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ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên 

 Người ta có nhiều nơi để 
đến, nhưng chỉ có một nơi để trở 
về. Trong bất kỳ xã hội nào, nhất 
là xã hội phát triển ngày nay, 
chúng ta có rất nhiều nơi để đến, 
vì mục đích công việc, để giải trí, 
giao lưu và gặp gỡ, nhưng chỉ có 
một nơi để trở về, đó là gia đình. 

Gia đình là điểm hẹn thân thương, là nơi có mọi người lúc nào cũng 
chờ đợi chúng ta, dù bất cứ hoàn cảnh và tình trạng nào. Tiếc rằng, 
trong cơn giông bão của cuộc sống hiện đại, được đánh dấu bằng 
chủ nghĩa tiêu thụ, gia đình hôm nay đang có nguy cơ tan vỡ, không 
còn là chốn trở về bình yên đối với nhiều người. 

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, người ta thường nói thế 
để tự động viên và an phận trong lúc gia đình gặp khó khăn ly tán. 
Khó có thể thống kê chính xác tỷ lệ gia đình ly hôn ở Việt Nam, 
nhưng chắc chắn số gia đình tan vỡ là không nhỏ và đang có chiều 
hướng gia tăng. Trước đây, gia đình Công giáo vẫn tự hào là bền 
vững vì có mối giây hôn phối qua bí tích, tuy vậy, khá nhiều cặp đôi 
đã tuyên hứa trung thành trước bàn thờ Chúa mà vẫn chia tay, để lại 
những kỷ niệm buồn và những đứa con có cha thì mất mẹ hoặc 
ngược lại. Người ta tìm đủ mọi lý lẽ để biện minh cho sự chia tay. Có 
người đã so sánh hôn nhân giống như một quyển sách, chương đầu 
được viết bởi những vần thơ, nhưng các chương sau thường là văn 
xuôi hiện thực phê phán. Bởi lẽ khi mặn nồng thì toàn nói những lời 
hoa mỹ lãng mạn, khi chán nhau thì đổ lỗi cho nhau. Cũng có tác giả 
diễn tả một cách cay đắng đời sống gia đình: Trước hôn nhân, hai 
người là thi sĩ; trong hôn nhân, họ trở thành những nhà hùng biện; 
sau hôn nhân, họ đều là những nhà phê bình chuyên nghiệp. Dù viện 
cớ nào đi nữa, nguyên nhân dẫn tới ly tán vẫn là sự ích kỷ của cả hai 
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bên. Vì ích kỷ nên họ chỉ nghĩ về mình, bắt người khác phải theo ý 
mình và lấy mình làm tiêu chuẩn để rồi mọi sự phải quy hướng về 
mình. Khi loại bỏ ích kỷ, người ta sẽ sống cho người khác, lấy niềm 
vui và hạnh phúc của người bạn đời cũng như của con cái làm 
phương châm sống. Lúc đó, cái tôi sẽ bị loại bỏ dần dần, để sống hòa 
hợp trong tình yêu thương. Muốn cho người khác được hạnh phúc, 
đó chính là tình yêu đích thực. 

Đài truyền hình Việt Nam, trên kênh VTV1 hằng tuần đều có 
chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Những cuộc gặp gỡ của 
những người thân thật cảm động, lấy đi bao nước mắt của cô dẫn 
chương trình cũng như những người xem truyền hình. Quả thật, 
cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách làm cho niềm vui vỡ òa. Nhưng hỡi 
ôi, nếu có những người bỏ cả đời để đi tìm người thân, chấp nhận 
bao phiền lụy và tốn kém, thì trong khi đó lại có những người họ 
hàng gần gũi, thậm chí là anh chị em ruột thịt, chỉ ở cách nhau vài 
trăm mét mà chẳng bao giờ muốn nhìn mặt nhau. Nguyên  nhân 
cũng chỉ vì tiền bạc, đất đai hoặc chia gia tài của cha mẹ không đồng 
đều. Cuộc đời vẫn có những mâu thuẫn nghịch lý như thế. Tiền bạc 
vật chất làm cho người ta sẵn sàng bán đứng anh em máu mủ, để rồi 
coi nhau như kẻ thù. 

