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HÃY CỘNG TÁC TÍCH CỰC  

VÀO KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA 

ĐGM GB. Bùi Tuần 

1. Mấy ngày nay, Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy sám hối, vì nhiều lần tôi 

đã không cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa một cách cụ thể. 

Cụ thể có nghĩa là: Bằng đúng việc; Bằng đúng cách; Bằng đúng lúc; 

Theo đúng nhu cầu. 

2. Nhất là tôi đã không phó thác mình cho Đức Mẹ. Bởi vì Đức Mẹ 

chính là con đường tuyệt hảo, Chúa ban cho nhân loại, để nhờ con đường 

đó, mà nhân loại được cứu, nhất là trong cảnh gian nan khốn khó. 

3. Do vậy, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, tôi luôn sống thân mật với Đức 

Mẹ. 

4. Tôi sung sướng được thuộc về Mẹ. Tôi cảm nhận tôi được Mẹ ấp ủ. 

5.  Bất cứ việc gì, dù lớn dù nhỏ, tôi đều gửi cho Mẹ. 

6. Xưa, trong tiệc cưới ở Cana, Đức Mẹ đã cảm thương chủ nhà vì họ 

hết rượu. Đức Mẹ đã xin Chúa Giêsu làm phép lạ cho nước trở thành 

rượu. 

Nay, trong nhiều trường hợp tôi gặp cảnh thiếu thốn, cả về phần xác 

lẫn về tâm hồn. Đức Mẹ thương, đã xin Chúa Giêsu cứu tôi. 

7. Cũng có trường hợp tôi gặp thiếu thốn hoặc người thân gặp khổ cực, 

tôi chưa kịp cầu xin với Mẹ, thì Mẹ đã đến và trách yêu tôi: “Tại sao con 

không chạy đến Mẹ ngay?” 

8. Tôi có cảm nhận rất rõ là Đức Mẹ rất vui, khi tôi sống bé nhỏ chạy 

lại với Mẹ. 

9. Có lúc, tôi nghe Mẹ tâm sự với tôi. Mẹ cho tôi thấy nhân loại đang 

trên bờ vực thẳm khổ đau, nếu không sám hối. 

10. Trước đây không lâu, ở Fatima, Đức Mẹ đã cảnh báo nhiều khốn 

khổ sẽ xảy ra nếu nhân loại không sám hối. 

Nay, Đức Mẹ cũng đang nhắc cho tôi và cho nhiều người như vậy. 

11. Lúc này sám hối đang trở thành sứ điệp, Mẹ gửi cho nhân loại. 
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12. Nếu lúc này, sứ điệp sám hối Mẹ gửi đi không được đón nhận, thì 

sẽ là quá muộn. 

13. Riêng tôi, tôi luôn hy vọng ở Mẹ. Mẹ đang cứu và sẽ cứu những ai 

kêu cầu Mẹ. 

14. Lạy Mẹ, xin dạy con hai chữ “Xin Vâng”. 

15. Mẹ khuyên tôi: “Hãy phó thác mình cho Chúa”. Sự phó thác đó 

không miễn cho con khỏi những phấn đấu nội tâm gay gắt. Hãy tỉnh thức 

và cầu nguyện. 

Long Xuyên, ngày 18.05.2022 

 

 

 

THÁNH  TÂM  CHÚA 
             Nguyễn Thanh Hà 
             Xứ đoàn Võ Dõng 

Giê-su Vua tình thương 
Yêu nhân loại đến cùng 
Chịu đòn roi sỉ nhục 
Nhận cái chết đau thương. 

Giê-su Vua tình yêu 
Chịu chết trên đồi chiều 
Đã hy sinh mạng sống 
Dành cho người mình yêu. 

Một tình yêu cao vời 
Thực thi đức vâng lời 
Đẹp lòng Cha Thiên quốc 
Thơm chung trong lòng người. 

Giê-su Đấng nhân lành 
Dẫn chiên đến đồng xanh 

Ngày đêm luôn canh giữ 
Để chiên được bình an. 

Một con chiên lạc đàn 
Bỏ chín  mươi chín con 
Đi tìm cho kỳ được  
Dẫu vất vả nhọc nhằn. 

Ôi trái tim người cha 
Thấy con từ đàng xa 
Chạy đến ôm hôn hít 
Mừng rỡ đón vào nhà. 

Hỡi người trong thế gian 
Ai khao khát bình an 
Muốn trở nên giống Chúa 
Hãy khiêm nhu hiền lành. 
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SỨC MẠNH CỦA                  
CHÚA THÁNH THẦN 

 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Trước khi về trời, Chúa 
Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần 
cho các tông đồ. Quả thực, trong 
ngày lễ Ngũ tuần, khi các tông đồ 
đang hội họp, Chúa Thánh Thần, 
dưới hình lưỡi lửa, đã ngự 
xuống trên các ông. Sau đó, Chúa 
Thánh Thần ban sức mạnh, đổi 
mới tâm hồn, sai các ông ra đi 
loan báo Tin Mừng, trở thành 
những chứng nhân sống động 
của Đức Kitô.  

Khi lãnh nhận sức mạnh của 
Chúa Thánh Thần, các tông đồ 
đổi mới hoàn toàn. Vốn là những 
ngư phủ chài lưới quê mùa, nay 
các ông đã thấu hiểu mọi sự và 
am tường tất cả những gì liên 
quan đến cái chết và sự phục 
sinh của Đức Kitô. Trước đây, vì 
ít học, kém hiểu biết, các tông đồ 
chỉ quen với tiếng mẹ đẻ, nay 
nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các 
ông đã nói đủ các thứ ngôn ngữ. 
Sau khi Thầy Giêsu chết, các ông 
nhát đảm sợ hãi, không dám ra 
ngoài. Nay, bởi ơn Chúa Thánh 

Thần, các ông can đảm ra đi rao 
giảng và công khai loan báo Tin 
mừng.  

Chúa Giêsu đã khẳng định 
với các tông đồ rằng: ‘Đấng Bảo 
Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai 
đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ 
dạy anh em mọi điều và sẽ làm 
cho anh em nhớ lại mọi điều 
Thầy đã nói với anh em’ (Ga 
14,26). Quả thực, các tông đồ, 
sau cái chết của Chúa Giêsu, 
không dám ra ngoài vì sợ liên 
lụy và sợ người Do Thái. Chúa 
Thánh Thần tác động trên các 
ông và ban cho các ông lòng can 
đảm phi thường. Cánh cửa của 
ngôi nhà hội họp xưa kia không 

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

(Cv 2,1-11 ; Rm 8,8-17; Ga 14,15-16,23b-26) 

 

 

 
 

Chúa nhật 05.06.2022 
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còn đóng kín nữa. Tâm hồn của 
các ông cũng không còn ngủ mê 
trong lo âu sợ hãi. Trái lại, họ 
sẵn sàng ra đi, bất chấp mọi 
nguy hiểm, để rao giảng về một 
Đấng mà họ đã từng chứng kiến 
cách sống động.  

Nhờ quyền năng của Chúa 
Thánh Thần, các tông đồ can 
đảm ra đi loan báo Tin mừng 
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 
Gió từ trời thổi đến, ùa vào căn 
phòng kín mít và ban cho các 
ông ơn ngôn ngữ. Sức mạnh của 
Chúa Thánh Thần thôi thúc các 
ông lên đường loan báo ơn cứu 
độ của Thiên Chúa bằng ngôn 
ngữ địa phương. Tại Giêrusalem, 
thiên hạ từ khắp nơi tuôn về 
chứng kiến sự thay đổi lạ lùng 
của các môn đệ. Các ông không 
còn là những ngư phủ quê mùa 
thất học, ngược lại các ông đã 
làm cho người Do Thái kinh 
ngạc và khâm phục. Giờ đây, các 
tông đồ rao giảng bằng tiếng bản 
xứ, các ông nói cho họ bằng 
tiếng của vùng đất họ sinh sống. 
Ơn nói được nhiều thứ tiếng là 
ơn đặc sủng của Chúa Thánh 
Thần ban cho các tông đồ nhằm 
giúp cho việc loan báo Tin mừng 
cho khắp nơi trên thế giới.  

Cái gì đã thôi thúc các tông 
đồ mở cửa ra đi? Điều gì đã thôi 

thúc các ông phải nói và làm 
chứng cho Thầy Giêsu? Phải 
chăng sức mạnh của Chúa Thánh 
Thần khiến các tông đồ trở 
thành những chứng nhân của 
Tin mừng? Những lưỡi lửa tản 
ra và đậu trên đầu từng môn đệ 
giúp các ông mở lòng ra. Ngọn 
lửa của Chúa Thánh Thần thắp 
sáng trong con tim của các môn 
đệ để các ông yêu mến nhiều 
hơn. Yêu mến Thầy Giêsu là thực 
thi những gì Thầy dã dạy các 
ông. Yêu mến người ta không gì 
khác hơn là nói cho họ biết về 
ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì lẽ 
đó, các ông đem lại hoa trái dồi 
dào của việc rao giảng Tin mừng 
phục sinh và loan báo những kỳ 
công của Thiên Chúa.  

Tóm lại, sức mạnh của Chúa 
Thánh Thần tác động trên Giáo 
hội thật mãnh liệt và hiệu quả. 
Từ một nhóm tông đồ nhỏ nhoi, 
hoang mang sợ hãi, giờ đây họ 
đã can đảm mạnh mẽ và phi 
thường, ra đi, làm chứng và loan 
báo về cái chết và sự phục sinh 
của Đức Kitô. Ngày nay, qua Bí 
tích Rửa tội, chúng ta đã lãnh 
nhận ơn Chúa Thánh Thần để 
thực thi ơn gọi ngôn sứ. Thế 
nhưng, bấy lâu nay chúng ta đã 
giới thiệu về Chúa Giêsu phục 
sinh cho người khác chưa ?   
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MẦU NHIỆM TÌNH YÊU 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba 
Ngôi là mầu nhiệm quan trọng và 
căn bản trong đời sống đức tin 
Kitô giáo. Quan trọng vì mầu 
nhiệm này mạc khải cho chúng ta 
về tình yêu của Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần. Căn bản 
vì mầu nhiệm này ảnh hưởng rất 
lớn trong việc tuyên xưng và sống 
đức tin của người tín hữu. Do vậy, 
mỗi khi làm dấu Thánh giá, chúng 
ta mạnh dạn tuyên xưng mầu 
nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.  

Khi nói đến Chúa Cha, chúng 
ta thường nhớ đến công trình sáng 
tạo của Người. Vì yêu thương con 
người, Chúa Cha sáng tạo vũ trụ và 
muôn loài để con người làm chủ 
trái đất. Chúa Cha muốn chúng ta 
có một cuộc sống bình an và hạnh 
phúc trong tình yêu của Người. 
Thế nhưng, khi con người bội ước 
bất trung, Chúa Cha vẫn không từ 
bỏ chúng ta. Người hứa ban cho 
nhân loại người con duy nhất của 
Người. Đó là một tình yêu vô cùng 
to lớn mà Chúa Cha dành cho 
chúng ta để ban ơn cứu độ. Lịch sử 
cứu độ chứng minh rằng Chúa Cha 
là cội nguồn của tình yêu. Khi con 

người phạm tội, Chúa Cha giáng 
phạt để răn đe và sửa dạy. Khi con 
người ăn năn sám hối, Chúa Cha 
sẵn sàng tha thứ và đưa họ trở về 
sống trong tình yêu của Người. 
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng 
ta quên đi tình yêu của Chúa Cha. 
Nếu Người không yêu thương 
chúng ta, liệu chúng ta có mặt trên 
trần gian này hay không? Tình yêu 
vô biên của Chúa Cha dành cho 
chúng ta thông qua Chúa Giêsu, 
con yêu dấu của Người. Thế nên, 
Chúa Giêsu khẳng định ‘Mọi sự 
Chúa Cha có đều là của Thầy’ (Ga 
16,15). 

Tình yêu của Ngôi Hai Thiên 
Chúa vô cùng cao đẹp. Chúa Giêsu 
sống những điều người đã nói: 
‘Không có tình yêu nào cao cả hơn 

CHÚA BA NGÔI 

(Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15) 

 

 

 
 

Chúa nhật 12.06.2022 
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tình yêu của người hy sinh tính 
mạng vì bạn hữu mình’ (Ga 15,13). 
Quả thực, vì yêu nhân loại, Chúa 
Giêsu đã xuống thế làm người và ở 
giữa chúng ta. Người đã chấp nhận 
làm người để chúng ta được làm 
con Thiên Chúa. Người đã trải qua 
những đau khổ của nhân loại để 
con người được hạnh phúc. Người 
chấp nhận gánh lấy tội lụy của 
trần gian để chúng ta được lãnh 
nhận ơn cứu độ. Cái chết của Chúa 
Giêsu trên thập giá minh chứng 
một tình yêu hy hiến trọn vẹn cho 
nhân loại để chúng ta được sống 
và sống hoàn hảo hơn. Ấy vậy, 
nhiều khi chúng ta đánh mất cơ 
hội làm con Thiên Chúa vì những 
lỗi lầm xúc phạm đến Danh Thánh 
Người. Trái lại, Chúa Giêsu vẫn 
không từ chối những ai biết ăn năn 
sám hối trở về cùng Người. Chính 
Người là cửa ngõ để chúng ta được 
vào hưởng ân sủng trên thiên 
quốc ‘Đức Giêsu đã mở lối cho 
chúng ta vào hưởng ân sủng của 
Thiên Chúa, như chúng ta đang 
được hiện nay; chúng ta lại còn tự 
hào về niềm hy vọng được hưởng 
vinh quang của Thiên Chúa’ (Rm 
5,2).  

Sau cùng, Chúa Thánh Thần là 
Đấng khai sinh Hội Thánh. Nhờ 
tình yêu liên kết và hiệp nhất với 

Chúa Cha và Chúa Con, nên khi 
Chúa Giêsu về trời, Chúa Cha sai 
Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn 
các tông đồ. Chúa Giêsu không để 
chúng ta mồ côi, nhưng cho chúng 
ta chia sẻ sự sống của Thiên Chúa 
nhờ ân sủng của Chúa Thánh 
Thần. Do vậy, Chúa Giêsu mạc khải 
cho các tông đồ biết về sứ vụ của 
Chúa Thánh Thần: ‘Khi nào Thần 
Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh 
em tới sự thật toàn vẹn’ (Ga 
16,13). Từ đó, Chúa Thánh Thần 
tác sinh Hội Thánh, ban ơn cho các 
tông đồ để các ông ra đi loan báo 
Tin mừng và ơn cứu độ cho muôn 
dân. Nói cách khác, Chúa Thánh 
Thần, nguồn mạch của tình yêu, 
cũng không ngừng ban muôn ơn 
lành cho chúng ta như lời Thánh 
Phaolô tông đồ đã nói: ‘Chúng ta 
sẽ không phải thất vọng, vì Thiên 
Chúa đã đổ tình yêu của Người vào 
lòng chúng ta, nhờ Chúa Thánh 
Thần mà Người ban cho chúng ta’ 
(Rm 5,5). Chúng ta tự hỏi: ‘Có khi 
nào chúng ta nhớ đến Chúa Thánh 
Thần không?’  

Tóm lại, mầu nhiệm Ba Ngôi 
Thiên Chúa là mầu nhiệm tình yêu, 
hiệp nhất và trao ban. Khi làm dấu 
Thánh giá cách tử tế, đó là lúc 
chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm 
Ba Ngôi Thiên Chúa.  
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LƯƠNG THỰC 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Dịch bệnh Covid 19 vừa qua 
cho thấy nhiều nơi trên thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng, 
cũng rơi vào hoàn cảnh thiếu 
lương thực. Nhiều địa phương bị 
phong tỏa, không thể ra ngoài để 
mua sắm đồ ăn thức uống. Thậm 
chí có những cửa hàng không còn 
thực phẩm để phục vụ cho người 
dân. May thay, có nhiều tổ chức 
và cá nhân huy động chương 
trình phân phát lương thực và 
rau củ quả cho những gia đình 
nghèo, những người vô gia cư và 
ngay cả những khu đang bị phong 
tỏa, cách ly. 

Nét đẹp nhân bản và nghĩa cử 
bác ái đó vẫn còn lưu lại trong ký 
ức của nhiều người dân và cộng 
đồng. Cũng thế, hôm nay sau khi 
đã giảng dạy cho đám đông dân 
chúng, các tông đồ muốn Chúa 
Giêsu giải tán đám đông vì trời đã 
xế chiều. Thế nhưng, với tấm lòng 
trắc ẩn, Chúa Giêsu đề nghị các 
tông đồ tìm kiếm thức ăn để phục 
vụ cho đám đông dân chúng.  

Thái độ ban đầu của các tông 
đồ xem ra ngại khó vì đám đông 

quá nhiều. Theo các ông, có thể 
việc tìm kiếm và mua bán lương 
thực trong lúc này không mấy 
khả thi vì làng mạc và các nông 
trại quá xa. Nhưng trước lời đề 
nghị của Chúa Giêsu, các ông 
đóng góp chút lương thực nhỏ bé 
của họ: năm chiếc bánh và hai 
con cá. Sau đó, chính các ông 
phân phát lương thực cho đám 
đông. Hai hành động đóng góp và 
phục vụ của các tông đồ cho thấy 
sự hình thành một phép lạ bởi 
Chúa Giêsu. Một đóng góp nhỏ bé, 
nhưng mọi người được no nê. 
Thái độ phục vụ chân thành, của 
ăn trở nên dư thừa. Kết quả ấy có 
được do sự cộng tác của mọi 
người. 

Phép lạ hóa bánh ra nhiều là 
dấu chỉ của Bí tích Thánh Thể. 
Ngày nay, phép lạ ấy vẫn diễn ra 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 

(St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17) 

 

 

 
 

Chúa nhật 19.06.2022 
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hằng ngày trên bàn tiệc Thánh 
Thể trong Thánh lễ. Muốn đón 
nhận lương thực trường tồn của 
Chúa Giêsu để lại cho chúng ta 
qua Bí tích Thánh Thể, tiên vàn 
chúng ta cũng phải đóng góp 
phần nhỏ bé của mỗi người để 
cho tất cả được hiệp nhất và nên 
một. Đó chính là sự hy sinh làm 
của lễ nơi tâm hồn mỗi tín hữu. 
Lương thực Chúa Giêsu ban cho 
chúng ta không phải trả tiền, 
nhưng phải có đức tin. Bàn tiệc 
Thánh Thể trong Thánh lễ lại tiên 
báo cho chúng ta về bàn tiệc vĩnh 
cửu trên thiên quốc, nơi đó Thiên 
Chúa dành cho những ai đang dày 
công tích cóp từ bàn tiệc Thánh 
Thể hôm nay, cho dù một chút 
khiêm tốn và nhỏ bé.  

Hình ảnh ‘những miếng vụn 
còn dư thừa, người ta thu lại 
được mười hai thúng’ (Lc 9,17), 
gợi cho chúng ta thấy quà tặng 
của Thiên Chúa luôn dư tràn, 
không bao giờ vơi cạn.   

Mối bận tâm của con người 
ngày hôm nay về ‘cơm, áo, gạo, 
tiền’ là chính đáng, nhưng xem ra 
đó chỉ là thứ lương thực mong 
manh và tiêu tan. Bởi lẽ, đôi lúc 
con người vì miếng cơm manh áo 

mà tranh giành, hận thù, oán ghét 
lẫn nhau. Trong khi đó, bàn tiệc 
Thánh Thể của Chúa Giêsu quy tụ 
chúng ta trong tình hiệp thông 
huynh đệ và yêu thương. Chúa 
Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận 
lương thực trường tồn, không 
bao giờ hư nát, đó là Mình và Máu 
Thánh của Người để tất cả cùng 
sống hiệp nhất và bình an.  

