mặt một vài giờ ngắn ngủi và vội 
vã… rồi im lặng khép lại trên tôi. 
Như vực nước sâu nuốt chửng 
hòn đá, làm gợn mặt nước một 
khoảnh khắc. 

Hữu thể ấy là tôi, tôi chỉ là 
sự giòn mỏng, bất định, chỉ là 
một chút hơi khói bốc lên để rồi 
biến tan vội vã! Con người tôi 
chỉ là nắm bụi sống động. Ôi hư 
vô - không ai biết đến! Hỡi hư vô 
một kiếp người. Nếu con là hư 
vô, lạy Chúa! Chúa là hữu thể. 
Nếu con là không, lạy Chúa! 
Chúa là tất cả. Chúa là Chúa con 
và là mọi sự của con. 



Lửa Mến tháng 05 - 2022 | 49 

 

 
CÁCH DẠY CON ĐƠN GIẢN CỦA 6 NHÀ GIÁO DỤC 

NỔI TIẾNG - GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN  (tt)                                                                                  

4. Hệ thống giáo dục Summerhill - Alexander Neill 

Đây được cho là ngôi trường gây tranh cãi nhất ở Anh vì trẻ 
em được phép không học và thậm chí, không bắt buộc phải tham 
gia các lớp học hằng ngày. Trung bình, chúng sẽ được nghỉ trong 
vòng 3 tháng và sau đó mới bắt đầu tham gia vào các lớp học. Tại 
Summerhill, ngoài các môn học quen thuộc thì trẻ được dạy về 
photoshop, dạy ảo thuật, trồng cây hay những kỹ năng hữu ích 
khác. 

 
Quan điểm của Alexander Neill thể hiện trong phương pháp 

giáo dục này: 

- Khi chúng ta nói “không” với một đứa trẻ, thì đứa trẻ đó sẽ 
bắt đầu nói “không” với cuộc sống. 

- Một đứa trẻ khó khăn là một đứa trẻ không vui, không thể 
tìm thấy sự hòa hợp với thế giới hay với bản thân nó. 

- Cha mẹ của những đứa trẻ nên xem xét lại bản thân mình 
bằng cách trả lời các câu hỏi: Tôi có giúp đỡ con không? Tôi có tin 
tưởng con không? 

TRANG THẾU NHI 
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- Những gì một đứa trẻ cần đó là được sống cuộc sống của 
riêng mình chứ không phải là một cuộc sống đã được lên kế hoạch 
sẵn bởi gia đình và nhà trường. 

- Trẻ em không cần phải thích nghi với trường học mà ngược 
lại, trường học nên điều chỉnh để phù hợp với trẻ. 

- Tất cả trẻ đều cần sự tự do hơn bất cứ điều gì. Nếu có tự do 
thì trẻ có thể làm những điều mình  mong muốn. 

- Cha mẹ thường dọa cho trẻ sợ về những điều sai lầm mà 
chúng gây ra. Song sẽ tốt hơn là nên dạy trẻ đừng sợ bất cứ điều gì 
cả. 

5. Phương pháp giáo dục Instrumentalism - John Dewey 

Ở Mỹ, John Dewey được 
mệnh danh là “cha đẻ của nền 
giáo dục tiến bộ”. Anh tin 
rằng, vai trò của trường học 
là dạy cho một đứa trẻ biết 
tìm cách để thoát khỏi mọi 
tình huống khi chúng được 
học cách thích nghi với môi 

trường xung quanh. Đó là lý do tại sao trẻ em nên được dạy về 
những nhiệm vụ cụ thể hơn là các bài học mang tính trừu tượng 
trong sách vở. 

Quan điểm của Dewey được thể hiện trong phương pháp giáo 
dục này: 

- Hành động sẽ dẫn đến kết quả, thay vì chỉ được dạy, được nói 
thì trẻ nên bắt tay vào thực hiện. 

- Đừng khiến trẻ cảm thấy xấu hổ khi thất bại mà hãy dạy 
chúng suy nghĩ thất bại sẽ giúp chúng ta tốt hơn. 

- Tất cả những khám phá khoa học vĩ đại đều được tạo ra bởi 
những người không ngừng tưởng tưởng và sáng tạo. 

 (còn tiếp) 
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CHĂM SÓC GIẤC NGỦ NGƯỜI CAO TUỔI 
BS VŨ PHONG 

Ngủ là thời gian trong 
đó cơ thể hoàn toàn thư 
giãn, nghỉ ngơi để dưỡng 
sức và tu bổ các hư hao 
của mô bào trong suốt 
một ngày làm việc trí óc 
cũng như chân tay.  

Không có sự nghỉ ngơi 
này, thì con người trở nên 
rã rời mệt mỏi, không có 

sinh lực để làm việc, tính tình thay đổi, hay cau có, gắt gỏng… Ðối 
với người cao tuổi, giấc ngủ lại càng có vai trò quan trọng trong 
việc nâng cao sức khỏe. 

Ngủ bao nhiêu là đủ? 

Với người bình thường, mỗi đêm ngủ khoảng từ 6-7 giờ là đủ. 
Riêng với người cao tuổi mà ngủ được một giấc liên tục khoảng 5-
6 giờ là tốt, vì nhu cầu ngủ ở người cao tuổi ít hơn ở thời kỳ tuổi 
trẻ. 

Rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi. 

Ở người cao tuổi, rối loạn giấc ngủ có thể là thiếu hoặc mất 
ngủ, tạm thời ngắn hạn hoặc kéo dài kinh niên. Mất ngủ tạm thời 
thường là do những ưu tư căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày 
hoặc khi du lịch nơi xa, lạ nước lạ cái khó ngủ. Mất ngủ ngắn hạn 
vài ba tuần lễ có thể là do thói quen ngủ kém hoặc là do đau nhức 
xương khớp. 