Người ta có thể dùng tiền để mua một ngôi nhà, nhưng không 
thể mua một mái ấm.  Nhiều người trong chúng ta đã hơn một lần 
cảm nhận điều này. Một hai thập kỷ trước đây, gia đình lý tưởng 
được diễn tả như sau: một vợ, hai con, ba phòng bốn bánh (một vợ, 
hai con, nhà có ba phòng và gia đình có xe hơi). Tuy vậy, những mơ 
ước trên ngày hôm nay đã thành hiện thực với rất nhiều người, vậy 
mà hạnh phúc vẫn không bền, gia đình vẫn ly tán. Nhiều cặp vợ 
chồng giàu có, thành đạt, mà vẫn không hạnh phúc trong hôn nhân. 
Điều đó chứng minh, hạnh phúc lâu bền không chỉ nhờ vật chất, mà 
còn ở tình yêu, lòng trung thành, sự tôn trọng nhau và tâm tình đạo 
đức. 

Người ta chỉ có một chốn để về, nhưng về với chốn ấy đôi khi lại 
không dễ. Người viết bài này luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt đau 
buồn của một người đàn ông luống tuổi, chiều 30 tết, đi ngang qua 
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cửa nhà mình mà không muốn bước vào, vì những đứa con bất hiếu, 
đòi bán nhà để chia gia tài ngay khi bố mẹ còn sống. Được biết, cuối 
cùng người đàn ông bất hạnh ấy đã tìm đến nhà một người bạn, 
trong lúc giao thừa thiêng liêng của đầu năm mới. Những mâu thuẫn 
bất hòa đã làm cho ngôi nhà không còn là một mái ấm, không còn là 
nơi trở về, nhưng là nơi xung đột cãi vã và khắc sâu hận thù. 

Tìm lại những giá trị nền tảng của gia đình, đó là một trong 
những ưu tư hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngay vừa khi 
mới được bầu làm Chủ chăn của Giáo Hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha 
đã có sáng kiến triệu tập Thượng Hội đồng ngoại thường về gia đình 
được tổ chức tại Rôma, từ ngày 5 đến ngày 18.10.2014 với chủ đề 
“Các thách đố mục vụ của gia đình trong bối cảnh Tân Phúc âm hóa”. 

Năm sau, 2015, Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 
14 được tổ chức tại Rôma từ ngày 4 đến 25-10, với chủ đề “Ơn gọi và 
sứ mạng của các gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới đương 
đại”. Trong giáo huấn của vị Giáo Hoàng người Achentina, vai trò gia 
đình luôn được nhấn mạnh. Ngài cũng luôn khích lệ những cặp vợ 
chồng đang gặp khó khăn thử thách, khẳng định với họ rằng Giáo 
Hội luôn yêu thương và chăm sóc họ với tình mẹ hiền. 

Gần đây nhất, Cuộc Gặp gỡ thế giới các Gia đình lần thứ 9 
(9th World Meeting of Families) đã được tổ chức tại Dublin, thủ đô Ái 
Nhĩ Lan, với đề tài “Tin Mừng gia đình: Niềm vui cho thế giới”. 
Cuộc gặp gỡ này được tổ chức 3 năm một lần. Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã hiện diện tại Dublin và chủ sự thánh lễ tạ ơn vào thứ 
Bảy, 25-8. Mục đích và ý nghĩa của sự kiện này được Đức Thánh Cha 
nêu rõ trong thông điệp Video gửi cho nhân dân Ái Nhĩ Lan trước 
ngày khai mạc: “Như các bạn đã biết, Cuộc Gặp gỡ thế giới các 
Gia đình là một cuộc cử hành vẻ đẹp của kế hoạch Thiên Chúa dành 
cho gia đình. Đây cũng là dịp để các gia đình khắp thế giới gặp gỡ và 
hỗ trợ lẫn nhau trong việc sống ơn gọi đặc biệt của họ. Các gia đình 
ngày nay phải đối diện với nhiều thách đố trong các nỗ lực của họ 
muốn hiện thân cho tình yêu trung thành, nuôi dưỡng con cái bằng 
các giá trị vững chắc và trở thành chất men cho sự tốt lành, tình yêu 
và quan tâm lẫn nhau trong cộng đồng lớn hơn”. 
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Trở lại Rôma sau khi tham dự Cuộc Gặp gỡ thế giới các Gia đình 
lần thứ 9, Đức Thánh Cha chia sẻ trong cuộc tiếp kiến chung thứ Tư, 
ngày 29-8: “Giấc mơ của Thiên Chúa là sự hiệp nhất, hòa hợp, và hòa 
bình, trong các gia đình và trong thế giới hoa trái của lòng chung 
thủy, sự tha thứ và hòa giải mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Chúa 
Kitô. Thiên Chúa mời gọi các gia đình tham dự vào giấc mơ đó và làm 
cho thế giới trở thành một ngôi nhà, nơi không ai phải cô đơn, không 
ai cảm thấy không được thương mến và bị loại trừ. Vì thế thật là thích 
hợp khi đề tài của cuộc gặp gỡ quốc tế này là “Tin Mừng gia đình, 
niềm vui cho thế giới”. 