Tựu trung, Mình và Máu 
Thánh Chúa Giêsu là nguồn lương 
thực trường tồn và vĩnh cửu. 
Những ai đến với Người qua Bí 
tích Thánh Thể sẽ không bao giờ 
đói khát. Trái lại, họ sẽ được sống 
muôn đời trong vương quốc của 
Người. Do vậy, mỗi khi tham dự 
Thánh lễ, chúng ta không nên bỏ 
qua cơ hội đón nhận Mình và 
Máu Thánh Chúa.  

Mong sao mỗi chúng ta, nhất 
là các anh chị em trong 
GĐPTTTCG, noi gương Chúa 
Giêsu, cũng biết bẻ tấm bánh đời 
mình cho người khác. Việc làm 
bác ái, sự hy sinh, đóng góp tinh 
thần và chia sẻ một chút lương 
thực nho nhỏ cho những người 
nghèo khó hay những mảnh đời 
bất hạnh trong xã hội sẽ trở nên 
của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. 
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ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Chọn lựa tức là phải bỏ cái 
này để giữ lại cái kia, hoặc từ 
chối việc này để làm việc khác. 
Nếu giữa một cái tốt và một cái 
xấu thì việc chọn lựa trở nên dễ 
dàng. Tuy nhiên, giữa hai việc 
đều tốt thì rất khó đưa ra một sự 
chọn lựa đúng đắn.  

Sứ điệp Tin mừng hôm nay 
thuật lại tâm trạng và thái độ 
của ba người muốn theo Chúa 
Giêsu để trở nên môn đệ của 
Người. Thế nhưng, trước lời mời 
của Chúa Giêsu cũng như ba câu 
đáp trả khác nhau, gợi cho 
chúng ta suy nghĩ về ơn gọi của 
mỗi người. Nói cách khác, Chúa 
Giêsu đưa ra các yêu sách triệt 
để cho những ai muốn tầm sư 
học đạo để trở nên môn đệ của 
Người. 

Người thứ nhất gặp Chúa 
Giêsu trong tình trạng sẵn sàng 
‘Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi 
theo’. Có lẽ người này đã nghe 
danh tiếng Chúa Giêsu hoặc đã 
chứng kiến những phép lạ Chúa 
làm nên mạnh mẽ trình bày với 

chúa Giêsu nguyện vọng của 
mình. Trước lời thỉnh cầu của 
anh ta, Chúa Giêsu cho anh biết 
con đường theo Chúa thấp hèn 
đến độ ‘không có chỗ tựa đầu’. 
Trở nên môn đệ của Chúa Giêsu 
tiên vàn phải chấp nhận đời 
sống khó nghèo, bấp bênh, 
khước từ các tiện nghi cũng như 
não trạng hưởng thụ. Chính 
Chúa đã làm gương cho những 
gì người nói: Người sinh ra 
trong máng cỏ nghèo hèn, đi rao 
giảng nay đây mai đó, nhưng 
luôn hướng tâm hồn đến việc 
phục vụ hơn là được phục vụ. 
Điều đó cho thấy Người đã từ 
chối những ràng buộc của tiện 

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

(1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62) 

 

 

 
 

Chúa nhật 26.06.2022 
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nghi vật chất để tự do thi hành 
sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó. 

Trước lời mời gọi của Chúa 
Giêsu, người thứ hai chấp nhận 
đi theo Chúa nhưng với một đề 
nghị ‘Cho phép tôi về chôn cất 
cha tôi trước đã’. Xem ra lời đề 
nghị của anh ta khá hợp lý vì 
Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta 
phải thảo kính cha mẹ. Do vậy 
việc lo toan chôn cất người chết, 
nhất là cha mẹ, thì không có lý 
do gì cản trở. Người thứ hai này 
rơi vào sự chọn lựa giữa hai điều 
tốt. Ở đây, Chúa Giêsu ưu tiên 
cho sứ vụ loan báo Tin mừng ơn 
cứu độ ‘anh hãy đi loan báo triều 
đại Thiên Chúa’. Xem ra đòi hỏi 
này của Chúa Giêsu khó chấp 
nhận. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, 
chúng ta thấy yêu cầu của người 
thứ hai mang tính gia đình, 
trong khi Chúa Giêsu muốn 
nhắm đến ơn cứu độ phổ quát. 
Cho nên, việc theo Chúa Giêsu 
đòi hỏi người môn đệ phải tỉnh 
thức chọn lựa, không chỉ khóc 
thương cho người quá cố, mà 
còn để tâm đến việc tìm kiếm và 
loan báo sự sống mới cho người 
khác.  

Người thứ ba ao ước trở nên 
môn đệ của Chúa Giêsu với điều 
kiện cho phép anh ta về từ giã 
gia đình trước đã. Nghe qua đề 

nghị của anh ta, Chúa Giêsu 
thẳng thắn nói ‘Ai đã tra tay cầm 
cày mà còn ngoái lại đằng sau, 
thì không thích hợp với Nước 
Thiên Chúa’. Từ giã gia đình, mối 
tương quan thâm sâu giữa cha 
mẹ và con cái, giữa anh chị em 
với nhau. Có khi những mối dây 
ràng buộc trong cuộc sống khiến 
chúng ta đánh mất cơ hội. Chọn 
lựa theo Chúa là chấp nhận hy 
sinh, dứt bỏ với quá khứ để tìm 
đến một tương lai của người 
môn đệ chân chính. Với Chúa 
Giêsu, môn đệ chân chính là 
người quyết tâm và kiên trì để 
thi hành sứ vụ đã nhận, không 
chần chừ, cũng không nuối tiếc. 
Trái lại, cần nhiệt tâm cho việc 
loan báo triều đại Nước Thiên 
Chúa, dẫu cho có phải thiệt thân. 
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu 
thường dạy chúng ta ‘trước hết 
hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa’ 
(Mt 6,33).  

Tóm lại, điều kiện để theo 
Chúa là biết từ bỏ ý riêng của 
bản thân, và chuyên chăm trong 
việc loan báo Tin mừng. Đây là 
sứ vụ ngôn sứ mà chúng ta đã 
lãnh nhận khi chịu Bí tích Rửa 
tội. Mong sao các anh chị em 
trong GĐPTTTCG luôn nhiệt 
thành sống đạo ngay trong gia 
đình, khu phố, hội đoàn và giáo 
xứ.  
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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 (tt) 

3. Bản chất của Giáo Hội 

Giáo Hội là một cộng đoàn 
quy tụ chung quanh Đức Kitô. 
Đức Kitô là tâm điểm hiệp 
nhất tất cả những người đã 
được thanh tẩy. Do đó, trung 
tâm của sự hiệp nhất này 
không phải là một lý thuyết, 
một kiểu hành động, một niềm 
hy vọng ở cuộc sống đời sau, 
cũng không phải là một việc 
đạo đức, một hiến lễ, một bí 
tích, nhưng đó là một Người: 
Đức Kitô. 

Sự hiệp nhất này được mô 
tả bằng nhiều hình ảnh khác 
nhau trong Tân Ước. Chính 
Đức Kitô đã mô tả nó như sự 
hiệp nhất cần thiết cho sự 
sống giữa cây nho và cành nho 
(Ga 15,1-4). 

Thánh Phaolô so sánh nó 
với sự liên kết của những viên 
đá xây đền thánh. Như thế, đây 
là một sự hiệp nhất để làm nơi 
ngự trị của Thiên Chúa. Đền 
thờ trong Cựu Ước, nơi cư ngụ 
của vinh quang Thiên Chúa, đã 
được thay thế bằng đền thờ 
sống động là Đức Kitô và 
những ai hiệp nhất với Người 
(Ep 2,20-22). 

Thánh Phaolô còn dùng 
một sự so sánh khác, đó là sự 
hiệp nhất thân mật giữa vợ 
chồng. Đây là một lối so sánh 
tuyệt vời nhưng táo bạo. 
Trong tất cả những sự hiệp 
nhất giữa loài người với nhau, 
thì sự hiệp nhất giữa vợ chồng 
là có tính cách tự nguyện hơn 
cả, vui thú hơn cả và tác sinh 
hơn cả. Sự hiệp nhất giữa Đức 
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Kitô và nhân loại trong Giáo 
Hội là kiểu mẫu của sự hiệp 
nhất vợ chồng và là lý tưởng 
của sự hiệp nhất đó (Ep 5,22-
33). 

Ngoài ra, Thánh Phaolô 
còn coi sự hiệp nhất giữa Giáo 
Hội với Đức Kitô như sự hiệp 
nhất giữa các chi thể với đầu. 
Đức Kitô Phục sinh là đầu, mỗi 
người trong Giáo Hội là chi 
thể: tất cả tạo thành Thân 
mình mầu nhiệm của Đức Kitô. 
Việc hiệp nhất đó được thực 
hiện qua Bí tích Rửa Tội là cửa 
ngõ dẫn vào Giáo Hội. Cũng 
chính Thánh Thần của Đức 
Kitô Phục sinh là linh hồn của 
toàn thể Thân Mình Mầu 
Nhiệm ấy (1Cr 10,16-17). 

4. Sứ mạng của Giáo Hội 

Chúa Kitô muốn rằng ơn 
cứu độ Người đã thực hiện qua 
cuộc tử nạn, phục sinh và lên 
trời của Người phải được ban 
phát cho thế giới bởi Giáo Hội. 
Do đó, trước khi về Trời, 
Người đã giao cho Giáo Hội sứ 
mạng đi khắp thế gian rao 
giảng Tin Mừng cứu độ: ai tin 
và chịu Phép Rửa thì được tha 
tội. 

Tiếp đến, trong ngày lễ 
Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã 
hiện xuống trên các tông đồ: 
đó là ngày khai sinh Giáo Hội, 
cũng là ngày Giáo Hội bắt đầu 
thực hiện sứ mạng truyền giáo 
của mình, tái lập sự hiệp nhất 
các dân tộc trong một đức tin. 

Như thế, sứ mạng truyền 
giáo là một cách thể hiện bản 
chất Giáo Hội là một sự hiệp 
nhất giữa con người với Thiên 
Chúa và với nhau. Nói cách 
khác, hoạt động truyền giáo 
không gì khác hơn là bày tỏ và 
thực hiện chương trình cứu độ 
của Thiên Chúa trong thế giới 
và lịch sử. Chương trình của 
Thiên Chúa là toàn thể nhân 
loại phải làm thành một dân 
tộc duy nhất. Do đó, Giáo Hội 
phải loan báo ơn cứu độ cho 
tất cả mọi dân tộc cho đến 
ngày tận thế. Các tông đồ đã 
thi hành sứ mạng ấy ngay từ 
thuở Giáo Hội sơ khai. Cộng 
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đoàn Kitô hữu đầu tiên là cộng 
đoàn Giêrusalem đã tụ họp 
nhau lại trong một cuộc sống 
xã hội rất thân mật mà trung 
tâm là lời rao giảng của các 
tông đồ. 

Sứ mạng loan báo Tin 
Mừng được Chúa Giêsu ủy 
thác cho Giáo Hội lại được 
củng cố bằng Thánh Thần là 
Thầy dạy chân lý. Chính Người 
sẽ nhắc nhở Giáo Hội và soi 
sáng cho Giáo Hội hiểu được 
nội dung sứ điệp phải loan 
truyền. Trong khi thi hành 
mệnh lệnh rao giảng, Giáo Hội 
sơ khai đã tin tưởng là mình 
được sự trợ lực của Chúa 
Thánh Thần mà Đức Kitô đã 
hứa. Dấu hiệu chứng tỏ lòng 
tin tưởng đó được thấy rõ 
trong sắc chỉ của Công đồng 
Giêrusalem (Cv 15,28). Thánh 
Phaolô cũng tin chắc rằng, với 
tư cách một tông đồ, ngài 
giảng dạy với quyền năng của 
Đức Kitô và sự trợ giúp của 
Thánh Thần (Rm 9,1; 2Cr 
13,3). 

Giáo Hội vẫn tiếp tục sứ 
mạng ấy qua các thời đại. Nói 
cách khác, chính Đức Kitô vẫn 
tiếp tục giảng dạy trong Giáo 

Hội là Thân Mình Người để 
làm cho cuộc Nhập Thể của 
Người được bành trướng khắp 
thế giới. 

5. Quyền năng của Giáo 
Hội 

Giáo Hội có quyền năng 
của Đức Kitô. Quyền năng này 
đã được Đức Kitô thực hiện để 
lướt thắng Satan và đem lại sự 
sống cho thế gian. Lúc còn tại 
thế, Người đã bắt đầu chia sẻ 
quyền năng đó cho các tông 
đồ, khi sai các ông đi chữa 
bệnh và trừ quỷ. Nhưng sự 
chia sẻ sâu xa nhất là cho họ 
thông phần cái chết và cuộc 
phục sinh của Người, tức là 
chia sẻ hành động cứu độ của 
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Người. Vì thế, trong bữa tiệc 
ly, Người đã ban cho họ quyền 
tái diễn hy tế độc nhất của 
Người là các bí tích, hy tế mà 
nhờ đó Người đã chiến thắng 
tội lỗi bằng cách thi thố một 
tình yêu và lòng vâng phục tột 
độ. 

Hơn nữa, Người còn chia 
sẻ cho họ quyền quan trọng 
nhất trên Satan, đó là quyền 
tha tội để tái lập sự hiệp nhất 
với Thiên Chúa. Quả thế, trong 
ngày phục sinh, Người đã thổi 
hơi trên các tông đồ và nói: 
“Hãy nhận lấy Thánh Thần, các 
con tha tội cho ai thì tội người 
ấy được tha, các con cầm tội ai 
thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 
20,19-23). Trước kia, các tông 
đồ đã được quyền xua đuổi 
Satan khỏi thân xác những 
người bị nó ám và chữa lành 
bệnh tật do tội lỗi gây ra. Giờ 
đây, với quyền tha tội, các ngài 
đã thực sự chia sẻ nhiệm vụ 
cứu thoát con người khỏi 
quyền lực Satan. 

Như thế, bằng cách chia sẻ 
quyền năng cho Giáo Hội, Đức 
Kitô ngày nay vẫn tiếp tục làm 
trong Thân Thể Mầu Nhiệm 
của Người, điều mà Người đã 

làm thuở xưa qua thân xác 
hữu hình của Người. Quả thế, 
ngày nay qua các bí tích và qua 
Giáo Hội, Đức Kitô vẫn tiếp tục 
tha tội, tiếp tục chiến thắng 
Satan. Quyền tha tội này chỉ 
thuộc về một mình Đức Kitô 
mà thôi. Những người được 
tuyển chọn để ban bí tích chỉ là 
những khí cụ Người dùng để 
quyết định, để nói lên lời tha 
tội hay để khuyến khích. Bao 
giờ cũng chính Đức Kitô hành 
động. 

Qua các bí tích, Đức Kitô 
vẫn tiếp tục chữa lành bệnh 
tật. Đó là mục đích rõ rệt nhất 
trong Bí Tích Xức Dầu Bệnh 
Nhân. Cũng không có gì đáng 
ngạc nhiên lắm khi thấy bí tích 
để chữa lành này lại liên quan 
phần nào đến sự tha tội, bởi vì 
bệnh tật là hậu quả của tội lỗi 
và cả hai đều do Satan. Một lần 
nữa vương quốc của Satan lại 
bị tấn công (Gc 5, 14-15). 

Qua các bí tích, Đức Kitô 
vẫn tiếp tục gửi Thánh Thần 
xuống cho các tín hữu để họ 
làm chứng cho Người, vì sự 
làm chứng cho Đức Kitô là 
hiệu quả của ơn Thánh Thần. 
Thánh Thần được ban xuống 
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cho chúng ta khi lãnh nhận 
Phép Rửa Tội, bởi vì lúc đó 
chúng ta được kết hiệp với 
Thân Thể Phục Sinh của Đức 
Kitô. Đức Kitô tiếp tục gửi 
Thánh Thần xuống qua Bí Tích 
Thêm Sức để làm cho các Kitô 
hữu trở thành những chứng tá 
can đảm (Cv 1,8; 2,32-33). 

Xuyên qua các bí tích, Đức 
Kitô tiếp tục dâng cho Thiên 
Chúa Cha hiến lễ yêu mến và 
vâng phục bằng Mình và Máu 
của Người. Thư 1 Côrintô cho 
thấy rõ rằng lễ Misa đã được 
coi như một hiến lễ ngay từ 
những ngày đầu của Giáo Hội. 
Công trình cứu độ được tái 
diễn cách đặc biệt trong Bí tích 
Thánh Thể, vì đây là hiến lễ 
thể hiện sự chết và phục sinh 
của Đức Kitô. Người Kitô hữu 
thông phần với cả hai hành 
động cứu độ ấy của Đức Kitô 
bằng cách rước Mình Thánh 
Chúa. Có liên kết với Đức Kitô, 
người tín hữu mới liên kết với 
Thiên Chúa và tha nhân. Như 
thế, mục đích của ơn cứu độ đã 
được thực hiện, đó là sự hiệp 
nhất với Thiên Chúa và tha 
nhân. 

 Xuyên qua Bí tích Truyền 
Chức Thánh, Đức Kitô tiếp tục 
chia sẻ quyền năng của Người 
với những người Người đã 
tuyển chọn làm khí cụ sống 
động của người. Xuyên qua họ, 
Đức Kitô tiếp tục chiến thắng 
Satan và truyền ban sự sống. 

Tóm lại, Giáo Hội là giai 
đoạn khởi đầu của Nước Trời 
nơi trần gian. Trong giai đoạn 
này, Giáo Hội đã thừa hưởng 
sức sống phục sinh của Đức 
Kitô để tiếp tục giao chiến với 
vương quốc Satan. Trong cuộc 
chiến đấu này, Đức Kitô vẫn 
đang hoạt động tích cực bằng 
Thánh Thần và làm cho Nước 
Trời ngày càng lan rộng để đi 
đến toàn thắng trong ngày thế 
mạt. 

(Hết chương 9)

 



Lửa Mến tháng 06 - 2022 | 17 

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 05.2022 

Bài 6: CÁC CẠM BẪY CẦN TRÁNH TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP 
HÀNH 

Chúng ta cần nhận ra những cạm bẫy có thể gây cản trở trong 
suốt thời gian hiệp hành này. Phải tránh những cám dỗ sau đây để 
tiến trình hiệp hành thêm năng động và tăng hiệu quả. 

+ Cám dỗ muốn tự mình dẫn dắt mình thay vì để Thiên 
Chúa dẫn dắt. 

Hiệp hành không phải là một cuộc thao dượt của tập thể mang 
tính chiến lược, đúng hơn, đây là một tiến trình thiêng liêng do 
Chúa Thánh Thần dẫn dắt. 

+ Cám dỗ tập trung vào mình và những mối quan tâm tức 
thời của chúng ta. 

Tiến trình hiệp hành là cơ hội để mở ra, để nhìn chung quanh, 
để nhìn thấy từ những góc độ khác, và trong sứ vụ truyền giáo, là 
để đi ra, đi đến những vùng ngoại biên. Việc này đòi chúng ta phải 
nghĩ đến những mục tiêu dài hạn, đồng thời nới rộng viễn tượng 
của chúng ta tới những chiều kích của Giáo hội toàn thể. 

+ Cám dỗ chỉ nhìn thấy “những vấn đề”. 

Thế giới và Giáo Hội đang đương đầu với nhiều thách thức, 
khó khăn và thiếu thốn. Tuy nhiên, nếu chú ý thái quá đến những 
vấn đề đó, chúng ta sẽ kiệt sức, mất can đảm và bi quan. Chúng ta 
hãy biết nhận ra đâu là nơi Chúa Thánh Thần đang tác sinh sự 
sống và cách thức chúng ta có thể để cho Thiên Chúa hoạt động 
nhiều hơn. 