Còn mất ngủ kinh niên có thể là do các bệnh thể chất trầm 
trọng như: ung thư, loét dạ dày, Parkinson… nhất là rối loạn tinh 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 
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thần, buồn rầu, trầm cảm, tức giận, ghen tuông. Cũng có nhiều 
người do mắc chứng tiểu đêm, ban đêm phải thức dậy vài ba lần 
rồi khó trở lại với giấc ngủ. Do đó, mất ngủ là dấu hiệu của một 
bệnh hoặc một hoàn cảnh nào đó. 

Khi bị mất ngủ, không nên tự ý uống thuốc mà cần tham khảo ý 
kiến bác sĩ ngay, vì thuốc ngủ không thể giải quyết triệt để các 
nguyên nhân gây mất ngủ ở người cao tuổi. Ngoài ra cũng nên sắp 
xếp lại giờ ngủ, nơi ngủ, tạo ra một thói quen. Cơ thể có một đồng 
hồ sinh học, trong đó một số các sinh hoạt của con người được 
“thảo trình”, cứ tới giờ đó là phải thực hiện công việc đó. Có người 
cứ 7 giờ tối là đã có thói quen đi ngủ rồi thức dậy lúc 2-3 giờ sáng 
làm việc. Có người ngủ muộn hơn và dậy muộn hơn. Tạo ra thói 
quen này rất tốt để duy trì thức ngủ bình thường. 

Ðể giấc ngủ tốt 

Phòng ngủ phải yên tĩnh, thoáng khí, nhiệt độ vừa phải, nệm 
không cứng hoặc quá mềm. Phòng tối hoặc hơi có ánh sáng nhẹ 
màu đỏ hoặc tím dễ kéo dài giấc ngủ hơn là ánh sáng trắng. 

Nếu đang ngủ mà vì một tiếng động, một ác mộng, một ý nghĩ 
quấy rầy hoặc phải tiểu đêm mà không ngủ lại được thì đừng nằm 
trằn trọc trên giường, trở mình qua lại. Hãy đứng dậy, uống một 
chút nước uống rồi làm một công việc nhẹ nào đó, cho tới khi thấy 
buồn ngủ là vào giường nằm ngủ. 

Tránh ăn quá no trước giờ ngủ, tránh những chất gây kích 
thích thần kinh như rượu, càphê thuốc lá, thực phẩm chứa nhiều 
gia vị quá cay chua. 

Tránh tập luyện cơ thể quá sức, kích thích thần kinh khiến ta 
khó đi vào giấc ngủ. Có thể tập vài động tác co duỗi cơ bắp nhẹ 
nhàng ba giờ trước khi lên giường  hoặc làm các động tác như xoa 
mặt, xoa gáy, xoa tai, xoa bụng, xoa ngực mỗi nơi mươi lần, chà hai 
bàn chân, bàn tay cho máu huyết lưu thông, tinh thần thư giãn rồi 
thảnh thơi vào giường nằm ngủ. 
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TÂN BCH GĐPTTTCG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT 

NK 2021-2027: TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT 

                                                          Dom. Nguyễn Văn Hoàng 
                                                      Trưởng ban TT GP Đà Lạt 

 

Lúc 9g30 ngày 01-04-2022, tại giáo xứ Thanh Xá, giáo hạt Bảo Lộc, 
trong Thánh lễ trọng thể do cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP Đà 
Lạt Giuse Trần Văn Chiến chủ tế, tân BCH GĐPTTTCG giáo phận Đà Lạt, 
nhiệm kỳ 2021÷2027 (01.6.2021÷01.6.2027) đã cử hành nghi thức 
tuyên hứa và ra mắt. 

Đồng tế với ngài có cha Giuse Đinh Quang Vinh, chánh xứ kiêm 
linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Thanh Xá. 

Đến chứng kiến lễ tuyên hứa và ra mắt, đại diện BCH GĐPTTTCG 
Việt Nam có anh Giuse Trịnh Văn Tiến, Phó Trưởng ban và đoàn BCH 
GĐPTTTCG TGP Sài Gòn. Cùng về hiệp thông trong Thánh lễ, còn có 
các thành viên BCH và đoàn viên các xứ đoàn Thanh Xá, Tân Thanh. 

Trong nghi thức tuyên hứa do cha TLH Giuse Trần Văn Chiến chủ 
sự, 19 cánh tay đưa lên trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu và cờ 

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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đoàn, nói lên lòng quyết tâm tuân giữ và thực hiện những điều đã 
tuyên hứa. 

Chia sẻ Tin Mừng, với chủ đề “trái tim nào đẹp nhất?” cha chủ tế đã 
giúp mọi người ý thức rằng, trái tim đẹp nhất không phải là trái tim 
trơn tru lành lặn mà là trái tim với nhiều vết vá chằng chịt, với những 
chỗ lồi lõm sần sùi. Những vết vá này là do trái tim ấy đã cho đi một 
phần con tim của mình rồi nhận lại vài mẩu tim của người khác để 
chấp vá vào, vì gieo bác ái sẽ gặt được yêu thương. Còn phần lõm kia là 
do trái tim ấy đã cho đi nhưng chẳng ai đáp trả nên không có gì bù đắp 
vào. 

Kết luận, ngài nói: Trái tim là biểu tượng của tình yêu. Một trái tim 
lành lặn không vết sước là trái tim không dám cho đi, là trái tim ích kỷ, 
hẹp hòi nên không phải là trái tim đẹp. 

Sau Thánh lễ là giờ Chầu Thánh Thể để mọi người tôn vinh và tâm 
tình với Thánh Tâm Chúa Giêsu, bù lại quãng thời gian ngừng trệ sinh 
hoạt vì dịch bệnh. 