Theo Đức Thánh Cha, hạnh phúc của các gia đình, không chỉ là 
niềm mong ước của con người, mà còn là giấc mơ của Thiên Chúa! 
Mỗi chúng ta đang cộng tác phần mình để làm cho giấc mơ này được 
thực hiện. Giữa cuộc sống hiện tại, có biết bao người, nam cũng như 
nữ, đang kiên trì nhẫn nại để diễn tả vẻ đẹp của hôn nhân. Trong 
cuộc gặp gỡ tại Dublin, nhiều chứng từ cụ thể đã được trình bày, để 
khẳng định với thế giới hôm nay rằng, dù trong bất cứ xã hội nào và 
trong hoàn cảnh nào đi nữa, hạnh phúc hôn nhân và lòng chung thủy 
vẫn là điều có thể thực hiện được, với ơn phù trợ của Thiên Chúa và 
với lòng bao dung độ lượng và kiên nhẫn của con người. Gia đình 
hạnh phúc là khởi đầu cho một xã hội ổn định và một cộng đoàn Kitô 
hữu thánh thiện. 

“Hỡi gia đình, hãy trở nên đúng với bản chất của mình!” Đó là lời 
kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Tông huấn 
Familiaris Consortio, số 17). Ngài ước mong cho mỗi gia đình hãy 
trở thành “cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu”. Khi thấm 
đượm tình yêu, gia đình không chỉ là một “ngôi nhà” cho con người 
trú mưa trú nắng, nhưng là “mái ấm”, là chốn trở về thân thương, để 
mọi người được bù đắp những thiệt thòi cô đơn trong những lúc xa 
nhà. 

Hải Phòng, 13.9.2018 
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             THIÊN CHÚA VẠCH TRẦN  
                                          TÍNH THAM LAM CỦA CON NGƯỜI 

- Mưu cầu công lý để đi đến 
hòa bình, hiệp thông… chính là 
điều Tin Mừng đòi hỏi chúng ta, 
nhưng mặt khác, cứ lăm le nhìn 
và ham muốn của nhân loại lại 
là chuyện khác. Hôm nay ta có 
thể thao thao về công lý, nhưng 
ngày mai ta chỉ còn biết lo thu 
vào cho nhiều hơn nữa thôi. 
Lòng tham không đáy không để 

cho chúng ta yên, và ngay lúc này đây, nó đóng cửa không cho 
chúng ta vào Nước Thiên Chúa. 

- Trong đời sống thường nhật chúng ta có nhiều mối bận tâm, 
nhưng không vì điều đó làm rào cản để ta mất tự do vì quá lo âu, 
và làm cho ta quên đi những gì ngay lúc này đây, làm cho chúng ta 
được SỐNG đúng chính SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA. 

Dụ ngôn nhà phú hộ dự tính xây kho lẫm lớn hơn để tích trữ 
của cải làm lợi cho riêng mình, đã bị Đức Giêsu lên án; THIÊN 
CHÚA ĐÃ VẠCH TRẦN TÍNH THAM LAM CỦA CON NGƯỜI… hãy lo 
làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì tìm được hạnh phúc trong giây 
phút hiện tại, dù ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào chúng 
ta cũng sống, được tương quan thân thiện với những người chung 
quanh, niềm vui cùng nhau sẻ chia…, thay vì ước mong và có được 
mọi sự một cách riêng lẻ, ích kỷ.  