+ Cám dỗ chỉ chú trọng đến cơ cấu. 
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Dĩ nhiên, tiến trình hiệp hành sẽ thực hiện ở mọi cơ cấu của 
Giáo hội ở mọi cấp độ, để thúc đẩy sự hiệp thông sâu xa hơn, tham 
gia trọn vẹn hơn và sứ vụ trổ sinh nhiều hoa trái hơn. Tuy nhiên, 
cũng cần quan tâm đến kinh nghiệm hiệp hành của mọi chi thể 
trong Thân thể Đức Kitô. 

+ Cám dỗ không nhìn quá những ranh giới hữu hình của 
Giáo hội. 

Tiến trình hiệp hành là thời gian để đối thoại với những người 
thuộc mọi tầng lớp xã hội, thuộc nhiều lãnh vực (khoa học, kinh tế, 
chính trị, văn hoá, xã hội v.v…) để suy tư về nhiều chủ đề, để đào 
sâu hành trình đại kết với các tông phái Kitô giáo khác và hiểu 
những truyền thống tôn giáo khác cách sâu sắc hơn. 

+ Cám dỗ lơ là các mục tiêu của tiến trình hiệp hành. 

Mục đích của tiến trình hiệp hành là phân định cách thức 
Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau tiến bước. Không có tiến 
trình hiệp hành nào giải quyết được mọi ưu tư và vấn đề của 
chúng ta. Tính hiệp hành là thái độ và cách tiếp cận của việc tiến 
bước theo cách thức đồng trách nhiệm vốn mở ra đón chào những 
hoa trái của Thiên Chúa được dần dần tỏ hiện. 

+ Cám dỗ xung đột và chia rẽ. 

“Để tất cả chúng nên một” (Ga 17,21). Đây là lời Chúa Giêsu 
thiết tha khẩn cầu Thiên Chúa Cha, để các môn đệ của Ngài được 
hiệp nhất với nhau. Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta đi sâu hơn 
vào mối hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. 

+ Cám dỗ coi Thượng hội đồng như một kiểu nghị trường. 

Cám dỗ này nhầm lẫn giữa hiệp hành với “cuộc tranh luận 
chính trị”, bên này phải triệt hạ bên kia để dành quyền quyết định. 
Việc chống đối người khác hay cổ vũ các cuộc xung đột gây chia rẽ, 
đe dọa sự hiệp nhất và hiệp thông trong Hội thánh đều là những 
điều trái ngược với tinh thần hiệp hành. 
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+ Cám dỗ chỉ lắng nghe những thành phần hoạt động trong 
Giáo hội. 

Làm như thế có thể giúp cho việc điều hành được dễ dàng hơn, 
nhưng rốt cuộc lại bỏ sót một số lượng dân Chúa đáng kể. 

 Bài 7: THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC XVI DIỄN TIẾN THẾ 
NÀO? 

Sau khi Tòa Thánh công bố chủ đề về tính Hiệp Hành của Hội 
Thánh, Văn phòng Tổng Thư Ký đã chuẩn bị nội dung, gồm các Tài 
Liệu và Cẩm Nang, và công bố ba giai đoạn tiến hành như sau: 

1/ Giai đoạn cấp giáo phận (từ tháng 10/2021 đến tháng 
8/2022) 

Mục đích của giai đoạn này nhằm thúc đẩy các Giáo Hội địa 
phương tham gia vào tiến trình hiệp hành của Hội Thánh một cách 
sâu sắc hơn, đầy đủ hơn.    

Hoạt động chủ yếu của giai đoạn này là những buổi họp mang 
tên gọi là BUỔI THỈNH Ý HIỆP HÀNH được tổ chức rông khắp 
trong các giáo xứ, các dòng tu, các cộng đoàn, các hội đoàn, các 
phong trào giáo dân và phong trào đại kết và liên tôn, và các nhóm 
hoạt động khác. 

Mục đích của những buổi thỉnh ý hiệp hành này là để những 
người tham dự lắng nghe và chia sẻ. Có thể đưa ra những câu hỏi 
gợi ý để người tham dự trả lời, phản hồi hoặc đề nghị những giải 
pháp. 

Có thể là những gặp gỡ trực tiếp, hoặc trực tuyến do hoàn cảnh 
dịch bệnh, hoặc các hình thức truyền thông khác. 

Các tài liệu, sách báo, các bài thánh ca, tác phẩm nghệ thuật 
cũng có thể tạo bầu khí thiêng liêng, giúp suy tư và đối thoại. 

Giai đoạn cấp giáo phận này là cơ hội để các giáo xứ và giáo 
phận gặp gỡ, cảm nghiệm và cùng nhau thực hành những bước 
đường hiệp hành, nhờ thế khám phá hoặc phát triển các phương 
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cách và con đường hiệp hành phù hợp nhất với bối cảnh địa 
phương, không chỉ ở hiên tại mà cả trong tương lai nữa. 

2/ Vai trò của các Hội Đồng Giám Mục và các Công nghị 
Giáo Hôi Đông Phương 

Sau khi nhận các bản đúc kết của các giáo phận, các Hội Đồng 
Giám Mục sẽ thu thập các thông tin và làm tổng hợp gởi về Văn 
phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Sau đó 
những tổng hợp này sẽ là cơ sở cho Tài liệu làm việc I, do Văn 
phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục xuất bản. 

3/ Giai đoạn tại Châu lục 

Dựa vào Tài liệu làm việc I, do Văn phòng Tổng Thư ký của 
Thượng Hội Đồng Giám Mục, bảy cuộc họp tại các châu lục sẽ đưa 
ra 7 văn kiện cuối cùng làm cơ sở cho Tài liệu làm việc II được sử 
dụng tại Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 
2023. 

4/  Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục 

Các Giám mục và quan sát viên sẽ họp với Đức Thánh Cha 
Phanxicô trong Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục ở Rôma vào 
tháng 10 năm 2023. 
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MỪNG KÍNH CHÚA BA NGÔI 
Anna Têrêsa Thùy Linh 

 Xứ đoàn Tân Lập 

Muôn chúc tụng Chúa Ba Ngôi cực thánh 
Đồng bản thể một Thiên Chúa toàn năng. 
Chúa siêu việt trên hết cả muôn dân 
Vinh quang Người vượt chín tầng cao thẳm. 

Vũ trụ kỳ công, càn khôn chuyển vận 
Bởi một Lời Ngôi Thánh Phụ phán nên. 
Nguồn hồng ân mãi chan chứa diệu huyền 
Người yêu con từ uyên nguyên muôn thuở. 

Trong tiền định con đã là nghĩa tử 
Mang hình ảnh Thiên Chúa Cha vào đời. 
Mọi tạo vật Chúa chăm sóc không ngơi 
Trên đầu con Người đếm từng sợi tóc. 

Lòng trắc ẩn dạt dào niềm thương xót 
Ban Con Một xuống cứu độ trần gian. 
Can-vê chiều, thượng tiến Cha từ nhân 
Lễ hy tế, ôi! cao vời khôn sánh. 

Đức Ky-tô hiến trao Mình, Máu Thánh 
Làm thần lương nuôi dưỡng muôn thế nhân. 
Trên Nhà Cha, Ngài đi trước dọn phần 
Con cái sum vầy phúc vinh Nhan Thánh. 

Thánh Thần Chúa ban khôn ngoan, sức mạnh 
Hội Thánh Người thắng mưu chước Sa-tan. 
Bình an tín thác, con luôn vững vàng 
Nên chứng tá dẫu thăng trầm trôi nổi. 
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Con đứng thẳng đáp trả lời mời gọi 
Nguyện một lòng son sắt Cậy Mến Tin 
Là Đường, Sự Thật, Sự Sống, Phục Sinh 
Là Chân lý hằng dẫn đưa, soi lối. 

Đấng tình yêu cội nguồn ơn cứu rỗi 
Ngôi Thánh Phụ, Ngôi Con và Thánh Thần. 
Nguyện phụng thờ, muôn chúc tụng thánh danh 
Từ nay mãi đến thiên thu vạn đại. 
 

 

THÁNH TÂM CHÚA 
                                   Jos. Nhật Quang 

Ôi! Từ dòng máu Chúa đã tuôn đổ 
Gội sạch đời con bao dấu vết tội nhơ 
Đưa con về bao lần lạc lối, hững hờ 

Từ trái tim nguồn yêu thương chan chứa. 

Con quỳ đây ăn năn, ôi lạy Chúa! 
Thân hoang đàng con là kẻ bất trung 

Sống đam mê trong bóng tối mịt mùng 
Con ngã gục trước xa hoa trần thế. 

Vì yêu con, Chúa nộp mình hiến tế 
Trên thập hình chết tủi nhục thương đau 

Đồi Can-vê chiều loang tím u sầu 
Mà con vẫn nỡ thờ ơ ngoảnh mặt. 

Ôi! Tình Chúa chẳng bao giờ phai nhạt 
Con hiểu rồi Ngài rất đỗi từ nhân 
Vẫn giang tay ôm ấp cả thế trần 

Và giải thoát nhờ ơn thiêng cứu độ. 

 

 

 



24 | Lửa Mến tháng 06 - 2022 

 

 

CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO 

CẢNH TỈNH 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành 

Giáo xứ TP Sơn La - GP Hưng Hóa 

Tối thứ Hai sau lễ Hiển Linh, 
khoảng 21g00, tôi đang làm việc 
riêng thì có một bạn trẻ ở xa 
nhắn tin và hỏi: 

- Bạn trẻ: Cha đang làm gì 
đấy? 

- Linh mục: Cha vừa có cuộc 
điện thoại của một người bạn. 
Anh em lâu ngày không nói 
chuyện nên cũng có nhiều 
chuyện để nói. Thấy cũng vui! 

- Bạn trẻ: Vâng ạ. Con cũng 
mới chuẩn bị bài cho ngày mai 
xong ạ. 

- Linh mục: Chịu khó quá 
con. Tuổi trẻ cần phải học hành 
cho cẩn thận vì trẻ không học thì 
già sẽ hối hận. Vì thế, việc học là 
chính với chúng con, các bạn trẻ! 

- Bạn trẻ: Hihi. Con cũng 
không chịu khó lắm đâu cha ạ. 
Có nhiều thứ chi phối nên học 
hành khó tập trung. Nhiều lúc 
cũng muốn học nhưng môi 
trường cứ lôi kéo. 

- Linh mục: Con học lớp 12 
rồi thì phải có bản lĩnh chứ con. 
Bản lĩnh thanh niên để đâu rồi! 

- Bạn trẻ: Có mà cha ơi, đợt 
đầu tháng vừa qua có một người 
nhắn tin với con làm quen! 

 - Linh mục: Vậy à! Nhưng 
thanh niên thì nhắn tin và nhận 
tin nhắn thì cũng là bình thường 
mà! 

- Bạn trẻ: Thì con cũng vui vẻ 
nhắn tin qua lại rồi con mới biết 
anh này là người Cần Thơ.  

- Linh mục: Thời đại kỹ thuật 
số mà! Thế giới phẳng nên 
khoảng cách không còn là vấn 
đề. 

TRUYỀN GIÁO 
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- Bạn trẻ: Cũng vui vẻ nhắn 
tin qua lại. Trông anh ấy rất đẹp 
trai và bảnh bao. 

- Linh mục: Làm gì thì làm, 
con cần chú tâm vào học hành vì 
năm nay là năm cuối cấp của 
con. 

- Bạn trẻ: Vâng. Nhưng dạo 
này anh đó hay gọi điện. 

- Linh mục: Con nói là em 
dành thời gian cho học tập nên 
không gọi điện nhiều. Vì thế, con 
cũng nên cẩn thận với những đối 
tượng này. 

- Bạn trẻ: Tự nhiên tối hôm 
qua anh ấy nhắn nói với con: 
“Em làm người yêu anh nhé! 
Anh rất yêu em! Thật lòng đấy”! 

- Linh mục: Thật thế à! Lại có 
chuyện ngược đời như vậy ư? 
Hai đực rựa… 

- Bạn trẻ: Vâng. Chính xác 
100% luôn. Ôi, trời ơi, con đang 
không hiểu điều gì xảy ra luôn! 
Thật khủng khiếp với con!  

- Linh mục: Cũng thật là 
động trời đấy! Con trả lời anh ấy 
như thế nào?  

- Bạn trẻ: Rồi từ lúc đó đến 
giờ này, con không nhắn tin cho 
anh ấy nữa. Con không trả lời. 
Chặn liên lạc luôn, cha ạ! 

- Linh mục: Chuyện này hiện 
nay không thiếu và dùng mạng 
xã hội để nói chuyện đó lại càng 

phổ biến. Nhiều cô gái bị lừa và 
nhiều thanh niên cũng bị lừa. 
Như con chẳng hạn!!! 

- Bạn trẻ: Cũng sợ thật! 
Cường độ dụ dỗ mỗi lúc một 
mạnh hơn! 

- Linh mục: Mạng xã hội có 
hai mặt: tốt và xấu. Nếu mình 
biết dùng và có độ tỉnh táo nhất 
định thì rất tốt và đỡ tốn tiền. 
Nhưng mặt hại thì cũng vô cùng, 
nó có thể giết chết chúng ta bất 
cứ lúc nào. Hơn nữa, nhiều kẻ 
dùng mạng để lừa người khác về 
tình, tiền… Vì thế, đừng quá tin 
vào mạng xã hội. 

- Bạn trẻ: Vâng ạ. Lúc đầu, 
con chỉ nghĩ là thanh niên với 
nhau thì kết thân để có thêm 
bạn mới. Nhưng ai ngờ!!! Ai 
ngờ!!! 

- Linh mục: Ngày nay, những 
anh chàng pede (ái nam ái nữ - 
xăng pha nhớt), càng ngày càng 
nhiều. Họ muốn kết bạn, rồi 
sống chung với người đồng phái. 

- Bạn trẻ: Anh ấy, còn nói 
con dễ thương này nọ nữa. 

- Linh mục: Sự thường, 
những người như thế rất khéo. 
Khéo ăn, khéo nói, khéo làm 
nữa. Vì thế, họ rất được thu hút 
bởi người đồng tính!  

- Bạn trẻ: (lấy lại bình tĩnh 
nên nói đùa) Chắc tại con đẹp 
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trai và dễ thương quá. Haha. 
Haha…. 

- Linh mục: Đàn ông, con trai 
mà nói là dễ thương là điều “sỉ 
nhục” con ạ. 

- Bạn trẻ: Đấy là con nói đùa! 
Vui vui chút thôi! 

- Linh mục: Đàn ông, con 
trai, cần cái đầu tốt, tức là, cần 
thông minh và phong độ. Có câu 
nói: “ Trai ham tài. Giá ham sắc” 
là vậy! 

- Bạn trẻ: Dạ vâng. Con nói 
vui chút thôi. Chứ con vẫn sợ từ 
qua đến giờ. Lần đầu tiên con 
gặp trường hợp như thế này. 

- Linh mục: Con cần thận 
trọng. Có lần thứ nhất thì sẽ có 
lần thứ hai và nhiều lần nữa. 

- Bạn trẻ: Cám ơn cha đã 
đồng hành với con trong lúc con 
bối rối! Chẳng biết chia sẻ với ai! 

- Linh mục: Đó là việc của 
các linh mục, kỹ sư tâm hồn mà 
con.  

- Bạn trẻ: Con chào cha. Con 
đi tập hát để chuẩn bị cho sự 
kiện của trường sắp tổ chức. Cha 
nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! 

- Linh mục: Chúc con bình an 
và học tập tốt! Nhớ đọc một kinh 
Lạy Cha, ba Kính Mừng và kinh 
Sáng Danh trước khi ngủ nhé! 

- Bạn trẻ: Dạ. Cám ơn cha! 
Con nhớ rồi!  

- Linh mục: Tạ ơn Chúa!  

“Lạy Cha là Thiên Chúa toàn 
năng, Cha đã tạo dựng muôn 
loài từ hư vô, và an bài mọi sự 
trong trời đất ngay từ thuở ban 
đầu. Khi dựng nên con người 
giống hình ảnh Cha, Cha đã đặt 
người nữ làm trợ tá bất khả 
phân ly của người nam. Vì vậy, 
họ không còn là hai, nhưng chỉ 
là một xương thịt. Như thế, Cha 
dạy chúng con rằng: sự gì Cha 
đã phối hợp nên một, loài người 
không bao giờ được phép phân 
ly…” 
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SỐNG ĐỜI HÔN NHÂN 
Giuse Nguyễn Văn Quýnh 

“Xin cho vợ chồng chúng con 
được cùng nhau sống an lành cho đến tuổi già”  

(Tb 8,10) 

 
Có đôi vợ chồng trẻ sống ở 

Hoa Kỳ. Họ thuộc loại khá giả, 
nên quyết định mua một chiếc 
xe Mercedes đời mới. Người 
chồng rất thích và hãnh diện về 
chiếc xe đó lắm. Ngày ngày, ông 
ra lau chùi, ngắm nghía không 
chán mắt. 

Bỗng một chiều thứ Bảy đẹp 
trời, cô vợ lái xe ra siêu thị mua 
sắm, cô muốn đi thử một vòng 
xem sao! Chẳng may, khi vào chỗ 
đậu xe, cô vô ý để xe quẹt vào 
chiếc xe khác, làm móp một chỗ 
khá lớn. Khi về đến nhà, cô rất 
sợ gia đình sẽ vì chuyện này mà 

sinh ra lục đục, bởi chồng cô quý 
nó lắm! Sau khi anh chồng ra coi 
xe, thì nhìn chị từ đầu đến chân 
và nói: “Xe bị đụng khá nặng, 
nhưng tạ ơn Chúa, em không sao 
là mừng rồi”. Cô vợ thở phào 
nhẹ nhõm. Thật vui sướng biết 
bao! 

Anh chị thân mến! 

Cảm thông và tôn trọng 
nhau là một trong những đức 
tính cần thiết trong đời sống vợ 
chồng. Thật vậy, trước khi thành 
hôn, Tobia và Sara đã cầu 
nguyện: “Lạy Chúa, xin thương 
xót chúng con và cho vợ chồng 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
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chúng con được cùng nhau sống 
an lành cho đến tuổi già” (Tb 
8,10). Để được “sống an lành cho 
đến tuổi già”, anh chị hãy tôn 
trọng nhau, lắng nghe nhau, 
trung thực với nhau, và cùng 
nhau hoàn thiện. 

1. Tôn trọng lẫn nhau 

“Yêu tức là tôn trọng. Không 
tôn trọng tức là không yêu” (De 
Stael). Vì thế, không nên dễ dàng 
kể tội bạn đời với người thứ ba. 
Cũng không nên tranh cãi, cho 
dù mình có thắng đi chăng nữa, 
thì vẫn là thua, vì đã làm sứt mẻ 
tình cảm vợ chồng. 

Vợ chồng cần tôn trọng và 
nương tựa nhau, cần vượt qua 
lỗi lầm để sống hòa hợp với 
nhau, hầu đem lại hạnh phúc 
cho nhau. Khi cả hai cùng nhau 
giải quyết vấn đề cách êm đẹp, 
chắc chắn mọi khúc mắc sẽ được 
hóa giải. Ai sai lỗi hãy khiêm tốn 
và chân thành nhận lỗi, không cố 
chấp, cãi lý hay bào chữa. Còn 
người kia, hãy quảng đại và sẵn 
sàng tha thứ. Hờn giận đôi khi là 
gia vị cho cuộc sống, nhưng gia 
vị nhiều quá sẽ làm hư mất món 
ngon!  