Nối tiếp, cha TLH Giuse cùng các anh chị trong BCH GĐPTTTCG 
TGP Sài Gòn và mọi người đến thăm các cha đang nghỉ hưu tại nhà 
hưu dưỡng giáo phận Đà Lạt, để tỏ lòng tri ân các ngài, vì khi còn sức 
khỏe, các ngài đã toàn tâm phục vụ cho đoàn chiên, trong đó có đoàn 
thể GĐPTTTCG. 

Sau đó mọi người dùng buổi cơm trưa thân mật ở giáo xứ Thanh 
Xá trước khi chia tay ra về. 
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CHÚC MỪNG 
Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng 

Tân BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu GP Đà Lạt 
Nhiệm kỳ 2021 ÷ 2027 

Đã tuyên hứa nhận nhiệm vụ ngày 01.04.2022 với 22 thành viên 

Tổng linh hướng: Lm. Giuse Trần Văn Chiến 

01/ Trưởng ban Ông cố Jos. Nguyễn Văn Phong 

02/ Phó TB nội vụ Ông cố Jos. Nguyễn Văn Mão    

03/ Phó TB ngoại vụ Ông cố Fanc. Mai Đắc Tiến  

04/ Phó TB đặc trách giáo hạt Di Linh Ông Đom. Vũ Văn Thăng      

05/ Phó TB đặc trách giáo hạt Đà Lạt Ông Antôn Nguyễn Ngọc Hứa    

06/ Thủ quỹ Ông Jos. Nguyễn Văn Hải    

07/ Tổng thư ký Ông cố Antôn Nguyễn Đức Ninh   

08/ TK 1: phụ trách giáo hạt Bảo Lộc Ông Lorensô. Lê Trường An        

09/ TK 2: phụ trách giáo hạt Di Linh Ông Jean. Trần Hoàng Hải  

10/  Trưởng ban truyền thông Ông Đom. Nguyễn Văn Hoàng 

11/ Phó TB truyền thông Ông Paull. Trang Lập Quang      

12/ Trưởng ban bác ái Bà Maria Nguyễn Thị Xuân  

13/ Phó TB bác ái                        Ông Jos. Nguyễn Văn Thám           

14/ Trưởng ban phụng vụ Ông Jos. K’ Brệp                  

15/ Ủy viên phụng vụ Ông Paull. Lã Xuân Thông        

16/ Trưởng ban phát triển Ông Pet. Nguyễn Văn Quý   

17/ Phó TB phát triển Ông Đom. Lê Văn Hoàng  

18/ Ủy viên hỗ trợ phát triển Ông cố Inhaxiô 
                                                                           Nguyễn Văn Tụng    

19/ Ủy viên hỗ trợ phát triển Ông Gabiel. K’ Brin                           

20/ Ủy viên hỗ trợ phát triển Ông Paull. Mul Jep                           

21/ Ủy viên hỗ trợ phát triển Ông Vinc. Phan Trọng Thủy           

22/ Ủy viên hỗ trợ phát triển Ông cố Pet. Trần Văn Vịnh              
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GĐPTTTCG GP BÙI CHU: TỔNG KẾT NĂM 2021  

VÀ TRIỂN KHAI  

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2022 

Đaminh Ngô Đức Giang 

 

Được sự cho phép của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục 
GP Bùi Chu, BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu dự kiến tổng kết sinh hoạt 
năm 2021 vào ngày 08.01.2022, nhưng vì dịch Covit-19 bùng phát 
nên không thực hiện được.   

Đến hôm nay, ngày 01.04.2022, được sự thống nhất của cha 
Tổng linh hướng (TLH), BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu đã tổ chức 
hội nghị tổng kết năm 2021 và đưa ra phương hướng mục vụ cho 
năm 2022. 

Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có sự hiện diện của cha TLH  
GĐPTTTCG GP Bùi Chu  Đaminh Nguyễn Văn Vàng và thành viên 
BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu. 
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  Sau kinh khai mạc, cha TLH 
chia sẻ Lời Chúa (Ga 7.1-2.10.25-
30)  thứ Sáu sau Chúa nhật IV mùa 
Chay, cũng là ngày đền tạ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu. 

Tiếp đến, ông cố Giuse Trần 
Thế Việt  - Trưởng BCH GĐPTTTCG 
GP Bùi Chu - báo cáo  hoạt động 
trong năm và đưa ra phương 
hướng sinh hoạt cụ thể trong 
những tháng đầu năm và cả năm 
2022.  

Nối tiếp, các đại biểu đã phát 
biểu đóng góp ý kiến xây dựng cho 

công việc mục vụ của GĐPTTTCG GP Bùi Chu mỗi ngày một thăng 
tiến và tốt đẹp hơn. 

Kết thúc hội nghị, các thành viên hướng lên bàn thờ tạ ơn 
Thánh Tâm Chúa và nhận phép lành của Chúa từ cha TLH trước 
khi ra về.  

 



58 | Lửa Mến tháng 05 - 2022 

NGỌN LỬA THÁNH TÂM NƠI XỨ ĐOÀN NAM AM 

Khổng Minh Chung 

Lâu nay, do dịch Covid 19 bùng phát 
và lan rộng nhanh trên toàn thế giới, 
trong đó có Việt Nam, đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến sinh hoạt của các đoàn 
thể Công giáo Tiến hành nói chung và 
GĐPTTTCG nói riêng! Mọi sinh hoạt phải 
tạm thời ngưng nghỉ theo tinh thần 
chung của chính phủ và chỉ thị 5K, và 
GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Am, giáo phận 
Hải Phòng cũng nằm trong tình trạng 
này.  