Xin lòng thương xót của Chúa giúp chúng con. Amen 

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊM - NĂM C 

(Lc 12,13-21) 

 

 
Chúa nhật 04.8.2019 
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SẴN SÀNG  

Sẵn sàng ra khỏi mình - lên 
đường. Đó chính là tâm tình của 
một Giáo hội đang đợi chủ trở về 
trong tư thế thức tỉnh. Thức tỉnh 
là đợi chờ một thế giới mới mà 
Thiên Chúa đang tạo thành cùng 
với nỗ lực đóng góp của mỗi cá 
nhân; thức tỉnh còn mang nghĩa 
cảnh giác và sáng suốt trong mọi cảnh huống cuộc đời; thức tỉnh 
để chiêm ngắm, trân trọng và khám phá sự hiện diện của Thiên 
Chúa và những ơn lành Ngài ban, làm cho đời ta sáng tươi  

Tin Mừng mời gọi Giáo hội sống một đời sống thanh bần 

Thiên Chúa luôn vui thích tiếp đãi chúng ta trọng hậu và làm 
cho chúng ta được phỉ nguyền, nếu chúng ta luôn sống gắn bó đích 
thực với Ngài thâm sâu trong đời sống tâm linh của mình. Một khi 
đã được sống trong ân sủng của Thiên Chúa, thì chắc chắn chúng 
ta không sợ hãi khi nghĩ đến ngày chết hoặc sợ bị Người phán xét, 
để khi ông chủ đi dự tiệc cưới về gặp được đầy tớ, ông chủ vui 
mừng đến nỗi đảo ngược vai trò chủ tớ và đi phục vụ đầy tớ của 
mình. 

Thiên Chúa vẫn đến trong từng giây phút ở mọi biến cố xáo 
trộn của các dự tính của chúng ta, xin cho chúng ta luôn thức tỉnh 
để SẴN SÀNG dò ý Chúa và thực thi. Amen. 

 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊM - NĂM C 

(Lc 12,32-48) 

 

 
Chúa nhật 11.8.2019 
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LỬA GIÊSU  
Hình ảnh ngọn lửa vừa là 

Thần Khí Tình Yêu, nhưng cũng 
là án phạt của Thiên Chúa 
nhằm tiêu diệt hết những gì 
không chịu nổi tác động cải hóa 
của Ngài. Nói cách khác, Đức 
Giêsu và Tin Mừng của Người 

chính là ngọn lửa ấy và Tin Mừng được rao giảng để: 

- Soi chiếu trần gian cho những ai còn đang ở trong bóng tối của 
tội lỗi, của sự dữ, của sự chết. 

- Thiêu hủy mọi tật xấu và tội lỗi của nhân loại. 

- Sưởi ấm những tâm hồn băng giá. 

- Những tâm hồn nguội lạnh cần sức nóng. 

- Những ai đang ở trong bóng tối của sự dữ, của tội lỗi bủa vây 
thì cần ánh sáng. 

Sức nóng và ánh sáng cần thiết biết bao. 

Đức Giêsu ước ao ngọn lửa ấy bùng lên và mời gọi mỗi chúng 
ta cũng là những ngọn lửa truyền lan Tin Mừng Tình Yêu của 
chính Chúa đến mọi người. 

Xin Chúa ban cho chúng con dám sống giá trị Tin Mừng một 
cách quyết liệt, để trở thành những ngọn lửa của lòng Tin, Cậy, 
Mến ngay môi trường chúng con hiện diện và sống, để ngọn lửa 
Đức Giêsu ném vào mặt đất của trần gian bùng cháy lên (Mc 
12,49) như Người hằng khao khát. 

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊM - NĂM C 

(Lc 12,49-53) 

 

 
Chúa nhật 18.8.2019 
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ĐƯỜNG GIÊSU là đường qua 
cửa hẹp 

ĐƯỜNG GIÊSU là đường, là sự 
thật và là sự sống 

ĐƯỜNG GIÊSU là đường duy nhất để vào Nước Trời 

Hôm nay Tin Mừng đã trình bày con đường đó. 

Đường Giêsu là đường qua “cửa hẹp”, đường của khó khăn, của 
thách thức, và của chiến đấu cam go…, nhưng một trật đường qua 
“cửa hẹp” cũng là đường dẫn tới ơn cứu độ. 

Người nhà thì bất trung, không màng (dân Do Thái), kiên trì và 
đi tìm tự do đích thực là những người được Thiên Chúa chọn; và 
đó cũng là tính cách đi qua “cửa hẹp”. Người ngoài lại mau mắn 
đón nhận (dân ngoại). 

Ơn cứu độ của Thiên Chúa chắc chắn đã đến rồi và đến với tất 
cả muôn người, không phân biệt cũng không loại trừ. Chỉ còn là ở 
phía chúng ta mau mắn bước theo Chúa Giêsu, đón nhận Tin 
Mừng, sống triệt để giá trị Tin Mừng, và bước đi trong sự hướng 
dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa. 