2. Hãy lắng nghe nhau 

Lắng nghe là đức tính quý 
nhất và cũng khó nhất đối với 
các cặp vợ chồng mới cưới. Bởi 

lẽ, hai người ở hai môi trường, 
hai nếp sống khác nhau; nay ráp 
lại, thế nào cũng có những xung 
khắc. 

Đừng giành phần đúng về 
mình, cũng đừng tỏ thái độ 
khinh khỉnh, bất hợp tác. Hãy 
biết lắng nghe nhau, rồi cùng 
bàn bạc, để tìm ra giải pháp tốt 
nhất.  

Người ta thường nói diễn 
biến trong quan hệ vợ chồng 
như sau: Khi hai người mới 
quen nhau, người con trai nói và 
người con gái lắng nghe. Trong 
những năm đầu đời hôn nhân, 
người vợ nói và người chồng 
lắng nghe. Sau vài năm chung 
sống, hai người cùng nói và cả 
xóm phải nghe! 

Lắng nghe nhau là thể hiện 
của tình yêu. Thật vậy, lắng nghe 
không chỉ có nghĩa là thinh lặng 
mà là quên đi những đòi hỏi của 
chính mình, để chỉ biết đến 
những mong đợi của người bạn 
đời. 

Lắng nghe cũng không chỉ là 
đón nhận những lời nói của vợ 
hay chồng, mà chính là cố gắng 
đi vào nội tâm của bạn đời với 
tất cả sự cảm thông, yêu mến và 
quên mình. Có câu nói rằng: “Nói 
là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe 
là kim cương”. 
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3. Chân thành với nhau 

  Nói dối và giấu giếm là 
những kẻ thù của mối quan hệ 
vợ chồng. Bởi nó sẽ làm cho anh 
chị không còn tin tưởng nhau 
nữa. Người xưa có nói: “Một sự 
bất tín, vạn sự bất tin”. Không tin 
nhau làm sao có thể sống với 
nhau được. 

Trong đời sống gia đình, sự 
chân thành phải đặt lên hàng 
đầu. Vợ chồng có tin nhau thì gia 
đình mới hạnh phúc. Muốn cho 
bạn đời tin mình, thì mình phải 
sống chân thành, không dối gian 
lọc lừa.  

Chân thành không chỉ trong 
ý nghĩ mà còn trong lời nói và 
hành động nữa. Lời nói không 
chỉ đúng sự thật mà còn phải đi 
đôi với việc làm: 

“Nói chín thì làm nên mười, 
Nói mười làm chín, kẻ cười 
người chê”. 

4. Cùng nhau hoàn thiện 

Các thói quen xấu như nói 
nhiều, lười biếng, hoang phí, ích 
kỷ, tham lam... anh chị nên lưu ý 
để tự hoàn thiện bản thân. Đừng 
sống theo kiểu: “Gió chiều nào 
che chiều ấy”, cũng đừng cư xử 
không có lập trường, dựa dẫm 
vào người khác: “Ai làm sao tôi 
làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo”. 

Nếu cứ sống ươn lười, rồi để 
những tính xấu ấy “nở rộ như 
nấm sau mưa”, thì cuộc sống 
chung sẽ rất khó khăn; thậm chí, 
sẽ dẫn đến đổ vỡ: 

“Làm người phải đắn phải đo, 
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông 
sâu”. 

Anh chị thân mến! 

Trên tất cả, anh chị hãy sống 
Lời Chúa dạy. Nhờ đó, anh chị sẽ 
vượt qua mọi khó khăn trong 
cuộc đời. Vì ai sống theo Lời 
Chúa là người khôn ngoan: “Dù 
mưa sa nước cuốn hay bão táp 
ập vào, nhà ấy cũng không sụp 
đổ, vì đã xây nhà trên nền đá” 
(Mt 7,25). 

Hơn nữa, chính lúc đọc kinh 
cầu nguyện chung với nhau, sẽ 
là chất keo nối kết anh chị trong 
tình yêu Chúa. Thánh Phaolô 
viết: “Anh em hãy đem cả tâm 
hồn mà hát dâng Thiên Chúa 
những bài thánh vịnh, thánh thi 
và thánh ca” (Cl 3,16). 

Hãy cầu nguyện lúc sáng 
sớm và khi chiều tối, hãy xin 
Chúa cho anh chị được sống hòa 
hợp với nhau đến trọn đời. Đó là 
bí quyết không chỉ đem lại hạnh 
phúc trong gia đình, mà còn 
mang lại vinh quang trên Nước 
Trời. 
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I. CÁC BUỔI TIẾP KIẾN THỨ TƯ HÀNG TUẦN CỦA ĐỨC THÁNH CHA 

 

- Sáng thứ Tư 4 tháng 5, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung với 
khoảng 12 ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô với bài giáo lý 
tiếp theo về chủ đề tuổi già. Đức Thánh Cha khuyến khích những 
người cao tuổi đảm nhận sứ mạng rất quan trọng là khôi phục lại danh 
dự cho đức tin, giúp người trẻ xây dựng một tương lai vững chắc. Cuối 
bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi: Anh chị em cao tuổi thân mến, xin 
hãy nhìn đến người trẻ. Họ nhìn chúng ta, chúng ta đừng quên điều 
này. Tôi nhớ về một phim hậu chiến rất hay: “Những trẻ em nhìn 
chúng ta”. Chúng ta cũng có thể nói như vậy với người trẻ: những 
người trẻ nhìn chúng ta và sự kiên định của chúng ta có thể mở ra một 
con đường sống tươi đẹp cho họ. Ngược lại, bất kỳ sự giả hình nào 
cũng sẽ gây hại rất nhiều. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa 
chúc lành cho tất cả người già chúng ta! 

- Sáng thứ Tư 11 tháng 05, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức 
Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hằng tuần với bài giáo lý tiếp 
theo trong loạt bài về tuổi già. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi của những 
người nghỉ hưu, công việc kết thúc: “Tôi sẽ làm gì bây giờ khi cuộc 
sống của tôi sẽ trống rỗng, không còn những điều vốn đã lấp đầy trong 
thời gian dài?” Tôi khuyên anh chị em: trong những ngày này, hãy cầm 
lấy Kinh Thánh và mở sách Giu-đi-tha: nó nhỏ, anh chị em có thể đọc 
nó... khoảng 10 trang, không hơn. Hãy đọc câu chuyện về một người 
phụ nữ can đảm kết thúc như thế, với sự dịu dàng, với lòng bao dung, 

GIÁO HỘI HOÀN CẦU 
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một phụ nữ cao quý. Và vì vậy tôi ước mong những người bà của 
chúng ta: can đảm, khôn ngoan và để lại cho con cháu di sản không 
phải tiền bạc, mà là di sản của trí tuệ, được gieo vào cháu chắt của họ. 

II. SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA  

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II 
(24.7.2022) 

Sáng thứ Ba 10 tháng 05, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố sứ 
điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người 
Cao tuổi lần II, sẽ được cử hành vào ngày 24.07.2022. 

Nội dung sứ điệp xin xem:  
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-05/su-diep-

cho-ngay-the-gioi-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-ii.html 

III. TIN GIÁO HỘI TOÀN CẦU 

ĐTC bổ nhiệm Bộ trưởng, tổng thư ký và thư ký của Bộ phục 
vụ phát triển con người toàn diện 

Ngày 23.4.2022, ĐTC 
đã bổ nhiệm Đức hồng y 
Michael Czerny, SJ làm bộ 
trưởng và sơ Smerilli, nữ 
tu dòng Salêdiêng, làm 
tổng thư ký của Bộ phục 
vụ phát triển con người 
toàn diện trong nhiệm kỳ 
5 năm. Ngoài ra, ĐTC cũng 

bổ nhiệm cha Fabio Baggio, C.S. làm thư ký của Bộ và chịu trách 
nhiệm về Phân bộ Di dân và Tị nạn và các dự án đặc biệt. 

ĐTC bổ nhiệm hai thư ký cho Bộ Giáo lý Đức tin 

Thứ Bảy, ngày 23.4.2022, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông 
Armando Matteo, hiện là phụ tá Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, làm 
Thư ký cho Phân bộ Giáo lý. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức 
ông John Joseph Kennedy, hiện là Chánh Văn phòng của Bộ, làm 
Thư ký Phân bộ Kỷ luật. 
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Đức Thánh Cha ban hành Tự sắc sửa đổi Giáo luật về sa 
thải tu sĩ ra khỏi dòng 

Trong Tự sắc, Đức Thánh Cha giải thích về việc sửa đổi. Theo 
đó, ngày 01.6.2021, với Tông hiến “Pascite Gregem Dei” - Hãy chăn 
dắt đoàn chiên của Thiên Chúa - Đức Thánh Cha đã sửa đổi quyển 
VI của Bộ Giáo Luật, về hình luật trong Giáo hội. Trong đó một số 
tội phạm đã được phân loại, những tội danh mới đã được đưa vào 
và hơn nữa sự kế thừa của các điều luật cũng đã thay đổi. Điều này 
yêu cầu cần một sửa đổi để có sự hoà hợp với các điều luật khác 
của Bộ Giáo Luật. 

Vì thế, sau khi lắng nghe ý kiến của Hội đồng Tòa Thánh về các Văn 
bản Luật và Bộ Tu sĩ, Đức Thánh Cha quyết định thay đổi khoản 1 của 
Điều 695, quy định về việc sa thải tu sĩ ra khỏi hội dòng như sau: 

Điều 695 §1. Một thành viên phải bị sa thải vì các tội phạm được nói 
đến ở các điều 1395, 1397, và 1398, trừ khi đối với những tội phạm 
được nói đến ở các điều 1395 §§2-3, và 1398 §1, Bề Trên xét thấy là việc 
sa thải không hoàn toàn cần thiết và có thể giúp cho đương sự sửa 
mình, việc bồi thường theo đức công bằng cũng như việc sửa chữa 
gương xấu có thể được giải quyết đầy đủ bằng cách khác. 

Đức Thánh Cha thương khóc dân Ucraina đau khổ vì chiến 
tranh 

Sau kinh Lạy Nữ Vương 
Thiên Đàng, Đức Thánh Cha 
nhắc đến lễ phong chân 
phước cho cha Mario Ciceri, 
và bà Armida Barelli tại 
Milan hôm thứ Bảy. Đức 
Thánh Cha nói: “Cha Mario 
Ciceri là một cha phó của 
một giáo xứ quê, đã tận tâm 

cầu nguyện và giải tội, thăm viếng người bệnh và ở với giới trẻ trong 
nguyện xá, như một nhà giáo dục hiền lành và một vị hướng dẫn đáng 
tin cậy. Một mẫu gương sáng về mục vụ. Bà Armida Barelli là vị sáng 
lập Phong trào Công giáo Tiến hành dành cho các thiếu nữ. Bà đã đi 
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khắp nước Ý để mời gọi các thiếu nữ và những người trẻ dấn thân cho 
Giáo hội và xã hội. Ngoài ra, bà còn cộng tác với cha Gemelli để thành 
lập Đại học Công giáo Thánh Tâm”. 

Tiếp đến, nhân bắt đầu tháng Năm, tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh 
Cha mời các tín hữu và các cộng đoàn mỗi ngày trong tháng này lần 
chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho Mariupol 
thành phố của Ucraina được gọi là “thành của Đức Maria” đã bị ném 
bom và phá hủy. Một lần nữa, Đức Thánh Cha kêu gọi mở hành lang 
nhân đạo an toàn cho những người đang còn bị kẹt ở trong nhà máy 
thép của thành phố đó. Ngài nói: “Tôi đau khổ và khóc thương nghĩ 
đến những đau khổ của người dân Ucraina, đặc biệt những người yếu 
đuối, người già và trẻ em. Thậm chí còn có những tin khủng khiếp về 
những em bé bị trục xuất và lưu vong. Trong khi chứng kiến sự chết 
chóc của nhân loại, tôi tự hỏi, cùng với nhiều người đang đau khổ, có 
phải người ta đang thực sự tìm kiếm hòa bình, muốn tránh một sự leo 
thang quân sự và lời nói, đang làm mọi sự có thể để vũ khí im lặng hay 
không? Xin anh chị em đừng đầu hàng trước bạo lực, trước vòng xoáy 
của vũ khí. Hãy thực hiện con đường đối thoại và hoà bình. Chúng ta 
hãy cầu nguyện”. 

Giáo hội tại Campuchia giúp công nhân giải quyết nạn quấy 
rối 

Giáo hội ở Campuchia 
đã và đang đặt trọng tâm 
vào chiến dịch nâng cao 
nhận thức nhằm bảo vệ 
công nhân nhà máy khỏi 
nạn quấy rối tại nơi làm 
việc. 

Ou On, 41 tuổi, một 
công nhân của nhà máy 

may mặc Quảng Đông, cho biết cô đã học cách đối phó với những hành 
vi quấy rối như lạm dụng tình dục tại nơi làm việc, “Tôi sẽ động viên 
các đồng nghiệp của mình và nói với họ rằng: Đừng sợ, chúng ta phải 
đấu tranh. Chúng ta phải dám cùng nhau giải quyết vấn đề của mình”, 
cô nói. 
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SUỐI NGUỒN XÓT THƯƠNG 
GB Trần Minh Chính 

 

 
Thánh Tâm Cha, Chí Nhân Chí Thánh 
Lòng con đây bé mọn thấp hèn 
Ngước nhìn lên, trái tim nhân ái 
Lòng hân hoan vương tỏa trời xanh. 
 
Thánh Tâm Chúa chịu mọi sầu khổ  
Bao đau buồn biết tỏ cùng ai 
Cũng có lúc, hỉ nộ ái ố 
Yêu nhân trần chuốc lấy hư vô. 
 
Thánh Tâm Chúa ,suối nguồn xót thương  
Cam tâm chịu,  lưỡi đòng đâm thấu  
Máu và nước đổ khắp mọi đường  
Hy sinh vì những kẻ bất lương  
 
Thánh Tâm Chúa đại lượng thứ tha 
Lòng mở rộng  ban ơn cứu độ  
Cho loài người lỡ bước chân sa 
Vòng tội lỗi để được xót xa 
 
Thánh Tâm Chúa nơi con trú ẩn 
Được che chở để được an vui 
Tựa bên Chúa hồn con phấn chấn 
Đi theo Ngài con vui bội phần 
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XÂU CHUỖI TÌNH YÊU 
Song Huỳnh 

“… Tình yêu!… là hơi thở 
của cuộc sống - mà cuộc sống 
sẽ là một thiên thai! Trong đó… 
những người nam nhìn những 
người nữ… bất động… không 
biết tỏ tình… – Có tình đâu mà 
tỏ! 

Niềm hãnh diện nhất của 
loài người… là biết yêu! Niềm 
hãnh diện nhất của nghệ sĩ… là 
làm cho loài người yêu nhau 
tha thiết hơn!... 

Hãy gào thét đi tình yêu! 
Hãy thì thầm đi tình yêu! 

Ôi! Thứ mật thơm ngon 
ngọt, mãi mãi của cuộc sống!...” 

Tiếng mời gọi âm trầm, tha 
thiết nồng nàn của Duyên Anh, 
nhà văn của tuổi thơ, của tình 
yêu ngây dại, đi tìm thiên 
đường cho những cuộc tình 
mộng mị, hư ảo - Chợt đến, 
chợt đi - Thấm đẫm vị ngọt của 
tình yêu và vị đắng của những 
giòng nước mắt nuối tiếc, xóa 
nhòa hình ảnh từng người tình 
trong phút chia tay - Tình yêu 
thời ly loạn. 

Lời giới thiệu cho một 
băng nhạc tình với những âm 
từ đầy khắc khoải, hoài niệm 
về một khát vọng ngàn đời của 
loài người, về những giấc mơ 
cháy bỏng của những con tim 
non trẻ đang quyện chặt vào 
nhau trong những bước chân 
chập chững vào đời - vị ngọt 
của tình yêu - Đã làm cho ánh 
mắt hai đứa bất chợt ngước 
nhìn nhau - Thinh lặng sững 
sờ. 

Tình yêu là gì? Và nó đã 
tìm đến với chúng mình hay 
chưa, sau bao ngày tình cờ gặp 

SUY TƯ 
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gỡ bên nhau hở em? - Có nhớ 
nhau đấy! Có đợi nhau đây! Và 
nhất là có niềm vui tràn đầy 
khi được hạnh phúc bên nhau 
- À ! Hình như, có lẽ là tình 
yêu! 

Chiếc quán cà phê nhỏ 
nằm khuất trong khu vườn nơi 
cuối phố của vùng cao nguyên 
đất đỏ - mưa lầy, nắng bụi; 
trong cái trống vắng oi ả của 
mùa hè, đang vô tình đón nhận 
hai tâm hồn lạc lõng, xót xa - 
Đang đối mặt nhìn nhau, ánh 
mắt đầy suy tư, khoắc khoải, 
bắt đầu tìm cho chính mình 
một cuộc tình mỏng manh, mờ 
ảo - chợt đến với nhau trong 
thời khói lửa để rồi mai này 
chẳng biết về đâu? 

Mình là ai hở em? 

Anh! Một anh chàng lính 
trẻ, đang dừng chân nơi thành 
phố nhỏ chờ ngày ra chiến 
trường, hành trang vào đời là 
những trang sách vở vừa kịp 
xếp lại, khoác lên mình chiếc 
áo trận - Đi vào cuộc chiến 
khốc liệt này bằng ánh mắt 
ngơ ngác của một loài nai với 
tâm hồn của một kẻ mộng du. 

Em! Cô giáo sinh sư phạm 
chưa kịp bước ra khỏi giảng 

đường, tà áo dài trắng tinh 
tươm vẫn còn chưa vương vết 
bụi, vẫn hàng ngày vô tư, tung 
tăng đến trường trên hè phố 
vắng, bình yên. 

Hai số phận, hai con đường 
và hai khoảng cách xa vời, dịu 
vợi… thế mà định mệnh vô 
tình đã đưa mình lại đến với 
nhau. 

 

Phố vắng cao nguyên trưa 
hè nóng bức, cái không khí 
ngột ngạt của chiến tranh 
trong mùa hè đỏ lửa đã đưa 
anh rời doanh trại, lang thang 
đi vào thành phố - Những giây 
phút bình yên nơi phố núi này, 
bao giờ cũng quý giá vì đó là 
những giây phút êm đềm, hiền 
hòa hiếm hoi, mà những chiếc 
áo lính chốn rừng sâu hằng 
khao khát - yên lành và đầy 
mộng mơ. 

Tiếng dương cầm thánh 
thót của một bài thánh ca đã 
đưa anh tìm đến với em. Tiếng 
nhạc như dòng suối chảy nhẹ 
lâng lâng trôi đi trên phố, len 
vào hồn anh như tiếng reo vui 
trong trái tim hoang vắng, trái 
tim chỉ quen với những tiếng 
gầm rú của đạn rơi, pháo nổ - 
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Hình như một bài hát về Giáng 
sinh phải không em? - Vì lúc 
đó anh chỉ là người ngoại đạo. 
Âm thanh réo rắt của bài hát 
đã đưa anh tìm đến một ngôi 
thánh đường gỗ nhỏ bé, nép 
mình trong một khu vườn 
thông già cổ thụ, rợp bóng. 
Ngôi thánh đường giờ ấy, duy 
nhất hiện diện chỉ mình em. - 
Đang mê say lướt những ngón 
tay gầy thoăn thoắt, tung 
những âm thanh réo rắt vào 
không gian tĩnh lặng, vào 
chính trái tim anh. - Những 
giai điệu của niềm vui, của 
bình an dành cho dương thế. 
Anh lặng lẽ đến bên em lúc 
nào không biết, và em cũng 
bình thản vô tư nắn nót tiếng 
đàn, ngụp lặn chơi vơi trong 
làn sóng nhạc đang mãi dâng 
trào thánh thót bay cao. 