Mặc dù vậy, nhưng ngọn lửa Thánh 
Tâm Chúa Giêsu vẫn âm ỉ bằng những 
lời cầu nguyện, bằng những việc làm bác 

ái, như: thăm hỏi bệnh nhân, cầu nguyện cho những thành viên qua 
đời, giúp đỡ những người già cả, neo đơn, ốm đau, túng thiếu... Đến 
nay dịch bệnh đang có chiều hướng suy giảm, các toán lại sinh hoạt trở 
lại, như: đọc kinh luân phiên các gia đình vào thứ 5 trong tuần, tùy 
theo quy định của các toán cho phù hợp với đơn vị của mình. Sinh hoạt 
của BCH các xứ đoàn, cấp giáo hạt và giáo phận cũng tiếp tục được 
nhen nhóm trong điều kiện cho phép.  

Đặc biệt, trong mùa Chay Thánh, 
GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Am vẫn tham gia 
ngắm nguyện, cùng đi theo Chúa trên những 
chặng đường Thánh giá. Tham gia vào các 
việc của giáo xứ, góp phần làm cho đại lễ 
Phục sinh được long trọng và sốt sắng.  

Xin mọi người cùng cầu nguyện với 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, để cơn dịch bệnh 
mau chấm dứt, cho người người, nhà nhà 
thoát khỏi cảnh ly tán đau thương và cho 
các sinh hoạt của mọi ban đoàn tiếp tục ổn 
định và không ngừng phát triển. 
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GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN 

SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 4.2022 

Thảo Qua 

 

“Chúa mời gọi chúng ta không thất vọng, nhưng hy vọng vào 
lòng thương xót của Chúa” 

Linh mục Phêrô Phạm Quốc Hùng, SDB đã chia sẻ như trên trong 
buổi họp BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn, vào lúc 08g30 ngày 09.4.2022, 
tại hội trường giáo xứ Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức. 

Trước buổi họp, các thành viên đã lên nhà thờ Chầu Mình Thánh 
Chúa cách trọng thể.  

GIỚI THIỆU VÀ CHIA SẺ 

Đến tham dự có anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh - Phó nội vụ, anh 
Giuse Huỳnh Bá Song -  Phó ngoại vụ GĐPTTTCG TGP, cùng các Ban 
chuyên trách: Ban thư ký, Ban huấn luyện tông đồ; BCH GĐPTTTCG 
các giáo hạt Bình An, Chí Hòa, Gia Định, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Thọ, Sài 

TIN GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN 
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Gòn – Chợ Quán, Tân Định, Tân Sơn Nhì, Thủ Thiêm, Xóm Chiếu, Xóm 
Mới và các xứ đoàn thuộc giáo hạt Thủ Đức. 

Các tham dự viên hân hạnh được Linh mục Phêrô Phạm Quốc 
Hùng, SDB - chánh xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Tam Hải, 
giáo hạt Thủ Đức chia sẻ về chủ đề: “Mùa Chay, mời gọi sám hối và tin 
vào Tin Mừng”. Với cách diễn giảng ngắn gọn, dễ hiểu, ngài đã giúp các 
thành viên thêm sốt mến để đón mừng đại lễ Chúa phục sinh. Sám hối 
và tin vào Tin Mừng là điều kiện để Thiên Chúa tha thứ và lãnh nhận 
ơn tha thứ của Ngài.  

HỌC TẬP 

Chương trình sinh hoạt tiếp tục 
với phần học tập chủ đề “Hướng tới 
một giáo hội hiệp hành: Hiệp thông 
- Tham gia - sứ vụ” do anh Giuse 
Nguyễn Đức Xinh, TB Huấn luyện 
Tông đồ giới thiệu.  

BÁO CÁO 

Tiếp đến, đại diện BCH GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Đức báo cáo tình 
hình sinh hoạt từ 01-4-2021 đến 31-3-2022. Sau đó đại diện BCH 
GĐPTTTCG các giáo hạt Bình An, Tân Định, Gia Định, Gò Vấp, Hóc Môn, 
Thủ Thiêm, Xóm Mới và Xóm Chiếu chia sẻ đôi nét về thuận lợi và khó 
khăn khi sinh hoạt trở trong tháng vừa qua. 

Anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh - Phó nội vụ GĐPTTTCG TGP -góp 
ý về đánh giá một xứ đoàn: ngoài báo cáo của thành viên BCH xứ đoàn, 
cần làm việc với BTV HĐMV vụ giáo xứ để nắm tình hình cụ thể. Muốn 
BTV GĐPTTTCG TGP gặp cha xứ của xứ đoàn nào, trước đó BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt phải báo cáo cụ thể, trung thực về tình hình của 
xứ đoàn đó. 

Anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó ngoại vụ GĐPTTTCG TGP - ghi 
nhận tình hình hoạt động đoàn thể tại các giáo hạt: BCH các giáo hạt 
nỗ lực trong sinh hoạt, có linh mục linh hướng tham gia, đa số có 
chương trình họp cụ thể. Tuy nhiên còn có giáo hạt chưa mặc đồng 
phục khi sinh hoạt. Việc triển khai học tập tốt, các tài liệu được phổ 
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biến tới xứ đoàn và tới người đoàn viên, có ý hướng huấn luyện cho 
đoàn viên mới trước khi kết nạp. Nhiều xứ đoàn cộng tác tốt với giáo 
xứ, cung cấp nhiều thành viên cho HĐMV giáo xứ. Công tác đạo đức đã 
có hoạt động trở lại. Việc Tôn vương phải theo đúng theo hướng dẫn. 
Cần có sự phân công thành viên của BCH giáo hạt đồng hành cùng các 
xứ đoàn, đây là việc làm cần thiết để có thể lắng nghe, chia sẻ những 
khó khăn với các xứ đoàn. 

PHƯƠNG HƯỚNG TỚI 

Anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh - Phó nội vụ GĐPTTTCG TGP triển 
khai những việc cần làm sắp tới: 

1- Tổ chức Thánh lễ mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Thánh lễ mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2022 sẽ được BCH 
GĐPTTTCG TGP tổ chức vào lúc 09g30 thứ Sáu, ngày 18.06.2022 tại 
thánh đường giáo xứ Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm, do cha TLH Vinh 
Sơn Nguyễn Văn Hồng chủ tế. 