 

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊM - NĂM C 

(Lc 13,22-30) 

 

 
Chúa nhật 25.8.2019 
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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 

Bài 24 

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 

Sứ vụ loan báo Tin Mừng của 
Chúa Giêsu gắn liền với sứ vụ 
chăm sóc bệnh nhân. Chính các 
tông đồ nối tiếp công việc của 
Chúa Giêsu khi người còn tại thế, 
và lúc đã về trời, vẫn vừa truyền 
giáo vừa chữa lành. Cả Thánh 
Phaolô, nhà truyền giáo vĩ đại 
cũng đã từng chữa lành cho bệnh 
nhân: “Thiên Chúa dùng tay 
Phaolô mà làm những phép lạ 
phi thường, đến nỗi người ta lấy 
cả khăn, cả áo đã chạm đến da 

thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần 
cũng phải xuất.” (Cv 19,11-12). Qua lời khuyên của Thánh Giacôbê, 
nền tảng Kinh Thánh của bí tích Xức Dầu, chúng ta  nhận ra Giáo hội 
sơ khai là gương mẫu cho việc chăm sóc bệnh nhân: “Ai trong anh 
em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến, 
họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. 
Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy sẽ được 
Chúa nâng dậy, và nếu người ấy phạm tội thì sẽ được Chúa tha” 
(Gc 5, 4-15). 

“Bằng việc xức dầu thánh và lời cầu nguyện của linh mục, toàn 
thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và 
vinh hiển để Ngài an ủi và cứu rỗi họ; hơn nữa, Hội Thánh còn thúc 
giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô đau khổ và chịu chết để mưu 
ích cho Dân Thiên Chúa” (GH 11). (GLCG 1499) 
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Trong Sứ điệp ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012, Đức Thánh 
cha Bênêđictô XVI mời gọi các bệnh nhân: “Ai ở trong đau khổ và 
bệnh tật mà kêu cầu Chúa, thì chắc chắn tình yêu của Chúa sẽ không 
bao giờ bỏ rơi họ, và cả tình yêu của Giáo hội sẽ không bao giờ thiếu, 
tình yêu này chính là sự kéo dài trong thời gian công trình cứu độ của 
Chúa” (số 1). Đặc biệt, Đức Thánh cha nhắn gởi các linh mục: “Chúa 
Giêsu đã sai các môn đệ đi săn sóc các vết thương (Mt 10,8; Lc 9,2; 
10,9) và còn thiết lập cho họ một bí tích đặc biệt: Bí tích Xức dầu bệnh 
nhân. Với việc Xức dầu bệnh nhân, kèm theo lời cầu nguyện của các 
linh mục, toàn thể Giáo hội phó thác các bệnh nhân cho Chúa đã chịu 
đau khổ và được vinh hiển, để Ngài thoa dịu những cơ cực và cứu vớt 
họ. Giáo hội cũng khuyên họ hãy kết hiệp trong tinh thần với cuộc khổ 
nạn và cái chết của Chúa Kitô, để góp phần vào thiện ích của dân 
Chúa… Noi gương Vị Mục Tử Nhân Lành và trong tư cách là những 
người dẫn dắt đoàn chiên đã được ủy thác, các linh mục hãy tràn đầy 
vui mừng, ân cần đối với những người yếu đuối nhất, những người 
đơn sơ và tội nhân, biểu lộ cho họ lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa 
với những lời đầy hy vọng” (số 3). 

I. BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN LÀ GÌ? 

Bí tích Xức dầu bệnh nhân được Chúa Giêsu thiết lập, để nâng đỡ 
bệnh nhân và người già yếu về phần hồn cũng như phần xác.  

Bí tích này được Thánh Máccô nhắc đến “Các ông trừ được nhiều 
quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (Mc 
6,13) và cũng được Thánh Giacôbê nói tới cách rõ ràng: “Ai trong 
anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; 
họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời 
cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng 
dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha” (Gc 
5,14-15) (GLCG 1511). 

Bí tích Xức dầu bệnh nhân còn được gọi là “bí tích của người ra 
đi” vì bí tích này thích hợp cho người sắp chết.  