Hình ảnh người thiếu nữ, 
tóc xõa bờ vai với chiếc áo dài 
nữ sinh duyên dáng, đang 
chìm mình dạo từng phím 
nhạc nơi ngôi thánh đường cổ 
kính, đã in đậm mãi trong tâm 
hồn anh suốt những tháng 
ngày nổi trôi sau đó trong cuộc 
đời. 

Và! Mình đã gặp nhau - Em 
hốt hoảng khi nhìn thấy sự 
hiện diện của người lính trẻ lạ 
mặt - Anh thảng thốt khi tiếng 
đàn chợt tắt hẳn, khi em quay 
lại nhìn anh. - Anh còn nhớ 
ánh mắt ngạc nhiên mở to, 
chiếc miệng tròn xinh xắn với 
tiếng ơ!... kéo dài - vừa lo sợ, 
vừa thích thú của em. 

Rồi mỗi ngày, anh lại đến, 
lại được là con chiên ngoan 
đạo, ngồi một góc xa lặng lẽ 
nghe em đàn và thầm trộm 
ngắm em. Biết anh chỉ được ra 
phố trong thời gian dừng quân 
ngắn ngủi nơi thành phố này, 
và cũng biết anh vừa phải rời 
xa mái trường, rời bỏ chiếc áo 
sinh viên ngỡ ngàng trong 
nuối tiếc... nên em mới đặc 
cách cho anh được ngồi nghe 
các buổi tập đàn - Đôi lúc, 
được cùng quì bên em lặng lẽ 
nguyện cầu Thiên Chúa trên 
cao. Dõi theo ánh mắt em, 
ngước nhìn pho tượng bị treo 
trên cây thập giá cao vời giữa 
thánh đường, anh liên tưởng 
đến bức ảnh trên chiến trường 
anh có lần được thấy - Hình 
ảnh người lính trận quỳ trước 
ngôi nhà thờ lỗ chỗ vết đạn, 
tay tựa vào súng, mắt ngước 
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nhìn lên tượng Chúa chịu nạn 
sứt mẻ, thành khẩn cầu xin - 
Có lẽ pho tượng đã chịu 
thương tích, đau đớn, cho 
người lính kia được vẹn toàn. 
Anh nghĩ và chợt thấy hình 
ảnh vị Chúa trên cây thập giá 
mà em đang ngước mắt 
nguyện cầu có gì thật gần gũi, 
thân thương, khi em thì thầm 
giải thích: Người đã chịu chết 
trên cây thập giá để chúng ta 
được sống, Người đã chịu nạn 
để cứu chuộc tội lỗi của chúng 
ta. Vâng! Anh tin mình đã tìm 
thấy Đấng đã chấp nhận hy 
sinh chính thân mình, để dành 
tình yêu và sự cứu chuộc cho 
người lính trận phương xa kia, 
cho em, và bây giờ chính cả 
cho anh. 

 

Lần đầu tiên vào quán với 
một người con gái - uốn lưỡi 
cả tuần nay em mới đồng ý đi 
dạo phố cùng anh. Đây đâu 
phải là bước chân lần đầu vào 
chốn đông người, nhưng nay 
có em sao anh cứ mãi lúng ta 
lúng túng, đến nỗi cô gái phục 
vụ hỏi đôi ba lần mà anh vẫn 
chưa có câu trả lời. 

 - Em thích uống gì? 

- Không! Em không uống 
đâu! Anh cứ gọi cho anh, em 
chỉ ngồi chơi với anh một chút 
thôi. 

Giọng em run run, gương 
mặt tái xanh hồi hộp - Gương 
mặt mình lúc này chắc cũng 
không khá gì hơn. Cố suy nghĩ, 
lật tới lật lui tờ thực đơn mà 
chẳng biết gọi món thức uống 
nào. 

- Mình uống thạch đậu 
nha! 

Em khẻ gật đầu. Đến lúc 
hai ly thạch đậu được đem ra 
rồi mà chưa một lời nào được 
thốt. Trời ạ! Ngày xưa ở 
trường mình cũng đâu đến nỗi 
tệ, mà sao bây giờ ngồi mãi 
vẫn không nghĩ ra chuyện gì 
để nói. Em cũng không hơn gì, 
mãi cúi đầu mân mê tập sách, 
thỉnh thoảng liếc nhìn mình, 
miệng mỉm cười, rồi lại im 
lặng nhìn vào lọ hoa hồng nhỏ 
bé, e ấp trang trí trên bàn. 

- Uống nước đi em! À mà 
em tên gì hở? 

Đúng là tệ thật, quen nhau 
cả tuần hơn, gặp gỡ rồi chia 
tay, chia tay rồi gặp gỡ, thế mà 
cái tên của nàng cũng chưa 
dám hỏi. 
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- Em tên là Hiền, nhưng 
người không hiền như tên đâu 
nha! 

Nàng giới thiệu tên mình 
với vẻ bỡn cợt làm mình cũng 
bớt căng thẳng. 

- Anh là Sơn, nhưng anh 
chưa cao được như núi đâu! 

Chiếc bông mai đen lấm 
tấm bụi đất đỏ trên vai áo như 
xác nhận điều này - Em nở nụ 
cười đồng ý. Hiền sinh ra 
trong một gia đình có đạo 

truyền thống, ba nàng là một sĩ 
quan cấp cao và cũng mãi liên 
tục vắng nhà hành quân 
phương xa - Gặp anh, em nhìn 
như thấy ở anh những khó 
khăn, vất vả và hiểm nguy mà 
ba em hàng ngày vẫn đang gặp 
phải, nên em mới đồng cảm 
chấp nhận quen với anh,  chứ 
không thì đừng hòng nhá!. 
Hiền cởi mở tâm sự thật lòng 
và trêu anh.  

(Còn tiếp)

 

GIEO BÁC ÁI  

SẼ GẶT YÊU THƯƠNG 
Phaolô Trang Lập Quang   
Xđ. Tùng Lâm - GP Đà Lạt 

Hưng đứng trước gương 
trau chuốt lại mái tóc, ngắm 
nhìn đôi mắt, cái mũi. Anh săm 
soi từng chi tiết nhỏ đến nỗi 
một vết sẹo bé tí ti sau đuôi 
mắt rất mờ mà anh cũng phát 
hiện được. Anh bắt đầu tạo 
dáng và nở một nụ cười xem 
mình có ”ăn ảnh” không? Gớm! 
Nụ cười trên khuôn mặt không 
tươi tắn chút nào trông thật vô 
duyên như thằng “mất sổ gạo”. 
Ấy mà anh cứ nhe răng ra cười 
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một mình trên gương để xem 
có chỗ nào đẹp không. Nhưng 
với hai cánh mũi phồng to làm 
sao bóp nhỏ lại được, vì “ta vẫn 
là ta” chứ đâu phải thằng nào 
mà có cái mũi khác. 

Mặc kệ “đẹp trai không 
bằng chai mặt” và anh vẫn còn 
cái “bửu bối” quan trọng khác 
là bộ y phục, vì “người đẹp nhờ 
lụa, lúa tốt nhờ phân” mà. Anh 
xoay người qua rồi xoay người 
lại trước gương để nhìn hình 
dáng của mình, nhìn chiếc 
cravat màu đỏ trên nền trắng 
của cái áo sơ-mi. Anh cũng tỏ ra 
đắc ý vì chiếc cravat màu đỏ 
này còn nổi bật trong bộ veston 
màu đen tuyền. Lúc này trông 
anh chẳng khác nào những cô 
gái thiếu nhan sắc mà thích ăn 
diện sẽ làm người ta dễ lầm 
tưởng vì: 

“Trông xa cứ tưởng Thúy 
Kiều 

Đến gần mới biết người yêu 
Chí Phèo” 

Còn anh khi nhìn nghiêng 
thì giống diễn viên còn nhìn kỹ 
thì như… “con khỉ”. 

Sở dĩ anh bỏ nhiều thời 
gian để trau chuốt “sắc đẹp”của 
mình vì hôm nay đối với anh là 

một ngày quan trọng, ngày mà 
anh “ra mắt” gia đình người 
yêu, nên cố gây cho được 
những ấn tượng tốt. 

Bất chợt anh nhớ đến 
chuyện bố người yêu rất thích 
món măng khô hầm thịt vịt nên 
ra chợ mua một ít để làm quà. 

Cô bé bán hàng nói cười 
luôn miệng và giới thiệu măng 
khô của mình là đặc sản ở Buôn 
Mê Thuột là loại ngon loại quý 
hiếm. Cũng may, nếu là hàng 
mỹ phẩm hay hàng điện tử… 
chắc cô ta sẽ nói chuyện bên 
Tây bên Tầu, chuyện trên mây 
trên gió. Trong lúc lôi bao măng 
khô ra cho khách xem mà cứ 
nói chuyện huyên thuyên, vô 
tình cô đụng phải hũ mắm tôm 
làm nó rơi xuống, nhưng lại rơi 
vào chỗ Hưng đang đứng. Hũ 
mắm tôm vỡ toang làm đôi giầy 
màu nâu bóng loáng của Hưng 
đã nâu lại càng thêm nâu. 
Không những thế, mắm tôm 
còn văng lên làm hai ống quần 
anh ướt sũng. Mùi mắm tôm 
xông lên nồng nặc làm những ai 
đứng gần đó nếu không chịu 
được mùi này phải bịt mũi bỏ 
chạy. Bà chủ sạp  hốt hoảng, rồi 
bà trợn trừng đôi mắt tỏ vẻ tức 
giận 
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- Mày làm ăn như vậy hả? 
Nghỉ việc ngay! Mày làm được 
ba ngày thì trừ vô hũ mắm tôm. 
Biến đi! 

Nãy giờ cô bé hốt hoảng tái 
xanh mặt mũi, nay nghe quyết 
định đuổi việc của bà chủ làm 
cô rụng rời chân tay. Gần một 
tuần nay, ba mẹ cô thất nghiệp 
vì nhiễm Covid phải cách ly tại 
nhà. Hai đứa em thì nhỏ dại 
chưa biết làm gì và cả nhà chỉ 
trông cậy vào mỗi mình cô. 
Thói đời “có thóc mới cho vay 
gạo”. Thấy cô tìm được việc nhà 
kế bên mới cho ba mẹ cô vay ít 
tiền để rau cháo cho qua cơn 
túng quẫn. Nay cô bị đuổi việc 
thì chẳng giúp được gì cho gia 
đình mà còn là gánh nặng cho 
ba mẹ và cũng chẳng biết lấy gì 
trả nợ cho nhà kế bên. Cô bé 
nói ấp úng như muốn cầu xin 
bà chủ sạp cho cô một cơ hội để 
sửa sai, vì cô mất việc gia đình 
cô lúc này sẽ lâm vào cơn nguy 
khốn. Bỗng cô nghe tiếng Hưng 
nói: 

- Là do cháu vô ý chứ không 
phải cô ấy. Xin dì tha lỗi! Cháu 
sẽ bồi thường hũ mắm tôm. 
Nếu còn hàng gì hư hại nữa 
cháu cũng sẽ bồi thường. 

Vẻ mặt bà chủ sạp không 
còn đanh lại như lúc nãy. Ánh 
mắt bà cũng không tóe ra 
những tia lửa tức giận mà quay 
sang cô bé nói. 

- Lo quét dọn sạch sẽ đi! 
Xem mắm tôm có làm hư hàng 
gì không? 

Cô bé vui mừng cúi xuống 
lau chùi rồi nói lí nhí chỉ đủ 
mình Hưng nghe 

- Em cám ơn anh! 

Hưng cũng không hiểu tại 
sao mình lại nhanh chóng nói 
lên những lời như vậy, vì lúc 
này anh thật sự tức giận. Đôi 
giầy bóng loáng cùng hai ống 
quần của anh đã nồng nặc mùi 
mắm tôm, anh không thể đeo 
cravat, mặc áo veston mà chỉ có 
cái quần đùi và đôi dép để ra 
mắt gia đình người yêu. Nếu có 
quay về “trang điểm” lại cũng 
phải mất vài tiếng đồng hồ 
trong bộ áo quần thường nhật 
vì anh chỉ có mỗi bộ veston này 

Lý do, là lúc đó anh bỗng 
nhớ lại câu chuyện cách đây đã 
lâu mà lớp bụi thời gian gần 
như phủ kín mọi sự. Khi ấy, anh 
là sinh viên năm thứ nhất. Có 
một hôm, vì bài vở quá nhiều 
nên anh phải học quá nửa đêm 
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rồi mới đi ngủ. Đến sáng, bạn 
bè gọi anh dậy nhưng anh cố 
nằm nướng thêm tí nữa rồi lại 
chìm sâu trong giấc ngủ lúc nào 
không biết. Khi thức giấc, anh 
xem đồng hồ thì sắp trễ học 
nên vội vàng chạy thật nhanh, 
dù biết rằng ký túc xá không xa 
trường lắm. Trong lúc hấp tấp, 
anh va vào một chị đang gánh 
bánh đa nướng đi bán dạo. Vì 
bánh đa nướng quá dòn nên cú 
va chạm chỉ sợt qua, nhưng 
cũng làm nó bể hơn phân nửa. 

Hưng hốt hoảng đứng lại và 
chẳng biết phải làm sao, vì một 
sinh viên nghèo như anh làm gì 
có tiền bồi thường những 
chồng bánh đa nướng đựng 
trong hai cái túi nylon lớn. 
Trong lúc Hưng thật sự lo sợ và 
bối rối, thì chị bán bánh đa như 
hiểu được tâm trạng của anh 
nên mỉm cười 

- Không sao đâu em! Đi học 
đi kẻo trễ. 

Hưng có cảm giác như chị 
rất đau khổ nhưng cố gượng 
cười. Trong nụ cười ấy có chút 
gì như đau xót nhưng cũng là 
nụ cười đầy khoan dung tha 
thứ. Nếu như có bán hết số 
bánh đa không vỡ thì chị cũng 
không lấy lại vốn mà còn thâm 
hụt khá nhiều. 

Chị bán bánh đa soạn lại 
những cái bánh còn nguyên cho 
vào cái túi nylon lớn bên cạnh 
và cây thánh giá bằng gỗ đang 
đeo trên cổ chị cứ đong đưa 
trên những cái bánh đa vỡ vụn 
khi chị cúi xuống cho chúng vào 
một túi nylon khác. Phải chăng 
Chúa đang tiếp thêm sức mạnh 
để chị can đảm hơn, chịu đựng 
hơn trong việc gieo yêu thương 
cho đời. Chị sống nhờ những 
chiếc bánh đa, nay chúng đã vỡ 
vụn thì chị cũng để con tim 
mình tan nát vì sự khoan dun, 
tha thứ như khi xưa, trái tim 
Chúa cũng tan nát lúc lưỡi đồng 
đâm thâu chỉ vì một chữ yêu. 

Hưng đứng đó thật sự e 
ngại và chỉ biết xin lỗi, nhưng 
chị vẫn mỉm cười như không có 
chuyện gì xảy ra. Rồi tiếng rao 
mời của chị như đượm thấm 
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chất giọng buồn buồn vì những 
chiếc bánh đa không chỉ là 
nguồn sống của chị mà còn là 
của gia đình chị, của chồng con 
chị. Có nghèo khổ chị mới đi 
bán dạo, tuy thiếu tiền nhưng 
lòng khoan dung nhân ái của 
chị không hề thiếu 

Cũng từ đó, Hưng cho rằng 
lòng bao dung của chị là do tác 
động của Chúa Thánh Thần, vì 
Ngài là nguồn sức mạnh của 
tình yêu và cảm kích trước lòng 
nhân ái của chị, nên anh 
thường xuyên cầu nguyện cùng 
Chúa Thánh Thần trong tĩnh 
lặng và suy gẫm Thánh kinh để 
lắng nghe tiếng nói của Ngài và 
cũng để Ngài dẫn dắt trong mọi 
việc làm mọi hành động. 

Chính sự bao dung và chan 
chứa một tình yêu, chị bán 
bánh đa đã gieo vào lòng anh 
những hạt giống yêu thương, 
nên anh mới nhanh chóng ứng 
xử với cô bé bán hàng thật đầy 
ắp tình người. 

Ngày mùng 5 tháng 6 năm 
nay, Giáo Hội mừng lễ Chúa 
Thánh Thần hiện xuống như 

nhắc nhớ chúng ta hãy siêng 
năng cầu nguyện cùng Chúa 
Thánh Thần, để Ngài dẫn dắt 
chúng ta theo thần khí của 
Thiên Chúa và cũng để chúng ta 
được trưởng thành trong tâm 
linh 

Vì cuộc sống con người 
được dệt bằng những mối 
tương quan nên chúng ta hãy 
lắng nghe tiếng nói của Chúa 
Thánh Thần luôn biết gieo bao 
dung, gieo nhân ái và gieo yêu 
thương cho đời, để những mối 
tương quan giữa người với 
người mãi thấm đẫm một tình 
yêu 

Nếu chúng ta gieo suy nghĩ 
sẽ gặt hái được hành động, gieo 
hành động sẽ gặt được thói 
quen, gieo thói quen sẽ gặt 
được tính cách, gieo tính cách 
sẽ gặt được số phận và gieo gì 
sẽ gặt nấy. Vì thế, chúng ta hãy 
cầu xin Chúa Thánh Thần gieo 
vào lòng chúng ta những hạt 
giống lời Chúa, để chúng ta biết 
gieo niềm tin, gieo hy vọng, 
gieo nụ cười và gieo bác ái sẽ 
gặt được yêu thương. 
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LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI LỄ  

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 
 Lm. Đaminh Thiệu O.Cist 

Cách nay đúng 160 năm, đại 
lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 
đã được cử hành trên toàn Giáo 
hội. Với một Tông Sắc vào ngày 
23 tháng 08 năm 1856, Đức Piô 
IX đã ấn định rằng, đại lễ Kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ được 
cử hành trên toàn Giáo hội vào 
ngày thứ Sáu đầu tiên sau tuần 
Bát nhật kính Mình và Máu 
Thánh Chúa. Đồng thời, Đức Piô 
IX cũng xác nhận sự cho phép 
của Đức Piô VII trong việc dời 
đại lễ này vào ngày Chúa nhật 
sau đó hay vào một ngày khác 
với sự tán thành của Đức giám 
mục có thẩm quyền. 

Nhưng trước khi Đức Piô IX 
thiết lập đại lễ kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu cho toàn Giáo hội, thì 

đại lễ này cũng đã được cử hành 
trong Giáo hội rồi, nhưng chỉ 
được cử hành ở từng nơi. Vào 
năm 1819, Đức Piô VII đã cho 
phép cử hành đại lễ này ở Đất 
Thánh. Trước đó, tức năm 1804, 
cũng chính ngài cho phép cử 
hành đại lễ này tại Châu Mỹ. Vào 
năm 1779, Đức Piô VI đã cho 
phép cử hành đại lễ nêu trên tại 
Tây Ban Nha và tại Bồ Đào Nha. 
Vào năm 1765, Đức Clemens XIII 
đã chấp thuận cho các Đức giám 
mục Ba-lan và cho các đại Sư 
Huynh Thánh Tâm Chúa Giêsu 
tại Rôma được cử hành một đại 
lễ để tôn kính Thánh Tâm Chúa 
Giêsu.  