Với tinh thần đồng trách nhiệm, nhằm tổ chức Thánh lễ nghiêm 
trang, sốt mến, BCH GĐPTTTCG TGP phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
BCH GĐPTTTCG các giáo hạt. 

2- Một số công việc khác: 

- BTV tiếp tục đồng hành cùng các giáo hạt trong sinh hoạt. BCH 
giáo hạt khi có phiên họp xin thông báo để BTV cử thành viên tham 
dự.  

 - Ngày 07.5.2022, thăm quý cha nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng La 
San, Mai Thôn, Số 290 XVNT, Q. Bình Thạnh, do BCH GĐPTTTCG giáo 
hạt Gia Định và Gò Vấp thực hiện. 

- Kỳ họp thường kỳ của BCH GĐPTTTCG TGP tháng 05.2022 được 
tổ chức vào lúc 8g30 ngày 14.5.2022 tại giáo xứ Bà Điểm,  giáo hạt Hóc 
Môn. Điạ chỉ: cơ sở 2 Đất Thánh, số 15/6D Đường Bắc lân 2, Ấp Bắc 
Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP HCM.  

3- Thông báo quyết định bổ nhiệm nhân sự 

Anh Phaolô Phạm Hoàng Sơn - Thư ký BCH GĐPTTTCG TGP phổ 
biến quyết định điều động nhân sự số 01/2022/QĐ/BTV của BCH 
GĐPTTTCG Việt Nam, ngày 05-04-2022 về việc phân nhiệm ông Giuse 
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Nguyễn Đức Xinh, sinh năm 1961, đoàn viên xứ đoàn Phú Xuân - giáo 
hạt Xóm Chiếu - TGP Sài Gòn giữ nhiệm vụ: Tổng thư ký BCH 
GĐPTTTCG Việt Nam. 

Nhân dịp này, ông Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng ban BCH 
GĐPTTTCG Việt Nam - trao quyết định cho ông Giuse Nguyễn Đức 
Xinh. 

4- Kiện toàn ban chuyên môn 

Anh Giuse Huỳnh Bá 
Song - Phó ngoại vụ 
GĐPTTTCG TGP - triển 
khai việc kiện toàn Ban 
Huấn luyện Tông đồ. 

Nhiệm vụ chủ yếu: 
nghiên cứu soạn thảo tài 
liệu cơ bản chương trình 
sinh hoạt, huấn luyện cho 
đoàn viên và BCH các cấp. 

Hoàn thiện và bổ sung các tài liệu về chương trình sinh hoạt, đạo đức 
cơ bản phục vụ cho sinh hoạt đoàn thể. Tổ chức trao đổi, bồi dưỡng 
nhân sự có khả năng nắm bắt nền tảng tổ chức sinh hoạt cơ bản của 
đoàn thể, nhằm có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ lãnh đạo chủ chốt 
trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ kế tiếp. Đây là nhiệm vụ chủ chốt của Ban 
Huấn luyện Tông đồ. 

Nhân sự tham gia gồm: Trưởng ban, Phó ban nội vụ, Thư ký BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt; và thành viên BCH các cấp có khả năng chuyên 
môn, soạn thảo tài liệu được BCH GĐPTTTCG giáo hạt giới thiệu. 

Giờ sinh hoạt: Lúc 09g sáng thứ Hai, tuần lễ thứ 2 hàng tháng tại 
nhà thờ Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm. 

KẾT THÚC:  

Buồi sinh hoạt kết thúc lúc 11g00 sau phép lành của Linh mục 
Phêrô Phạm Quốc Hùng SDB. Trước khi ra về, Linh mục Phêrô và các 
tham dự viên cùng dùng bữa cơm thanh đạm, ấm cúng, và no đủ. 
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GĐPTTTCG GIÁO HẠT HÓC MÔN - TGP SÀI GÒN 

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG SINH HOẠT  
                                                                            Maria Đoàn Thị Lệ Thu 

 

Ngày 30.3.2022, tôi cùng với 
anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó 
TB ngoại vụ GĐPTTTCG TGP Sài 
Gòn – đã đến tham dự buổi sinh 
hoạt Ban Chấp Hành GĐPTTTCG 
giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. 
Đón tiếp chúng tôi có anh 
Trưởng ban Don Bosco  Nguyễn 
Đình Thạc, cùng một số anh chị 
trong BCH GĐPTTTCG các cấp 
trong giáo hạt Hóc Môn.  

Tôi hơi bất ngờ khi thấy các 
thành viên đến tham dự trang 
phục chỉnh tề: đeo phù hiệu, 
nam thắt cà-vạt, nữ đeo dây. Đó 
là một nét đẹp trong sinh hoạt, 
thể hiện được tinh thần của một 
đoàn thể. Từ lâu, tôi được nghe 
các anh giới thiêu về sự nghiêm 

túc trong sinh hoạt của BCH giáo 
hạt Hóc Môn và hôm nay tôi mới 
được tham dự. 

Trước buổi họp, các thành 
viên tham dự giờ chầu Thánh 
Thể do cha linh hướng chủ sự. 
Sau đó, buổi họp được tổ chức 
trong khoảng trống khuôn viên 
nhà thờ (vì nhà thờ đang xây 
dựng). Thật nhanh nhẹn, các anh 
chị mỗi người một tay sắp xếp 
bàn ghế ngăn nắp và vào họp.  

Trước buổi họp này, BCH 
giáo hạt đã có phiên họp trù bị 
để chuẩn bị chương trình họp. 
Đại diện các xứ đoàn báo cáo 
ngắn gọn, không cần phải mời 
mà từng vị đứng lên giới thiêu 
tên xứ đoàn và đi vào nội dung 
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báo cáo. Anh Trưởng ban lắng 
nghe, ghi nhận và đúc kết. Anh 
ghi nhận nhanh và tóm tắt các 
báo cáo của các xứ đoàn.  