Bí tích Xức dầu bệnh nhân còn được gọi là “Xức dầu lần cuối” vì 
bí tích này được ban cho người hấp hối. 
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II. BÍ TÍCH XỨC DẦU TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ 

1. Cái nhìn của Cựu Ước về bệnh tật  

Bệnh tật và đau khổ là những thử thách nặng nề nhất trong đời 
sống con người. Bệnh tật có thể làm cho con người lo lắng, xao 
xuyến, nhiều khi đưa đến tuyệt vọng và đôi khi còn làm cho con 
người than trách Thiên Chúa. Tuy nhiên, bệnh tật cũng có thể là cơ 
hội làm cho con người tin tưởng vào Thiên Chúa hơn, thôi thúc con 
người tìm kiếm Thiên Chúa và quay trở lại với Ngài (x. GLCG 1500-
1501). 

Cựu Ước nhìn bệnh tật trong tương quan với Thiên Chúa. Con 
người than thở với Chúa về bệnh tật (x.Tv 38) và xin Ngài cứu chữa, 
vì Ngài là Chúa sự sống và sự chết (x.Tv 6,3; Is 38). Bệnh tật trở 
thành con đường hoán cải và Thiên Chúa có tha thì bệnh mới lành 
(x.Tv 32,5; 107,20; Mc 2,5-12).  

Dân Ítraen có kinh nghiệm rằng bệnh tật liên hệ cách bí nhiệm 
với tội lỗi và sự dữ; trung thành giữ luật Chúa sẽ được Ngài hoàn lại 
sự sống, “vì Ta là Chúa, là Lương Y của ngươi” (Xh 15,26). Ngôn sứ 
Isaia tin rằng đau khổ cũng có giá trị chuộc tội cho kẻ khác (x Is 
53,11). Ông loan báo Thiên Chúa sẽ ban cho Xion một thời đại, lúc đó 
Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi và chữa lành mọi bệnh tật (x. Is 33,34). 
(GLCG 1502) 

2. Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân 

Thấu hiểu được những lo âu của người đau yếu, Chúa Giêsu đã 
cảm thương và chữa lành những người yếu đau, bệnh tật. Chúa 
không chỉ chữa lành bệnh cho con người, nhưng Ngài còn tha tội cho 
họ nữa.  

Chúa Giêsu thường đòi các bệnh nhân phải tin. Ngài dùng những 
dấu hiệu bên ngoài để chữa lành: Nước miếng và việc đặt tay, bùn 
đất và rửa sạch. Các bệnh nhân tìm đến Chúa vì nhận ra từ nơi Chúa 
có nguồn năng lực phát ra chữa hết mọi bệnh tật.  

Xúc động trước bao cảnh khổ đau, Chúa Giêsu không những 
chữa lành bệnh nhân, để cho bệnh nhân chạm đến Ngài, nhưng Ngài 
còn lấy khổ đau của họ làm của mình: “Ngài đã mang lấy các tật 
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nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Is 53,4). Việc Ngài 
chữa lành bệnh tật loan báo Nước Trời đang đến: Ngài toàn thắng 
trên tội lỗi và cái chết nhờ cuộc Vượt Qua của Ngài. Trên thập giá, 
Đức Kitô đã mang lấy gánh nặng của sự dữ. Ngài “xóa tội trần gian” 
(Ga 1,29) mà bệnh tật chỉ là một hậu quả. Khi chịu nạn chịu chết trên 
thập giá, Đức Kiô đã đem lại một ý nghĩa mới cho đau khổ: Đau khổ 
giúp chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và liên kết 
chúng ta với cuộc khổ nạn của Ngài (x. GLCG 1503-1505). 

 

3. Hội Thánh đối xử với các bệnh nhân như thế nào? 

Khi nhận nơi Chúa sứ mạng chữa lành các bệnh nhân, Hội Thánh 
cố gắng chăm sóc và cầu nguyện cho họ. Hội Thánh tin rằng Đức 
Kitô, vị lương y thể xác và tinh thần đang hiện diện và hoạt động đặc 
biệt trong các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, bánh ban sự sống 
đời đời. Hội Thánh thời các tông đồ đã có nghi thức riêng dành cho 
bệnh nhân mà Thánh Giacôbê đã nói tới. Truyền thống Hội Thánh 
nhận nghi thức này là một trong bảy bí tích (x. GLCG 1509-1510). 

 Giúp ghi nhớ 

1. Bí tích Xức dầu bệnh nhân được Chúa Giêsu thiết lập, để nâng 
đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn cũng như phần xác.  