Trước đó nữa, vào năm 
1697, Đức Innocente XI đã cho 
phép cử hành một đại lễ để tôn 
kính 5 Vết Thương Của Chúa 
cũng như để tôn kính Thánh 
Tâm Chúa Giêsu vào ngày thứ 
Sáu đầu tiên sau tuần Bát nhật 
kính Mình và Máu Thánh Chúa, 
tại tu viện Đức Mẹ Thăm Viếng. 
Đó là tu viện Paray le Monial, 

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 06.2022 
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nơi Thánh Margareta Maria 
Alacoque (1647-1690) là thành 
viên. Việc thiết lập đại lễ kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu có nguồn 
gốc từ những thị kiến của vị 
thánh vừa nêu. 

Vào ngày 27 tháng 12 năm 
1673, trong thị kiến đầu tiên của 
4 đại thị kiến, Chúa Giêsu đã nói 
với Thánh nữ Margareta Maria 
Alacoque rằng: “Thánh Tâm Ta 
bừng cháy vì Tình Yêu đối với 
nhân loại, và đặc biệt là đối với 
con, đến độ những ngọn lửa của 
lò lửa này không thể tự giữ lại 
trong chính nó được nữa. Vì thế 
nó phải được trải rộng ra qua 
con, nó phải được mạc khải để 
làm phong phú toàn nhân loại 
với những kho tàng quý giá mà 
Ta sẽ tiết lộ cho con. Những kho 
tàng ấy sẽ chứa đựng những ân 
sủng mà chúng giúp con người 
đạt tới được ơn cứu độ, cũng như 
sẽ kéo họ ra khỏi vực thẳm sự dữ. 
Còn con, một vực thẳm của sự 
bất xứng và của sự thiếu hiểu 
biết, nhưng Ta đã chọn con để thi 
hành kế hoạch vĩ đại này, vì chỉ 
có mình Ta mới là Đấng hoàn tất 
công trình này.”  

Trong cuộc thị kiến thứ tư 
vào tháng 06 năm 1675, Chúa 
Giêsu đã hiện ra với Thánh nữ 
và nói về đại lễ kính Thánh Tâm 

như sau: “Hãy nhìn Thánh Tâm 
Ta, Thánh Tâm đã rất yêu 
thương nhân loại để biểu lộ cho 
nhân loại thấy tình yêu của Ta. 
Điều mà Ta nhận được hầu hết 
chỉ là sự vô ơn thông qua những 
sự bất kính và những điều phạm 
thánh, thông qua sự nguội lạnh 
và sự khinh mạn dể duôi mà con 
người đã bổ sung cho Ta trong Bí 
tích Tình Yêu này. Tuy nhiên, sự 
đớn đau nhất đối với Ta lại chính 
là các linh hồn mà họ đã được 
thánh hiến cho Ta, nhưng đang 
chống lại Ta. Vì thế, qua con, Cha 
yêu cầu phải thiết lập một đại lễ 
kính Thánh Tâm rất Thánh của 
Ta vào ngày thứ Sáu đầu tiên sau 
tuần Bát nhật kính Mình Máu 
Thánh Chúa. Người ta nên rước 
lễ trong ngày đó và thực hiện cho 
Ta một sự khôi phục danh dự 
bằng lời cầu xin ơn tha thứ cách 
long trọng, để đền thay cho 
những điều sỉ nhục mà chúng 
được bổ sung thêm cho Bí tích 
rất thánh trong thời gian tạm 
dừng trên các bàn thờ. Ta hứa 
với con rằng, Thánh Tâm Ta sẽ 
chất đầy dòng thác Tình Yêu 
thần tính của nó trên bất cứ 
người nào thể hiện lòng tôn kính 
này đối với Thánh Tâm Ta, cũng 
như trên những ai nỗ lực để giúp 
những người khác cũng làm điều 
đó.” Ngoài ra, Chúa Giêsu còn 
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trao một lời hứa to lớn cho 
những ai thực hành chín ngày 
thứ Sáu đầu tháng để tôn kính 
Thánh Tâm Chúa. “Trong tình 
xót thương vô bến bờ của Thánh 
Tâm Ta, Ta hứa với con rằng, 
Tình Yêu đầy quyền năng của 
Thánh Tâm Ta sẽ ban ơn bền đỗ 
đến cùng cho tất cả những ai 
rước Mình Thánh Chúa liên tục 
trong 9 ngày thứ Sáu đầu tháng. 
Họ sẽ không phải chết mà không 
được lãnh nhận các Bí tích 
thánh. Thánh Tâm thần tính của 
Ta sẽ trở thành nơi trú ẩn an 
toàn cho họ trong giờ phút sau 
cùng.” 

Nhưng Thánh Margareta 
Maria Alacoque không phải là 
người đầu tiên. Thực ra, trước 
khi vị thánh này trải qua những 
thị kiến nêu trên, vào ngày 20 
tháng 10 năm 1672, Thánh 
Gioan Eude đã là người đầu tiên 
cử hành đại lễ Kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong 
Hội dòng Linh Mục Quốc Tế do 
chính ngài thành lập, sau khi 
ngài đã nhận được sự cho phép 
của Đức giám mục giáo phận 
Renne vào năm 1670. 

Việc tôn kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu bị chống đối bởi hai 

phía: Một phía là Jansenis và 
phía kia là Josephin và những 
người đi theo phong trào ánh 
sáng. “Ngay cả các cơ quan nhà 
nước cũng được huy động để 
chống lại những người tôn sùng 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì thế, 
nhiều người, chẳng hạn như cha 
Peter Max Hell, S.J, người phụ 
trách đài thiên văn của thành 
phố Viên (Áo quốc), đã bị kết án, 
cũng như đã bị phạt tới 500 quan 
tiền, chỉ vì ngài cho phổ biến các 
tác phẩm đề cao việc tôn sùng 
Thánh Tâm; cùng thời với ngài, 
còn có nhiều người khác nữa, họ 
cũng đã phải đi tù vì cùng một lý 
do như trên. Trong cuộc cách 
mạng Pháp, trong nhiều trường 
hợp, việc tôn kính ảnh Thánh 
Tâm Chúa Giêsu bị coi như một 
tội phạm đáng bị kết án tử hình.” 
(Xc. H. Nix S.J., in Wetzer und 
Welte's Kirchenlexikon V, 
Sp.1924). 

Tuy nhiên, tất cả mọi chống 
đối đều đã không thể ngăn cản 
được dòng thác của lòng tôn 
sùng Thánh Tâm Chúa. Vào năm 
1889, Đức Lê-ô XIII đã nâng đại 
lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 
lên thành đại lễ bậc nhất. 

 (theo kath-info.de/herzjesu.html) 
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Mừng NGÀY HIỀN PHỤ 

( Happy Father’s Day ) 
                                                             Vinh Sơn Vũ Đình Đường 

 

Lạy Chúa là Cha chúng con ở trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa 
đã ban cho chúng con những người cha trong mỗi gia đình, để thay 
mặt chúa yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn chúng con. Từ 
đó, tục ngữ Việt Nam ta có câu: “Công Cha như núi Thái sơn” đã nói 
lên công sức vất vả của người cha trong việc nuôi nấng, dạy dỗ con 
cái. Vì vậy, ngày lễ Hiền Phụ hằng năm không chỉ để vinh danh cha 
của mình mà còn là dịp tri ân mọi đấng bậc mang chức danh cha, 
về thể xác lẫn tinh thần. 

I. NGUỒN GỐC NGÀY HIỀN PHỤ QUA THỜI GiAN NĂM 
THÁNG 

Ngày của cha (Father’s Day), Người Việt ta quen gọi là ngày 
Hiền Phụ, có nơi còn nói là Từ Phụ, và theo các Sử gia cho rằng, di 
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tích ngày lễ cha xưa nhất được tìm thấy trong đống tàn tích của 
Babylon cách nay trên 4.000 năm. Một chàng thanh niên tên 
Elmenu đã khắc vào một mặt phẳng bằng đất sét pha đá vôi những 
dòng chữ mừng ngày Hiền Phụ, ước mong cha mình có sức khỏe 
tốt và sống lâu. 

Tại Hoa Kỳ, việc ăn mừng ngày của cha được biết sớm nhất ở 
Fairmont phía tây Virginia vào ngày 05.7.1908, do bà Grace 
Golden Clayton tổ chức với ý vinh danh cuộc đời cha mình bị mất 
ngày 06.12.1907 trong thảm họa Monongah Mining, nhưng việc 
này bị lu mờ bởi các sự kiện khác dồn dập xẩy ra trong thành phố, 
nhất là Tiểu bang Tây Virginia không chính thức công nhận, nên 
ngày lễ này chẳng được tổ chức trở lại nữa. 

Việc hình thành chính thức “Ngày Của Cha” lại do Bà Sonora 
Louise Smart Dodd, ở Thành phố  Spokane, tiểu bang Washington, 
đã có ý tưởng muốn tôn vinh cha mình là Ông William Jackson 
Smart, một cựu chiến binh. Vợ qua đời, ông chịu cảnh “Gà Trống 
nuôi con”, bằng tất cả lòng yêu thương đã tận tình nuôi 6 đứa con 
thơ và trông coi một trang trại. Kế hoạch tổ chức tốt đẹp này được 
Thành phố Spokane chấp thuận và cử hành từ năm 1910 vào dịp  
kỷ niệm sinh nhật của ông, ngày 19 tháng 6. Thấy nhiều người tụ 
họp kỷ niệm ngày Hiền Phụ nên Tổng thống Woodrow Wilson ủng 
hộ lễ này vào năm 1916. 

  Tiếp đến, năm 1924, Tổng thống Calvin Coolidge công khai 
ủng hộ kế hoạch lập một ngày làm Father’s Day toàn quốc. Sau đó 
năm 1966 Tổng Thống Lyndon Johnson tuyên bố Fathe’s Day là 
ngày lễ chính thức toàn quốc. Kết thúc vào năm 1972, Tổng thống 
Richard Nixon ký thành luật công nhận Father’s Day được cử hành 
cố định tại Hoa kỳ vào Chúa nhật thứ ba trong tháng 6 hằng năm. 
Nhờ thế, việc chi tiêu tại Mỹ trong dịp lễ người cha có lúc lên đến 
12.7 tỷ Mỹ kim. Riêng hãng Hallmark chuyên bán thiệp Father’s 
Day cho biết, đây là cơ hội lớn đã tiêu thụ được khoảng 74 triệu 
thiệp gửi đi khắp nơi vào dịp này. 
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II. THỜI BIỂU MỪNG NGÀY LỄ CHA TRÊN THẾ GIỚI 

Để đền đáp công ơn người cha là nghĩa vụ của tất cả con cái 
trên khắp thế giới, do đó không chỉ tại Hoa Kỳ hay Âu châu mới có 
ngày lễ cha, mà nhiều nơi trên khắp hoàn cầu, đã xuất hiện từ lâu 
ngày dành riêng để vinh danh người cha. Mỗi địa phương một 
khác, tùy tập tục địa phương, hình thức có thay đổi, nhưng ở đâu 
cũng chung một tâm tình là tôn vinh công lao của những người cha 
và bày tỏ lòng yêu thương đấng sinh thành. 

Nay xin đan cử thời biểu hằng năm ‘Lễ của Cha’ của một số 
Quốc gia trên Thế giới: 

-  Ngày 23.02 : Nước Nga. 
-  Ngày 19.03 : Ý - Tây Ban Nha - Portugal. 
-  Ngày 08. 05: Nam Hàn. 
-  Ngày lễ  Chúa Thăng Thiên, tháng 5: Nước Đức. 
-  Chúa nhật đầu tiên tháng 6: Lithuania. 
-  Chúa nhật thứ hai tháng 6: Bỉ - Áo. 
-  Chúa nhật thứ ba tháng 6: Anh - Ấn Độ - Argentine - Bulgarie 

- Canada - Chilê - Cuba - Hoa Kỳ - Hồng Kông - Hòa Lan - Irlande - 
Nam Phi - Nhật - Mã Lai - Malte - Mễ Tây Cơ - Pháp - Pérou - Phi 
Luật Tân - Singapour - Slovaquie - Thổ Nhĩ Kỳ - Venezuela. (23 
quốc gia). 

-  Ngày 23 tháng 6: Nicaragua. 
-  Chúa nhật cuối tháng 7: Dominique. 
-  Chúa nhật thứ hai tháng 8: Brasil. 
-  Ngày 08 tháng 8: Đài Loan. 
-  Chúa nhật đầu tiên tháng 9: Úc - Tân Tây Lan. 
-  Chúa nhật thứ hai tháng 11: Thụy Điển - Estonia - Phần Lan - 

Na Uy. 
-  Ngày 5 tháng 12: Thái Lan. 

Riêng tại nhiều Quốc gia có đa số là người Công giáo thì ngày 
của cha được mừng vào ngày 19 tháng 3 - lễ kính Thánh Giuse. 

III. HÂN HOAN TẠ ƠN MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ 
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Theo định nghĩa trong Tự điển, người cha là người sinh ra hay 
nuôi dưỡng một đứa con. Đặc biệt về danh xưng người cha của các 
con ở Việt Nam có một  số địa phương thay đổi cách gọi là: Bố 
(Mẹ) - Ba (Má) - Cha (Mẹ) - Thầy (U hoặc Bu) - Chú (Thím) - Cậu 
(Mợ) - Bò (Bầm). Trong lãnh vực tinh thần có cha linh hướng - Bõ 
(Vú) đỡ đầu Rửa tội hoặc Thêm sức. 

Qua tập tục ở các quốc gia, việc tổ chức ‘Ngày của Cha’ đã đi 
vào nề nếp. Từ những ngày tháng trước đó, con cái cháu chắt đã 
chuẩn bị sắp xếp công việc, thời giờ để về thăm, chung vui trong 
bầu khí đầm ấm mừng người cha cột trụ của gia đình, và cũng 
không quên để tâm trí mua sắm quà cáp, bánh trái, gửi thiệp, các 
vật dụng cần thiết trao đến tay tạo niềm vui cho cha “Vì của dâng 
cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng” (Hc 3,16) 

Riêng tại Việt Nam ta, trong khuôn khổ tập tục gia phong 
“Quân, Sư, Phụ”, dù không có ngày riêng nhưng việc tôn trọng cha 
đã được xếp vào một trong ba bậc quan trọng nhất ngang hàng với 
nhà vua và thầy dạy, vị trí người cha thập phần quan trọng vì “Con 
không cha như nhà không nóc” đã nói lên tầm ảnh hưởng của cha, 
người chủ gia đình. 

Gần đây, ‘Ngày của Cha’ mới được du nhập vào nước ta và dù 
chưa chính thức trở thành ngày lễ kỷ niệm lớn. Thế nhưng, vào 
ngày này, dù ở đâu đi nữa, những người con cũng đã thu xếp về 
thăm cha và gia đình, đó là  một nét đẹp trong đời sống mà chúng 
ta cần duy trì và phát huy.  

Nhân dịp ‘Ngày lễ Cha’ năm nay, mong rằng người Việt ở muôn 
nơi hãy làm gương và nhắc nhở, dạy dỗ con cháu hiểu rõ ý nghĩa 
cao quý về sự hiếu thảo đối với các bậc làm cha mẹ. Và nên nhớ 
rằng, việc đón mừng ngày Hiền Phụ không chỉ giúp những người 
con có cơ hội để bày tỏ Lòng Yêu Thương và Sự Kính Trọng đối với 
cha mình, mà còn giúp củng cố mối quan hệ cha con, phát triển 
tình cảm của người con dành cho đấng nuôi dưỡng mình. 

Hoa Thịnh Đốn, Ngày Tri Ân Cha 19.06.2022 
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MONG CON TRỞ VỀ 
BCT 

Mong con mau sớm trở về 
Cải tà quy chính sống nề nếp hơn 

Gia đình sẽ hết tủi hờn 
Cầu xin tha thiết khấn ơn Chúa Trời. 

Bố mẹ nào cũng mong muốn khi con mình trưởng thành lập gia 
đình, sẽ có được một mái ấm hạnh phúc thủy chung đến trọn đời. Có 
như thế, bố mẹ mới an lòng mà vui hưởng tuổi già, khi cuộc đời đã xế 
bóng sau bao tháng ngày nuôi dưỡng con lớn khôn nên người. 

Hôm nay có một bà mẹ đáng 
thương đã khóc cạn nước mắt, bà đau 
đớn đến tan nát cõi lòng như “Đức Mẹ 
sầu bi” năm xưa đứng dưới chân thập 
giá, chỉ tiếc là nỗi đau của bà có chiều 
ngược lại với nỗi đau đầy ý nghĩa của 
Mẹ Maria, bởi bà đau xót vì phải 
chứng kiến cám cảnh đời thường của 
vợ chồng đứa con ăn chơi trác táng, 

đến tán gia bại sản, thê thảm thế này! Thậm chí ngôi nhà bà đang cùng 
con sinh sống cũng không biết lúc nào phải dọn đi vì những canh bạc 
thua cháy túi, nó đã đem cả giấy tờ nhà ra mà cầm cố cho đồng bọn. 

Từng ngày, từng ngày, bà vẫn chịu khó lê đôi chân run rẩy đến nhà 
thờ tham dự Thánh lễ, cầu nguyện cho đứa con ngông cuồng tuổi ba 
mươi dở chứng của nó. Ông nhà bà đã mất hơn chục năm nên mọi 
trách nhiệm bà không kham nổi, đành giao phó cho con trai làm quản 
lý gia đình. Ai dè, khi hắn có vợ con đề huề lại đàn đúm bạn bè xấu, 
sinh tật hư đốn quá thậm tệ thế này, vợ hắn mà lên tiếng can ngăn 
điều gì trái ý hắn là coi như bị ăn đòn một cách vô tội vạ! Bà mẹ già 
đau lòng khuyên nhủ hắn cũng ậm ừ bỏ ngoài tai và biến ngay khỏi 
nhà. Hai đứa con nhỏ lên ba, lên sáu chỉ biết sợ hãi khóc thét mỗi lần 
nghe ba má nó chửi bới om xòm. Cô vợ ngang tài ngang sức đôi lần 
chịu không nổi cũng vung tay dụng võ với chồng, thế là một cuộc ẩu đả 

TRANG THANH NIÊN 
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đến u đầu sứt trán diễn ra. Bà mẹ già sợ hãi quá phải ra quỳ van vái nó 
cuộc chiến mới tạm êm. 

Hôm nay trở trời nên bà bị bệnh cảm sốt không đi lễ được. Bà 
nhắc thằng con: “Chịu khó đi lễ Chúa nhật đi con”. Nó cũng còn chút 
suy nghĩ nên lấy áo mặc vào định đi, cô vợ lên tiếng: “Anh đi lễ sau để 
dỗ con ngủ cho em đi lễ sớm này, còn về nhà cơm nước nữa”. Hắn cự 
liền: “Tôi thích đi bây giờ đừng cản tôi!”. Cô vợ ráng nài nỉ thêm: “Con 
còn nhỏ mà anh không thông cảm cho em sao!?” Hắn ngang tàng to 
tiếng: “Đừng nói nhiều cho mệt, tôi đi đây!”. Vợ hắn đốp chát liền: 
“Này… này… tao muốn đi lễ giờ này chứ không phải đi theo trai mà 
mày giở chứng nhé. Tao không phải là con ở cho mày để xem thường 
tao đâu…”! Hắn nổi nóng lên xấn tới cho cô vợ mấy bạt tai chí mạng. 
Vợ cũng hăng máu cào cấu lại cho trầy xước mặt mày lão chồng ngang 
cơ, và đôi bên cứ thế chửi bới ỏm tỏi, tục tĩu… khiến bà mẹ già nhức 
nhối đang đau bệnh cũng phải rang từ trên giường bò xuống để can 
thiệp. Nói chúng không chịu nghe, bà buồn khổ quá định lao đầu vào lu 
nước to cho chết quách đi để khỏi phải nhìn thấy mãi cảnh khốn đốn 
này. Chợt tay bà chạm phải chuỗi hạt Mân Côi đang đeo nơi cổ. Một ý 
nghĩ đến ngay: “Mình còn có Chúa Mẹ, không được tự tử chết mất linh 
hồn, uổng công bao năm giữ đạo”, và chỉ còn cách bà lại khóc lóc quỳ 
dưới chân hai vợ chồng nó để xin đình chiến. Ôi! Tấm lòng người mẹ… 
sao con cái nỡ nào dửng dung. 