Anh khen những xứ đoàn có 
điểm nổi bật trong sinh hoạt, 
đạo đức và bác ái. Qua anh, 
chúng tôi được biết thành viên 
trong GĐPTTTCG các cấp tích 
cực tham gia và nhiều công việc 
của giáo xứ. Điều đó minh chứng 
rằng anh chị rất được sự tín 
nhiệm của các cha xứ. Riêng 
phần học tập của Ban huấn 
luyện Tông đồ thuộc GĐPTTTCG 
TGP Sài Gòn, các xứ đoàn đã tổ 
chức thực hiện với hơn 50% 
đoàn viên đến tham dự. 

Đúng là mỗi nơi một vẻ, đã 
có nhiều GĐPTTTCG các giáo hạt 
sinh hoạt rất nghiêm túc với 
những nét nổi bật riêng và 
GĐTTTCG giáo hạt Hóc Môn là 
một điển hình. 

Mặc dù đường về có xa trong 
buổi trưa nắng nóng tháng 3 đầu 
mùa hạ, nhưng tôi lại cảm thấy 
trong lòng một luồng gió mát. 
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa 
Giêsu ban nhiều hồng ân, sức 
khỏe và bình an cho các anh chị 
trong việc làm chứng nhân cho 
tình yêu của Trái Tim Chúa. 

 

XỨ ĐOÀN TRUNG MỸ TÂY 

HIỆP HÀNH TUẦN THÁNH 2022 
Bài: Mạnh Hùng & Ảnh: Tiến Hải 

Ngay từ đầu tháng 3.2022, 
sau khi nhận được công tác phục 

vụ mùa Chay, Tuần Thánh và 
Phục sinh từ cha Linh hướng và 
HĐMV giáo xứ Trung Mỹ Tây, 
giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. 
BCH GĐPTTTCG xứ đoàn đã tổ 
chức họp toàn thể thành viên xứ 
đoàn để phân công, phân nhiệm 
cho các toán và cá nhân phụ 
trách. 

Công việc đầu tiên là giữ xe 
trong ngày giải tội 30.3.2022. 
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Mặc dù đây là công việc thường 
xuyên trong Thánh lễ Chúa nhật 
hàng tuần, nhưng anh chị em 
phụ trách cũng đã có bàn bạc 
phương án kỹ càng để công việc 
diễn ra thuận lợi và tốt đẹp. 

Thành lập, chuẩn bị trang 
phục và tập dợt cho đội trắc, đội 
kiệu rước táng xác Chúa vào tối 
thứ Sáu Tuần Thánh, do ông cựu 
xứ đoàn trưởng phụ trách. 

Trong thời gian này, BCH xứ 
đoàn cũng đã vận động được 
một số ân nhân ủng hộ mua 27 
áo dài và 15 quần trắng dành 
cho 12 tông đồ và 3 vị cầm 

Thánh giá nến cao. 

Sau khi cử đại diện xứ đoàn 
trong nhóm đi chặt lá dừa về, 
sáng thứ Bẩy, ngày 09.04.2022, 
các đoàn viên tiến hành soạn và 
phân chia lá thành những bó 
nhỏ, để chuẩn bị cho Thánh lễ 
chiều thứ Bẩy và 5 Thánh lễ 
Chúa nhật Lễ Lá.  

Bước vào những ngày Tuần 
Thánh, các đoàn viên cùng giới 
trẻ thay phiên nhau giữ xe tại 2 
điểm ngoài nhà thờ, cho đến khi 
giáo dân tham dự giờ chầu, 
viếng xác Chúa… ra về hết. 

Ngoài những công tác chính 
yếu kể trên, các đoàn viên còn 
tham gia vào những việc khác 
như làm tông đồ, phụ trách 
Thánh giá nến cao, ngắm đứng, 
ngắm 5 dấu đinh, ca đoàn… 

Mặc dù trải qua những ngày 
Tuần Thánh khá bận rộn, nhưng 
các anh chị em đoàn viên rất 
phấn khởi khi được góp công 
sức nhỏ bé của mình hiệp hành 
cùng giáo xứ. Đồng thời cũng 
hãnh diện khi được cha chánh 
xứ kiêm linh hướng xứ đoàn và 
HĐMV giáo xứ ưu ái giao nhiệm 
vụ và nhận, GĐPTTTCG xứ 
Trung Mỹ Tây là một đoàn thể 
mạnh và luôn đi đầu trong mọi 
sinh hoạt của giáo xứ. 
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GĐPTTTTCG GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ VÀ XÓM MỚI 

THĂM QUÝ CHA VÀ QUÝ NỮ TU NGHỈ HƯU 

Văn Chiến 

 
Lúc 08g30 ngày 02.4.2011, GĐPTTTCG giáo hạt Tân Sơn Nhì (TSN) 

và Xóm Mới (XM) đã đến thăm và tặng quà cho quý cha nghỉ hưu tại 
Nhà An Dưỡng Phát Diệm và quý nữ tu nghỉ hưu tại dòng Mến Thánh 
Giá Gò Vấp. 

Được biết, đây là hoạt động định kỳ hằng năm của GĐPTTTCG giáo 
hạt TSN và XM, nhằm mục đích thể hiện sự kính trọng và biết ơn các vị 
mục tử và tu sĩ, đã hiến trọn cuộc đời phục vụ cho tha nhân. 

Ngoài bà Rosa Nguyễn Thị 
Thủy - TQ BCH GĐPTTTCG TGP 
Sài Gòn, BCH và Ban BAXH giáo 
hạt Tân Sơn Nhì và Xóm Mới, 
còn có sự tham gia của đại diện 
BCH các xứ đoàn thuộc hai giáo 
hạt. 

Tiếp đón đoàn, cha Giám 
đốc nhà hưu Giuse Lê Văn Hưởng cho biết: “Nhà An dưỡng Phát Diệm 
hiện nay chỉ có 03 linh mục đang nghỉ hưu. Ngoài ra, còn có 04 linh 
mục đang giúp hướng dẫn gần 80 em dự tu thuộc giáo phận Phát Diệm 
và Xuân Lộc đang theo học tại Sài Gòn. Ngoài các nguồn kinh phí 
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không thường xuyên ở một số nơi gửi đến, các cha sinh sống nhờ tiền 
bổng lễ do quý cha trong và ngoài giáo hạt Xóm Mới gửi đến. Sau 
những năm tháng chăm lo mục vụ cho giáo dân, đây là quãng thời gian 
tĩnh lặng nhất để các ngài chuẩn bị tâm hồn, sẳn sàng về trình diện 
cùng Thiên Chúa”. 

Sau đó, cha Giám đốc đã hướng dẫn đoàn lên từng phòng để thăm quý 
cha. Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng bộc bạch: “Niềm vui của các linh mục nghỉ 
hưu là được bà con đến hỏi thăm và trò chuyện, vì chúng tôi luôn nhớ 
về quãng đời phục vụ cộng đoàn, nhớ từng khuôn mặt đã cộng tác với 
chúng tôi để chăm lo đời sống đức tin cho mọi người.” 

Sau đó, đoàn đã đến thăm quý nữ tu nghỉ hưu, ốm đau tại dòng 
Mến Thánh Giá Gò Vấp.  

Nữ tu Maria Trần Thị Thu 
Mai ân cần đón tiếp đoàn và 
tâm sự: Các nữ tu già yếu, nghỉ 
hưu dưỡng tại khu dành riêng 
đã được sự chăm sóc đặc biệt 
của nhà dòng và các đệ tử. 
Những nữ tu còn đi lại được, sẽ 
tham gia vào các công việc nhẹ 
như phụ nhà bếp, đan lát... để 

khuây khỏa lúc tuổi già. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng chỉ cách nhà nguyện 
một đoạn hành lang ngắn, nên rất thuật lợi để quý nữ tu tham dự các 
Thánh lễ, cũng như đến đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi khi nhàn rỗi... 

Đoàn kết thúc chuyến thăm viếng lúc 10g45 cùng ngày. 

GĐPTTTCG hạt Xóm Mới: Thăm quý cha Hạt trưởng và linh 
hướng giáo hạt Xóm Mới  

Cũng vậy, sáng Chúa nhật 03.4.2022, BCH GĐPTTTCG giáo hạt 
Xóm Mới đã đến thăm quý cha Hạt trưởng đã nghỉ hưu hưu gồm: cha 
Giuse Vũ Minh Nghiệp - nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa, cha 
Đaminh Đinh Ngọc Lễ - nghỉ hưu tại đền Thánh Giuse Công Chính. Quý 
cha linh hướng giáo hạt Xóm Mới, có cha Phaolô Nguyễn Thực - hiện là 
chánh xứ giáo xứ Antôn, cha Giuse Trần Văn Thụy - Nguyên linh 
hướng GĐPTTTG xứ đoàn Hà Nội, nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Chí 
Hòa. 
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Cha Giuse Vũ Minh 
Nghiệp rất vui, vì đây là lần 
đầu tiên GĐPTTTCG giáo hạt 
Xóm Mới đến thăm quý cha 
Hạt trưởng và linh hướng đã 
nghỉ hưu. Nhắc về việc xây 
dựng nhà thờ Thái Bình, ngài 
nói: “Xây dựng nhà thờ là do 
tiền của giáo dân đóng góp, vì 
thế chúng ta phải xây cho 

chắc, đẹp, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của giáo dân.” 

Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ bày tỏ: “Thời gian đầu nghỉ hưu, linh 
mục luôn cảm thấy “nhớ” giáo dân và nhà thờ. Nhưng rất may, tại đền 
Công Chính có nhà nguyện và mở cửa hằng ngày để giáo dân đến tham 
dự Thánh lễ và cầu nguyện cùng Thánh cả Giuse, qua đó tôi cũng cảm 
thấy ấm lòng. Ngoài ra, chúng tôi vẫn được các cá nhân, đoàn thể đến 
thăm hỏi. Đó là niềm vui lúc tuổi già để chúng tôi bình tâm chuẩn bị 
tâm hồn về trình diện cùng Chúa. Đồng thời, ngài tặng cho các thành 
viên bộ sách “Đạo Yêu Thương & Kể chuyện Kinh Thánh” trước khi ra 
về. 

Chắc rằng, người linh mục, tu sĩ khi về già sẽ còn những ưu tư, 
khắc khoải, cô đơn kèm theo sự tủi hờn, oán trách rất đời thường, 
nhưng các ngài không nói ra. Vâng, biết nói sao đây, xin cầu chúc các 

ngài được trung thành với 
Thiên Chúa đến cuối đường 
đời như lời sách Huấn ca đã 
dạy: “Dòng dõi các ngài giữ 
vững các điều giao ước, nhờ 
các ngài, con cháu cũng một 
mực trung thành. Dòng dõi 
các người sẽ muôn đời tồn 
tại, vinh quang các ngài sẽ 

chẳng phai mờ. Các ngài sẽ được mồ yên mả đẹp, và danh thơm mãi 
lưu truyền hậu thế”. 
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1/ Quỹ Truyền giáo và Phát triển đoàn thể năm 2022 

- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn  2.000.000đ 
- Xứ đoàn Bùi Nam, giáo hạt Hóc Môn  2.500.000đ 
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn  1.000.000đ 
- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn  2.200.000đ 
- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn  1.300.000đ 
- Xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn  420.000đ 
- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì  1.800.000đ 