Hiện giờ bà mẹ vẫn ráng sống kiên nhẫn trong cầu nguyện như Bà 
Thánh Monica. Mong lắm thay đứa con hư biết hoán cải thương yêu 
mẹ mình, vợ chồng biết hàn gắn lại những vết thương lòng và cả vết 
thương nơi cơ thể đã nông nổi gây ra cho nhau. Có lẽ nhờ lời mẹ già 
cầu nguyện mà các con dù sao vẫn không bị mất đức tin, hy vọng 
người con hoang đàng sẽ sớm biết quay về trong vòng tay yêu thương 
của mẹ, đừng để mẹ già phải đắng lòng khổ đau kéo dài, kẻo bất chợt 
mẹ vĩnh viễn ra đi, sao chuộc nổi lỗi tội mình đây!?. Nàng dâu ơi! Hãy 
biết cảm hóa chồng mình bằng trái tim dịu dàng nhân hậu: “Lời nói 
không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 

Lòng mẹ đau đớn héo hon 
Chờ mong mòn mỏi đứa con trở về 

Tránh xa thói xấu đê mê 
Hoang đàng chấm dứt tìm về mẹ yêu. 
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CÁCH DẠY CON ĐƠN GIẢN CỦA 6 NHÀ GIÁO DỤC 

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

6. Phương pháp giáo dục Célestin Freinet 

Ở tuổi 24, Freinet đã mở trường học để giúp đỡ những đứa trẻ 
chậm phát triển. Tại trường học của mình, Freinet không sử dụng 
bất kỳ một cuốn sách hay giao bài tập về nhà, nhưng bất ngờ là học 
sinh ở đây luôn đạt kết quả nổi bật và được phát triển toàn diện. 

Quan điểm của Célestin Freinet thể hiện trong phương pháp 
giáo dục này: 

- Các hoạt động dù dễ chịu nhất cũng có thể trở thành tra tấn 
nếu buộc phải thực hiện nó. 

 
- Một hình phạt chính là làm nhục cho cả người trừng phạt và 

bị trừng phạt. 

- Những đứa trẻ được học cách làm việc nhà thường xuyên từ 
nhỏ thì trong tương lai sẽ càng trở nên tự tin. 

- Thay vì cấm đoán và trừng phạt thì nên thương lượng với trẻ. 
Để cho trẻ thấy được rằng sự lựa chọn của chúng thực ra đang có 
vấn đề. 

Theo Khám Phá - tintuconline.com.vn 

TRANG THẾU NHI 
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CÚM TRẺ EM 
BS Vũ Phong  

Daily Health 2020 

Bệnh cúm do virus cúm 
gây nhiễm trùng đường hô 
hấp trên. Bệnh thường xuất 
hiện vào mùa Đông Xuân và 
xảy ra hàng năm, các chủng 
virus cúm cũng thay đổi mỗi 
năm. Trẻ em là đối tượng dễ 
mắc phải bệnh cúm, khi mắc 
bệnh, trẻ thường bị lâu hơn 

so với người lớn. Dưới đây là các đường lây nhiễm bệnh cúm ở trẻ: 

Lây trực tiếp từ người sang người: Trẻ tiếp xúc trực tiếp với 
người bị cúm, thông qua giao tiếp, nói chuyện, bắt tay, ôm hôn, 
hoặc khi người bị cúm ho, hắt hơi sẽ lây truyền virus trực tiếp 
sang trẻ thông qua giọt bắn. 

Lây gián tiếp qua bề mặt đồ vật: Khi người bị cúm ho, hắt hơi 
sẽ làm phát tán virus trên bề mặt các đồ vật. Nếu trẻ tiếp xúc với 
đồ vật có chứa virus bằng tay và dùng tay đưa lên mắt, mũi, miệng 
sẽ bị lây nhiễm virus. 

Lây gián tiếp qua môi trường sống hàng ngày: Môi trường 
công cộng hoặc nhà trẻ, trường học có nhiều trẻ khác bị cúm, khi 
ho, hắt hơi... sẽ phát tán vào không khí những giọt bắn, dịch có 
chứa virus. 

Trẻ bị cúm có triệu chứng gì? 

Triệu chứng của bệnh cúm ở trẻ thường bị nhầm với cảm lạnh 
do thời tiết thông thường. Tuy nhiên các triệu chứng của cúm 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 
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thường nghiêm trọng hơn. Sau 1, 2 ngày bị lây nhiễm, trẻ bị nhiễm 
virus cúm và mắc bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng sau: 

Sốt (>38 độ C). 

Nghẹt mũi, sổ mũi (dịch trong mũi có thể không màu, hoặc có 
màu vàng, màu xanh). 

Đau họng, ho. 

Nhức đầu, mệt mỏi, đau nhức khiến trẻ khó chịu, hay quấy 
khóc, khó ngủ. 

Biếng ăn, nôn mửa, có thể bị tiêu chảy. 

Cần lưu ý phân biệt triệu chứng của bệnh cúm ở trẻ với bệnh 
cảm: 

Bệnh cúm do virus gây sốt cao, đau đầu, đau nhức khắp cơ thể 
và các triệu chứng ở đường hô hấp khác. 

Bệnh cảm do thời tiết chủ yếu gây ho, không gây sốt cao. 

Phần lớn các triệu chứng của bệnh cúm như sốt có thể thuyên 
giảm và biến mất sau 5 - 7 ngày. Tuy nhiên, trẻ vẫn còn ho và mệt 
mỏi kéo dài. Sau 10 - 14 ngày, tất cả các triệu chứng thường biến 
mất hoàn toàn. 

Trẻ bị cúm như thế nào thì nên đưa đến bác sĩ? 

Sốt cao (trên 38.5oC) và liên tục (trên 3 ngày), trẻ được dùng 
thuốc hạ sốt nhưng không giảm sốt. 

Trẻ bỏ ăn, bỏ uống nhiều ngày, hay nôn. 

Nghẹt mũi kéo dài (trên 14 ngày) hoặc không thuyên giảm. 

Khó thở, thở nhanh. 

Li bì, bị kích thích, co giật 

Đau tai, trong tai có mủ. 

Đau mắt, mắt đỏ, có gỉ vàng. 

Điều trị  

Dùng thuốc hạ sốt nếu sốt cao trên 38,50C, uống 4 - 6 giờ/lần. 
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Cân bằng nước và điện giải cho cơ thể do sốt cao gây mất nước. 

Với những trường hợp nặng hoặc có biến chứng nặng hoặc có 
yếu tố nguy cơ, trẻ cần được nhập viện để theo dõi, chẩn đoán xác 
định nguyên nhân gây bệnh và kết hợp điều trị hồi sức tích cực. 
Thuốc kháng sinh hoặc kháng virus có thể được chỉ định để điều 
trị những trường hợp bị bội nhiễm do vi khuẩn. 

Chăm sóc  

Cho trẻ mặc áo quần rộng rãi, thông thoáng, chườm ấm khi trẻ 
sốt cao. 

Dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mắt, mũi, miệng cho trẻ 
theo hướng dẫn của bác sĩ. 

Tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ tiêu 
hóa và dễ nuốt cho trẻ. Cho trẻ ăn nhiều lần trong ngày, chia thành 
các bữa nhỏ để đảm bảo chế độ dinh dưỡng của trẻ. 

Bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho 
trẻ 

Phòng ngừa 

Giữ gìn vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay thường xuyên, tắm 
rửa sạch sẽ. Rửa tay trước khi ăn. Khi ho, hắt hơi hoặc sổ mũi nên 
dùng khăn giấy che và vứt bỏ, rửa tay sau khi hắt hơi hoặc ho. 

Giữ gìn vệ sinh môi trường sống xung quanh và nhà cửa thông 
thoáng, sạch sẽ bằng cách thường xuyên lau dọn. 

Trong mùa cúm nên hạn chế đến những nơi đông người hoặc 
tránh tiếp xúc với nguồn lây bệnh. 

Tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm mỗi năm. 

Trẻ em là đối tượng rất dễ mắc bệnh cúm, đặc biệt là trẻ dưới 
5 tuổi do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Nếu trẻ bị cúm nhẹ có thể 
được theo dõi, điều trị và chăm sóc tại nhà. Với những trường hợp 
nặng, cha mẹ cần theo dõi các biểu hiện và đưa trẻ đến bệnh viện 
để được xử trí điều trị kịp thời. 
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GĐPTTTCG GIÁO HỌ THÁNH GIUSE 

GIÁO XỨ THÁNH TÂM - GP MỸ THO 

VƯƠN LÊN THEO VẬN NƯỚC NỔI TRÔI 
Văn Chiến 

 
“Noi gương Thánh Giuse, Ngài đã làm mọi việc để bảo vệ Chúa 

Giêsu trước nguy cơ bị hủy diệt, bà con giáo họ Thánh Giuse đã 
luôn giữ vững đức tin dù trải qua bao thăng trầm dâu biển…” 

Đức giám mục Phêrô 
Nguyễn Văn Khảm - giám mục 
GP Mỹ Tho - đã nói như trên, khi 
ngài chia sẻ Tin mừng trong 
Thánh lễ kỷ niệm 62 năm thành 
lập giáo họ Thánh Giuse, thuộc 
giáo xứ Thánh Tâm, GP Mỹ Tho 
được cử hành lúc 09g30 thứ Hai, 
ngày 02.5.2022 tại nhà nguyện 
giáo họ. 

Thánh lễ trọng thể do ĐGM 
Phêrô chủ tế. Đồng tế với ngài có 
cha Hạt trưởng giáo hạt Mỹ Tho 

Giacôbê Hà Văn Xung, cha linh 
hướng GĐPTTTCG GP Mỹ Tho 
Giuse Nguyễn Văn Nhạn, cha 
chánh xứ Thánh Tâm Phêrô 
Nguyễn Phước Tường cùng 16 
cha trong và ngoài GP Mỹ Tho. 

 Đến hiệp dâng Thánh lễ có 
quý tu sĩ nam nữ xuất thân từ 
giáo họ, bà con đang sinh sống 
tại giáo họ, bà con gốc giáo họ 
nay đã đi nơi khác, quý ân nhân 
và khách mời. Ngoài ra, còn có 
đại diện BCH GĐPTTTCG Việt 

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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Nam và TGP Sài Gòn do anh 
Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng 
BCH GĐPTTTCG VN - làm 
trưởng đoàn cũng về tham dự 
Thánh lễ và trao tặng lẵng hoa 
chúc mừng. 

 Trước Thánh lễ, ông Phó 
ngoại vụ Giuse Cao Dũng Khanh, 
sau khi ngỏ lời chào mừng Đức 
cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ 
cùng cộng đoàn, ông đã trình 
bày quá trình hình thành họ đạo 
trong 62 năm qua. 

Chia sẻ Tin Mừng, ĐGM 
Phêrô so sánh 3 điểm tương 
đồng về cuộc đời của Thánh 
Giuse - bổn mạng giáo họ - với 
cuộc sống của bà con giáo họ 
Thánh Giuse từ khi thành lập 
đến nay. Ngài diễn giảng: 

- Thánh Giuse là dân di cư. 
Ngài đã đưa Chúa Giêsu di cư 
sang Ai Cập, rồi trở về 
Nazareth… Còn bà con giáo họ 
Thánh Giuse cũng di cư nhiều 
đợt, từ Phước Tuy, Gò Công đến 

Vàm Kinh… để bảo vệ đức tin 
Kitô giáo của mình. 

- Thánh Giuse là người thợ  
mộc để kiếm sống, chăm sóc gia 
đình Thánh Gia có Mẹ Maria và 
Chúa Giêsu. Còn bà con giáo họ 
Thánh Giuse cũng là người lao 
động đồng áng, sông nước với 
nhiều sáng tạo để đóng góp cho 
Giáo hội và xã hội. 

- Thánh Giuse luôn lắng 
nghe ý Chúa và làm mọi việc để 
bảo vệ Chúa Giêsu trước nguy 
cơ bị hủy diệt. Còn bà con giáo 
họ Thánh Giuse cũng vậy, đã giữ 
vững đức tin trong mọi hoàn 
cảnh và theo Chúa, vì hiểu được 
những dấu lạ, duy trì đời sống 
tinh thần và đức tin. 

Qua đó, ngài kết luận: Với sự 
bảo trợ của Thánh Giuse, sau 62 
năm vẫn kiên định bảo vệ đức 
tin Kitô giáo của mình dẫu vận 
nước nổi trôi và trải qua bao 
thăng trầm dâu biển. Tuy rằng 
số giáo dân còn ít, nhưng chúng 
ta cùng cầu nguyện để sẽ có linh 
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mục thường xuyên hiện diện tại 
giáo họ, để trong tình yêu của 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, họ đạo 
trở thành mái ấm cho mọi 
người. 

Thánh lễ nối tiếp với phần 
phụng vụ Thánh Thể. 

Cuối lễ, ông Trưởng ban 
điều hành giáo họ Gioan Bt. Vũ 
Minh Hùng ngỏ lời cảm ơn Đức 
cha, quý cha, quý tu sĩ, quý 
khách và cộng đoàn hiện diện. 

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 
cùng ngày. 

Đôi nét về GĐPTTTCG giáo họ Thánh Giuse 

Qua trao đổi, ông 
đoàn trưởng Gioan Bt. 
Trịnh Văn Nguyện cho 
biết: Đoàn thể GĐPTTTCG 
được thành lập tháng 04 
năm 2009, đến nay đã 
qua 3 nhiệm kỳ.  

Giáo họ Thánh Giuse 
có 3 giáo giáo khu với 87 
hộ dân và gần 400 giáo 

dân, nhưng đoàn viên GĐPTTTCG theo danh sách gần 40 người, hiện 
nay có 26 đoàn viên đang sinh hoạt thường xuyên tại giáo họ. Cụ thể 
hôm nay, các đoàn viên đã đảm nhận nhiệm vụ trật tự, hướng dẫn 
khách vào nhà nguyện và các loại xe đến chỗ gửi. 

Với tỉ lệ 10% giáo dân tham gia đoàn thể GĐPTTTCG nơi một giáo 
họ xa xôi là điều đáng quý. Tuy nhiên, thật quý hơn nữa, dù mới thành 
lập được 13 năm nay, nhưng trong những hoàn cảnh khó khăn về cuộc 
sống, số lượng đoàn viên vẫn không giảm và luôn tích cực tham gia 
mọi công tác của giáo họ, của Ban điều hành giáo họ và các đoàn thể. 
Xin cầu chúc những đoàn viên GĐPTTTCG giáo họ Thánh Giuse luôn là 
rặng phi lao bảo vệ đời sống đức tin của mọi người, hầu vượt qua khó 
khăn và giông bão của thời cuộc.  
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GĐPTTTCG XỨ ĐOÀN ĐẠI ĐỒNG & GIÁO PHÒNG 

GIÁO HẠT ĐẠI ĐỒNG, GIÁO PHẬN BÙI CHU 

NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ 

Đaminh Ngô Đức Giang 

Hòa cùng Hội Thánh cử hành 
những mầu nhiệm cứu độ mà 
Chúa Kitô đã hoàn tất vào ngày 
cuối cùng, lúc 09g00, thứ Sáu 
Tuần Thánh, ngày 15.4.2022 tại 
thánh đường Giáo Phòng,  BCH 
cùng với toàn thể anh chị em 
GĐPTTTCG của hai xứ đoàn Đại 

Đồng và Giáo Phòng đã tổ chức cho đoàn viên suy niệm và ngắm 
Đàng Thánh Giá trọng thể, khởi đầu từ nơi thứ nhất. 

 

GĐPTTTCG ĐỀN THÁNH HƯNG NGHĨA             

GIÁO HẠT QUẦN PHƯƠNG, GIÁO PHẬN BÙI CHU 

MỪNG ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Đaminh Ngô Đức Giang 

Lúc 16g00 Chúa nhật II Phục 
sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót 
(24.4.2022) – đoàn thể GĐPTTTCG 
và Cộng đoàn Lòng Chúa Thương 
Xót đền Thánh Hưng Nghĩa, giáo 
hạt Quần Phương, GP Bùi Chu đã 
long trọng mừng đại lễ LCTX do 
cha linh hướng Giuse Nguyễn 
Trong Tính chủ sự. 

Trước Thánh lễ, hai đoàn thể 
đã tổ chức đại hội mừng lễ bổn 
mạng. 
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THÀNH LẬP TÂN XỨ ĐOÀN TANG ĐIỀN 

GIÁO HẠT KIÊN CHÍNH - GP BÙI CHU 

Đaminh Ngô Đức Giang 

Lúc 16g30 ngày 
01.5.2022, cha Augustinô 
Lưu Viết Cẩn - chánh xứ 
giáo xứ Tang Điền, giáo hạt 
Kiên Chính, GP Bùi Chu đã 
hiệp dâng Thánh lễ trọng 
thể mừng kính Thánh Giuse 
Lao động, cũng là ngày đầu 
tháng hoa dâng kính Đức 
Mẹ. Nhân dịp này, ngài đã 

chính thức cho thành lập đoàn thể GĐPTTTCG xứ đoàn Tang Điền, 
bổ nhiệm Ban chấp hành lâm thời với 2 vị tuyên hứa nhận nhiệm 
vụ là: 

1/ Đoàn trưởng : Ông Tôma Pham Văn Thung 

2/ Đoàn phó : Ông Giuse Nguyễn Văn Đặng 
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GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN 

SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 5.2022 

Văn Chiến 

“Hiện nay, nhiều xứ đoàn cộng tác tốt với giáo xứ, cung cấp 
nhiều thành viên cho HĐMV giáo xứ, có những vị giữ vai trò 
quan trọng trong giáo xứ… đó là điều chúng ta cần phát huy”. 

 

Cha Gioan Maria Vianney 
Chu Minh Tân - Chánh xứ Bà 
Điểm kiêm linh hướng 
GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn - 
đã nhận đinh như trên, trong 
buổi họp BCH GĐPTTTCG TGP 
Sài Gòn, vào lúc 08g30 ngày 
14.5.2022, tại cơ sở 2 Đất 
Thánh giáo xứ Bà Điểm, giáo 
hạt Hóc Môn. 

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

THÀNH PHẦN THAM DỰ 

Đến tham dự buổi họp, 
ngoài cha Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG TGP Sài Gòn Vinh 
Sơn Nguyễn Văn Hồng và cha 
linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt 
Hóc Môn Gioan Maria Vianney 

TIN GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN 
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Chu Minh Tân, còn 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, Gia Định, 
Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Thọ, Sài 
Gòn - Chợ Quán, Tân Định, Thủ 
Đức, Thủ Thiêm, Xóm Chiếu, 
Xóm Mới và các xứ đoàn thuộc 
giáo hạt Hóc Môn. 

HỌC TẬP 

Nối tiếp chương  trình học 
hỏi về Thượng Hội đồng Giám 
mục thứ 16, 2021-2023, bài 3: 
Mục đích và chủ đề của THĐGM 
XVI do anh Giuse Phạm Minh Lý 
- TB Huấn luyện Tông đồ 
GĐPTTTCG Việt Nam - trình 
bày. 