2/ Niên liễm năm 2022 

- Giáo hạt Tân Định  400.000đ 

 

 

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cám ơn sự giúp đỡ 
của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 
04.2022 gồm: 

        1/ Ân nhân giúp công tác Ban bác ái và người nghèo 

- Giáo hạt Gò Vấp 1.000.000đ 
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 500.000đ 
- Xđ. Đức Tin, giáo hạt Gò Vấp - Giúp 1 GĐ có 6 người tâm thần 600.000đ 
- Ông Phaolô Trang Lập Quang, Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt 100.000đ 

2/ Ân nhân giúp nồi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc 
Thạch:  

- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn 300.000đ 
- Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ 
- Xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An 600.000đ 
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 1.300.000đ 
- Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An 640.000đ 
- Xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức 500.000đ 

TRANG BÁC ÁI   

TRANG ÂN NHÂN 
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- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì 430.000đ 
- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới  300.000đ 
- Anh chị Bình - Hiếu 1.000.000đ 
- Bà Maria Phạm Thị Vui 600.000đ    
- Một đoàn viên xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì 500.000đ 
- Ông Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm   100.000đ 
- Chị Chi, chị Liên, chị Nguyệt - xứ đoàn Vườn Chuối  500.000đ 
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới giúp: 

 * Nồi cháo Phạm Ngọc Thạch 500.000đ 
 * Công tác Ban bác ái 500.000đ 

        3/ Giúp “con dê núi” giáo xứ Đê Sơmei, GP Kontum 

- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Xóm Mới 500.000đ 

 

 

 

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa 
Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu 
chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa: 

 

Cha Tổng linh hướng và Ban chấp hành GĐPTTTCG TGP Sài Gòn 

cùng Ban biên tập Nội san Lửa Mến thành thật chia buồn với gia đình: 

BÀ CỐ ANNA LƯƠNG THỊ QUẾ, SN 1935 

Thân mẫu cha Phêrô Nguyễn Văn Trọng 
Chánh xứ Trung Bắc kiêm linh hướng Gia đình PTTT Chúa Giêsu 

xứ đoàn Trung Bắc, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn 
Được Chúa gọi về ngày 13.04.2022. 

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón nhận linh hồn  
Bà cố Anna vào hưởng Nhan Thánh Chúa. 

01/ Ông Đaminh Phạm Văn Tưởng, SN 1930. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Hạc Châu, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ngày 02.03.2022. 

02/ Ông Giuse Ngô Văn Thành, SN 1954. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 03.03.2022. 

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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03/ Ông Micae Mai Văn Thủ, SN 1963. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về 
ngày 04.03.2022.   

04/ Cụ Maria Vũ Thị Kiểm, SN 1939. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên 
Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
10.03.2022. 

05/ Cụ Maria Trần Thị  Ky (cụ Lương), SN 1937.  Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Trung Linh, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ngày 12.03.2022. 

06/ Cụ Têrêsa Ngô Thị Quyên (cụ Thuyết), SN 1933. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Danh, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 14.03.2022. 

07/ Ông Giuse Vũ Văn Vinh, SN 1966. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 16.03.2022. 

08/ Ông Đaminh Lương Văn Thông, SN 1932. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 17.03.2022. 

09/ Cụ kiểm Đaminh Mai Văn Nhiên, SN 1952. Đoàn  viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 17.03.2022. 

10/ Bà trùm Maria Ngô Thị Hảo, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về 
ngày 18.03.2022. 

11/ Bà Maria Phạm Thị Cảnh, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 
18.03.2022. 

12/ Ông Gioan Ngô Văn Cửu, SN 1975. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về 
ngày 18.03.2022. 

13/ Ông Gioan Baotixita Lê Văn Năng, SN 1943. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức; ân nhân GĐPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa 
gọi về ngày 21.03.2022. 

14/ Ông Vinh Sơn Ngô Đức Thoan, SN 1959.  Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 22.03.2022. 
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15/ Cụ Kiểm Maria Lương Thị Huyết, SN 1955. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 22.03.2022. 

16/ Ông Giuse Nguyễn Thanh Long, SN 1949. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Tân Châu, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày ngày 
22.03.2022. 

17/ Ông Gioakim Ngô Quang Cảnh, SN 1951. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 23.03.2022. 

18/ Ông Phêrô Nguyễn Tuấn Kiệt, SN 1966. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 
23.03.2022. 

19/ Ông Giuse Trần Văn Khanh, SN 1934. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày ngày 
26.03.2022. 

20/ Ông Gioakim Ngô Văn Rư, SN 1954. Thuộc xứ đoàn Kim Thành, giáo 
hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
28.03.2022. 

21/ Bà Rosa Nguyễn thị Chín, SN 1932. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 30.03.2022. 

22/ Ông Gioan Nguyễn Duy Sơn, SN 1961. Phó ngoại vụ GĐPTTTCG xứ 
đoàn Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 
30.03.2022. 

23/ Bà Maria Lương Thị Cúc, SN 1927. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hưng Nghĩa, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 05.04.2022. 

24/ Bà Catarina Nguyễn Thị Nhường, SN 1930. Ân nhân GĐPTTTCG giáo 
hạt Thủ đức. Là thân mẫu chị Nguyễn Thị Thu - Thư ký xứ đoàn Thủ Đức; giáo 
hạt Thủ đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09.04.2022. 

25/ Ông Giuse Maria Nguyễn Phi Trường, SN 1949. Trưởng BCH 
GĐPTTTCG xứ đoàn Long Bình; nguyên thư ký BCH GĐPTTTCG giáo hạt Thủ 
Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.04.2022. 

26/ Ông Giuse Vũ Ngọc Riến, SN 1931. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân 
Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày ngày 
16.04.2022. 