BÁO CÁO 

Tiếp đến, đại diện BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn 
báo cáo tình hình sinh hoạt từ 
01-6-2021 đến 01-5-2022. Sau 
đó, đại diện BCH GĐPTTTCG 
các giáo hạt Gia Định, Gò Vấp, 
Phú Thọ, Thủ Đức, Thủ Thiêm 
và Xóm Mới chia sẻ đôi nét về 

thuận lợi và khó khăn khi bắt 
đầu sinh sinh hoạt trở lại bình 
thường. Riêng GĐPTTTCG giáo 
hạt Thủ Thiêm và Xóm Mới sẽ 
tổ chức thực thi bác ái trong 
tháng 6 năm 2022. 

Anh Giuse Huỳnh Bá Song - 
Phó ngoại vụ GĐPTTTCG TGP - 
ghi nhận hầu hết BCH các giáo 
hạt đã nỗ lực để hoạt động 
đoàn thể trở lại bình thường. 
Tuy nhiên, vẫn còn một vài giáo 
hạt đang gặp khó khăn. Cụ thể, 
GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Chiếu 
chưa thể kiện toàn, BCH 
GĐPTTTCG TGP đã đến gặp cha 
Hạt trưởng và sẽ sắp xếp lại 
nhân sự và tổ chức sinh hoạt lại  
trong thời gian tới.  



64 | Lửa Mến tháng 06 - 2022 

PHƯƠNG HƯỚNG TỚI 

1- Tổ chức Thánh lễ 
mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Anh Phêrô Nguyễn Hồng 
Thịnh - Phó nội vụ GĐPTTTCG 
TGP triển khai chương trình lễ 
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 
năm 2022, sẽ được BCH 
GĐPTTTCG TGP tổ chức vào lúc 
09g30 thứ Bẩy, 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, 
BTC  nhắc lại các phần việc của 
BCH GĐPTTTCG các giáo hạt đã 
được phân công, hầu buổi lễ 
diễn ra tốt đẹp, trang nghiêm.  

2- Kiện toàn ban chuyên 
môn 

Anh Giuse Huỳnh Bá Song – 
Phó ngoại vụ GĐPTTTCG TGP - 
triển khai việc kiện toàn Ban 
Bác ái Xã hội (BAXH). 

Nhiệm vụ chủ yếu: Phối 
hợp với Ban BAXH các giáo hạt, 
vận động các ân nhân, mạnh 
thường quân tổ chức thực thi 
bác ái định kỳ, đột xuất. Cần lưu 
tâm đến việc đền ơn đáp nghĩa 
các vị mục tử đang nghỉ hưu… 
để làm chứng cho tình yêu của 

Chúa. Đồng thời, các xứ đoàn 
nên hợp tác với Ban BAXH giáo 
hạt để việc bác ái được đồng bộ 
và tập trung hơn. 

Nhân sự tham gia gồm: Phó 
TB ngoại vụ TGP, phó ban ngoại 
cấp giáo hạt và các xứ đoàn. 
Tạm thời đề cử anh Phêrô Lại 
Quang Cương (giáo hạt Tân Sơn 
Nhì), anh Giacôbê Nguyễn Văn 
Trang & chị Anna Nguyễn Thị 
Thùy Trang (Giáo hạt Thủ 
Thiêm), chị Maria Nguyễn Thị 
Thùy Trang (Giáo hạt Xóm 
Chiếu) mời gọi và tổ chức buổi 
họp đầu tiên, dự kiến vào ngày 
07.7.2022 tại nhà thờ Thủ 
Thiêm. 

3- Họp thường kỳ tháng 
07.2022 

Kỳ họp thường kỳ của BCH 
GĐPTTTCG TGP tháng 07.2022 
được tổ chức vào lúc 8g30 thứ 
Bẩy, ngày 09.7.2022 tạn nhà 
thờ Cầu Kho, giáo hạt Sài Gòn - 
Chợ Quán. Địa chỉ: 31 Trần 
Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1. 
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4- Thông báo quyết định 
bổ nhiệm nhân sự 

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho 
nhiệm kỳ mới, cũng như kịp 
thời bổ sung nhân sự còn thiếu 
trong nhiệm kỳ này. Sau khi 
tham khảo ý kiến của cha Tổng 
linh hướng GĐPTTTCG Việt 
Nam Vinh Sơn Nguyễn Văn 
Hồng, anh Giuse Huỳnh Bá 
Song - Trưởng BCH GĐPTTTCG 
VN đã công bố quyết định bổ 
sung nhân sự và cha TLH Vinh 
Sơn đã trao quyết định    cho 
các anh, chị gồm: 

Cấp GĐPTTTCG VIỆT NAM 

1/ Anh Giuse Phạm Minh Lý 
- Trưởng ban Huấn luyện Tông 
đồ GĐPTTTCG VN. 

2/ Anh Phêrô Nguyễn Văn 
Chiến - Trưởng ban Truyền 
thông GĐPTTTCG VN. 

Cấp GĐPTTTCG TGP SÀI 
GÒN 

1/ Anh Don Bosco Vũ Đình 
Thạc - Phó TB GĐPTTTCG TGP 
Sài Gòn. 

2/ Anh Phaolô Phạm Hoàng 
Sơn - Phó TB GĐPTTTCG TGP 
Sài Gòn. 

3/ Anh Giuse Nguyễn 
Quang Tinh - Ban Thư ký 
GĐPTTTCG TGP Sài Gòn. 

4/ Chị Maria Đoàn Thị Lệ 
Thu - Ban Thư ký GĐPTTTCG 
TGP Sài Gòn. 

KẾT THÚC:  

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 
11g00 sau phép lành của cha 
Tổng linh hướng Vinh Sơn 
Nguyễn Văn Hồng. Sau đó, mọi 
người cùng tham dự bữa cơm 
thân mật trước khi ra về. 
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GĐPTTT CHÚA GIÊSU GIÁO HẠT PHÚ THỌ 

CHIA SẺ BÁC ÁI MÙA CHAY 
Văn Minh 

“Anh em chớ quên làm việc từ thiện và giúp đỡ lẫn nhau, vì 
Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế” (Dt 13,16).  

Hưởng ứng lời Kinh Thánh 
trên đây, vào lúc 6g sáng thứ 
Bẩy, ngày 23.4.2022, 95 thành 
viên gồm Ban Chấp hành 
(BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) 
cùng các vị ân nhân và các thành 
viên trong GĐPTTTCG giáo hạt 
Phú Thọ đã khởi hành từ giáo xứ 
Tân Phước để đi thực thi bác ái. 

Đúng 7g15, đoàn tới Trung 
tâm Bảo trợ người già - Mái ấm 
Thiên Ân - số 93/6 đường số 8, 
khu phố 5, phường Tam 
Phú, Thủ Đức, do các nữ tu Dòng 
Trinh Vương Mẫu Tâm coi sóc. 
Mái ấm Thiên Ân hiện có 110 cụ 
bà là những người neo đơn 
không có con cháu. Trong đó có 

40 cụ nằm liệt giường không tự 
chăm sóc được cho bản thân. 

Tại đây, đại diện BCH đã 
trao cho nữ tu quản lý Nguyễn 
Thị Trang số tiền 40.000.000đ 
(bốn mươi triệu đồng) và 10 
thùng mì gói. Ngoài công việc 
chăm sóc sinh hoạt cho các cụ 
hàng ngày ra, các nữ tu còn phải 
lo về phần hậu sự khi các cụ 
mãn phần. Được biết, hiện nay 
cơ sở có hơn 200 hũ cốt đang để 
trong nhà chờ Phục sinh. 

Sau khi thăm hỏi và thực 
hiện công việc bác ái xong, đoàn 
khởi hành đi kính viếng Đức Mẹ 
Núi Cúi - giáo phận Xuân Lộc. 
Sau đó, đoàn đi tới nhà thờ Rạng 
- giáo phận Phan Thiết và nghỉ 
đêm tại đây. 

Sau khi ổn định chổ nghỉ, các 
thành viên tham dự Thánh lễ 
Chúa nhật II Phục sinh (Thánh lễ 
kính trọng thể lòng Chúa 
Thương Xót) do Lm Giuse Bạch 
Kim Tri - Chánh xứ nhà thờ 
Rạng chủ tế. Đồng tế với ngài có 
hai Lm khách hành hương và 
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cộng đoàn trong và ngoài giáo 
xứ Rạng cùng hiệp dâng. 

Sáng hôm sau, lúc 8g, đại 
diện BCH cùng một số thành 
viên đến thăm cơ sở Bảo trợ xã 
hội Thiên Phước - TP Phan 
Thiết, nơi nuôi dưỡng các cụ bà 
neo đơn, do nữ tu Matta Vũ Thị 
Láng - quản lý. Hiện cơ sở đang 
cưu mang chăm lo cho 45 cụ già 
yếu đơn côi. Tại đây, BCH đã 
trao gởi 20.000.000đ tiền mặt 
cho nữ tu quản lý. Xong công 
việc, các thành viên tự do tắm 
biển và chụp hình lưu niệm. Sau 
bữa cơm trưa, lúc 13g, đoàn lên 
xe trở về TP HCM lúc 20g trong 
sự bình an. 

Ngoài chuyến chia sẻ bác ái 
nêu trên, lúc 8g sáng thứ Ba 
ngày 26.4.2022, đại diện BCH 
đến thăm và tặng quà cho 18 
linh mục và 3 nữ tu đang phục 
vụ tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa 
với số tiền 21.000.000đ; cơ sở 
Nuôi dưỡng hướng nghiệp trẻ 
khiếm thị Bừng Sáng, số 266/5 
Nguyễn Tri Phương, quận 10, 

TPHCM, do nữ tu Maria Nguyễn 
Thị Hoàng - Dòng Mến Thánh 

Giá Thủ Đức quản lý -cùng với 4 
nữ tu và 2 người phụ giúp số 
tiền 10.000.000đ (mười triệu 
đồng). Được biết, cơ sở hiện 
đang nuôi dạy 42 em khiếm thị 
tuổi từ 5 đến 20, có hoàn cảnh 
khó khăn đến từ các miền 
đất nước, không phân biệt tôn 
giáo (chỉ có 1 em là người Công 
giáo). Ngoài ra, GĐPTTTCG giáo 
hạt Phú Thọ cũng giúp các trẻ 
em nghèo sắc tộc Tây Nguyên do 
các nữ tu dòng Saint Paul Pleiku 
quản lý số tiền là 5.000.000đ, và 
giúp đỡ cho một số gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ 
Tân Phước số tiền 3.500.000đ. 

Tổng số tiền 99.500.000đ 
mà GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ 
đã thực thi bác ái là do các thành 
viên trong GĐPTTTCG và các vị 
ân nhân trong giáo hạt Phú Thọ 
cùng nhau đóng góp. 
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GĐPTTTCG GIÁO HẠT XÓM MỚI 

SINH HOẠT THÁNG 05.2022 
Hoài Nhân 

 
Buổi sinh hoạt định kỳ của 

BCH GĐPTTTCG giáo hạt Xóm 
Mới diễn ra lúc 15g thứ Năm, 
ngày 12.5.2022 tại nhà sinh 
hoạt giáo xứ Thái Bình.  

Đến tham dự có cha Gioan 
Bt. Phạm Minh Đức - chánh xứ 
Thái Bình kiêm linh hướng 
GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, 
đại diện BCH GĐPTTTCG TGP 
Sài Gòn có chị Rosa Nguyễn Thị 
Thủy và chị Maria Đoàn Thị Lệ 
Thu, cùng với thành viên BCH 
GĐPTTTCG 11 xứ đoàn trong 
giáo hạt Xóm Mới. Buổi họp với 
các nội dung sau: 

Chầu Thánh Thể thứ Năm 
đầu tháng  

Sau kinh khai mạc, từ lời 
nhắn nhủ: “Giờ Chầu Thánh Thể 
là một cuộc hẹn giữa Chúa Giêsu 
Thánh Thể với các thành viên 
BCH và các đoàn viên, để hun 
đúc lòng yêu mến Chúa. Vì thế, 
chúng ta không thể không đến 
gặp Ngài!”, cha linh hướng đã 
mời gọi các thành viên BCH 
giáo hạt và các xứ đoàn cố gắng 
đến tham dự giờ Chầu Thánh 
Thể của đoàn thể vào lúc 15g30 
các chiều thứ Năm đầu tháng 
tại nhà thờ Thái Bình.  

Thăm quý cha và nữ tu 
nghỉ hưu 

Nối tiếp, anh Trưởng ban 
Đaminh Trần Tiến Công đã báo 
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cáo các sinh hoạt phụng vụ, bác 
ái… của đoàn thể. Anh nhấn 
mạnh: “Ngày 02.4.2022, 
GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới 
và Tân Sơn Nhì đã đến thăm 
quý cha nghỉ hưu tại nhà An 
dưỡng Phát Diệm và quý nữ tu 
nghỉ hưu tại dòng Mến Thánh 
Giá Gò Vấp. Tuy nhiên, năm nay 
GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới 
có sự đổi mới, là ngày 
03.4.2022, đại diện BCH đã đến 
thăm và tặng quà quý cha đã 
phục vụ tại giáo hạt Xóm Mới 
nay nghỉ hưu ngoài giáo hạt 
Xóm Mới. 

Mừng Lễ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu 

BCH mời gọi các xứ đoàn cố 
gắng tổ chức lễ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu tại giáo xứ thật long 
trọng, sốt sắng. Nhân dịp này, 
tổ chức cho các tân đoàn viên 
tuyên hứa gia nhập đoàn thể. 

Sau đó, BCH đã có phân 
công cụ thể các phần việc do 
BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn 
giao, trong ngày lễ kính Thánh 
Tâm Chúa Giêsu cấp giáo phận, 
được tổ chức tại nhà thờ Thủ 
Thiêm, lúc 09g30 thứ Bẩy, ngày 
18.6.2022. 

Thực thi bác ái tháng 
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Với chủ đề “Xin mở cửa trái 
tim và cho đi với tấm lòng nhân 
ái”, được sự đồng thuận của cha 
linh hướng, BCH GĐPTTTCG 
giáo hạt Xóm Mới sẽ phát động 
cuộc vận động đến toàn thể 
đoàn viên các xứ đoàn để giúp 
đỡ các trẻ em mồ côi, các cụ già 
neo đơn tại Cô nhi viện Thiên 
Bình (Long Thành) thuộc GP 
Xuân Lộc vào ngày 09.6.2022. 
Đồng thời, kết hợp hành hương 
tại tượng đài Chúa Kitô Vua và 
nghỉ mát tại Vũng Tàu. 

Sau cùng, chị Maria Đoàn 
Thị Lệ Thu, đại diện GĐPTTTCG 
TGP Sài Gòn bày tỏ niềm vui khi 
thấy sinh hoạt của GĐPTTTCG 
giáo hạt Xóm Mới rất sinh động, 
như: tổ chức Chầu Thánh Thể 
vào các chiều thứ Năm đầu 
tháng, thăm các cha đã phục vụ 
tại giáo hạt Xóm Mới nay nghỉ 
hưu ngoài giáo hạt Xóm Mới… 

Buổi họp kết thúc lúc 16g30 
cùng ngày. 
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1/ Quỹ Truyền giáo và Phát triển đoàn thể năm 2022 

- Xứ đoàn An Lạc, giáo hạt Chí Hòa  1.000.000đ 
- Xứ đoàn Nam Hòa, giáo hạt Chí Hòa  200.000đ 
- Xứ đoàn Nghĩa Hòa, giáo hạt Chí Hòa  1.000.000đ 
- Xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn  1.500.000đ 
- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn  1.000.000đ 
- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn  1.280.000đ 
- Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn  1.200.000đ 
- Xứ đoàn Bùi Phát, giáo hạt Tân Định  4.000.000đ 
- Xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Tân Định  1.000.000đ 
- Xứ đoàn Vườn Xoài, giáo hạt Tân Định  1.000.000đ 
- Xứ đoàn An Phú, giáo hạt Tân Định  500.000đ 
- Xứ đoàn Xóm Lách, giáo hạt Tân Định  500.000đ 
- Xứ đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới 1.500.000đ 

2/ Niên liễm năm 2022 

- Giáo hạt Chí Hòa 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 
05.2022 gồm: 

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

- Giáo hạt Gò Vấp 1.000.000đ 
- Giáo hạt Gia Định 2.000.000đ 
- Xứ đoàn Bình Đông 500.000đ 
- Ông Phaolô Trang Lập Quang, Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt 100.000đ 

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

- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 1.700.000đ 
- Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An 370.000đ 
- Xứ đoàn Ba Thôn, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 

TRANG BÁC ÁI   

TRANG ÂN NHÂN 



Lửa Mến tháng 06 - 2022 | 71 

- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn 500.000đ 
- 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 Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 
- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ 
- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì 310.000đ 
- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới  300.000đ 
- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm   100.000đ 
- Bà Võ Thị Nhạn, xứ đoàn Vườn Chuối 2.000.000đ 
- Chị Nguyệt, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán  500.000đ 
- Chị Chi, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán  100.000đ 
- Chị Liên, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán  100.000đ 
- Chị Liên Hường, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán  100.000đ 
- 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 Đức Tin, giáo hạt Gò Vấp 3.500.000đ 
- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Xóm Mới 500.000đ 

        4/ Giúp gia đình 6 người bị tâm thần thuộc GP Long Xuyên 

- Giáo hạt Thủ Đức   500.000đ 
- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm   1.000.000đ 
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Đốc, Xđ. Công Lý, giáo hạt Tân Định   1.000.000đ 

 

 

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: 

1/ Ông Phêrô Lý Hùng Cường, SN 1964. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.3.2022. 

2/ Cụ cố Maria Nguyễn Thị Huệ, SN 1928. Nhạc mẫu anh Giuse Đặng Văn 
Tuyến, UV bác ái GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. 
Được Chúa gọi về ngày 14.3.2022. 

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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3/ Bà Maria Đinh Thị Kim Chi, SN 1964. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn  
Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.3.2022. 

4/ Bà Maria Ngô Thị Thưởng, SN 1935. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP  Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
17.4.2022 

5/ Ông Phaolô Phạm Công Thịnh, SN 1957. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.4.2022 

6/ Bà  Maria  Ngô Thị Chiến, SN 1951. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hải 
Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu.  Được Chúa gọi về ngày 19.4.2022. 

7/ Cụ bà Catarina Nguyễn Thị Hồng, SN 1928. Thân mẫu anh Giuse Vũ 
Văn Viện - nguyên phó nội vụ GĐPTTTCG xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc 
Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.4.2022. 

8/ Ông Gioan Bt. Lê Văn Điều, SN 1958. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Bình chiểu, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Đã được Chúa gọi về ngày 19.4.2022. 

9/ Cụ ông Phê rô Trịnh Văn Lầu, SN 1928. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 22.4.2022. 

10/ Ông Giuse Nguyễn Xuân Điền, SN 1941. Đoàn viên GĐPTTTCG, 
xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
25.4.2022 

11/ Bà Anna Nguyễn Thị Đông, SN 1956. Phu nhân ông Đaminh Nguyễn 
Văn Phượng - đoàn trưởng GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Trang, giáo hạt Phú Thọ, 
TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 28.4.2022. 

12/ Cụ ông Đaminh Nguyễn Văn Thân, SN 1932. Nhạc phụ anh Antôn 
Hoàng Văn Toàn - phó ngoại vụ GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc 
Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 29.4.2022. 

13/ Ông Giuse Nguyễn Văn Nguyện, SN 1935. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa  gọi về ngày  
04.5.2022. 

14/ Ông Vincente Phạm Công Lợi, SN 1958. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Thái Bình, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 
13.5.2022. 

15/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Phụng, SN 1947. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Tam Hải, giáo hạt Thủ đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.5.2022. 

16/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Tạo, SN 1957. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Thái Bình, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.5.2022. 