2. Mọi tín hữu khi bắt đầu lâm cơn nguy tử do bệnh tật hay già 
yếu, đều có thể lãnh nhận bí tích này. Người đó có thể lãnh nhận bí 
tích này nhiều lần nữa, khi bệnh trở nặng hay mắc phải một cơn 
bệnh nặng khác. Nếu có thể được, nên cho bệnh nhân xưng tội riêng, 
trước khi cử hành Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. 

 

 Gợi ý suy nghĩ 

1. Bạn có suy nghĩ nào về các phong trào cầu nguyện để chữa 
bệnh hiện nay? 

2. Bạn có kinh nghiệm gì về việc thăm viếng, chăm sóc người 
bệnh, để an ủi nâng đỡ họ và giúp họ kết hiệp với sự đau khổ của 
Đức Kitô? 



14 | Lửa Mến tháng 08- 2019  

AA 

Simon 
Con có mến Thầy không? 
……………………………………. 

Simon 

Con có mến Thầy không? 
……………………………………. 

Simon 
Con có mến Thầy không? 
……………………………………. 

Ba lần trìu mến hỏi 
Là ba lần quyết liệt 
Là tin tưởng tuyệt đối  
Là trao gửi trách nhiệm 

Thầy biết 

Thầy biết rõ con mà 

Thầy biết con yêu Thầy 

Thầy biết con yêu Thầy 

Thầy biết con yêu Thầy 

Yêu Thầy 

Chăm sóc chiên của Thầy 

Yêu Thầy 

Chăm sóc chiên của Thầy 

Yêu Thầy 

Chăm sóc chiên của Thầy 

Chăm sóc là hết lòng 

Chăm sóc là chữa lành 

Chăm sóc là giải cứu 

Chăm sóc là vỗ về 

Chăm sóc là hiến mạng 
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HIỀN ĐỨC 

GIÊ-SU 

Con đường thập giá 

Người yêu ôm ấp 

Là đường duy nhất 

Phục sinh vinh quang 

Đường hẹp khó đi  

Đích điểm dễ đến 

Hạnh phúc chờ sẵn 

Bền chí đừng nản 

Hạt lúa gieo xuống 

Phải được thối rữa 

Sinh mầm sống mới 

Quy luật tất yếu 

Không thể đổi thay 

Biến cố ập tới 

Đừng sợ né tránh 

Cùng Chúa trực diện 

Có Ngài đồng hành 

Lòng an chân vững 

Chân tựa chân nai 

Hân hoan vui bước. 

XA-TAN 

Ghét đường thập giá 

Gặp là đẩy xa 

Việc chúng yêu thích 

Dẫn đến diệt vong 

Ai mến thập giá 

Chúng sợ tháo lui 

Chẳng hy vọng chi 

Ngày ngày rình rập 

Ai lỡ xảy chân 

Chúng vui nhảy mừng 

Có người nộp mạng 

 Chúng múa hò reo 

Canh chừng cẩn mật 

Đừng để sập bẫy 

Úa một đời hoa 

Phơi bày trước mắt 

Vinh hoa phú quý 

Phú túc giàu sang 

Đừng ham làm chi 

Cửa âm ty chờ. 
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Giuse Nguyễn Văn Quýnh 

 

Trong bài “Nghệ thuật sống hạnh phúc”, bác sĩ Maurice Tièche 
kể một câu chuyện như sau: Một buổi chiều nọ, hai vợ chồng 
Philipphe và Catherine đang ngồi nói chuyện, bỗng có một con chuột 
chạy ngang qua giữa nhà. Cả hai cùng tự hỏi, không biết con chuột 
chạy ra từ đâu. Chồng nói: 

- Anh thấy con chuột vừa chạy từ góc tủ ra. 

Vợ cãi: 

- Không phải, nó chạy từ trong kệ sách ra. 

- Anh thấy nó chạy từ góc tủ ra mà! 

- Không, em thấy rõ ràng, nó chạy từ trong kệ sách ra. 

Cuộc tranh cãi nổ ra dữ dội. Họ giận nhau suốt mấy ngày liền! 
Cũng may, còn mấy hôm nữa là tết, nên họ muốn làm hòa để vui vẻ 
đón Xuân. 

Người chồng rộng lượng, đi bước trước: 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
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- Em à! Sắp tết rồi! Chúng mình làm hòa nhé? 

- Em cũng muốn lắm! Thôi bỏ qua đi! Nhưng anh này, con chuột 
bữa nọ, nó chạy từ trong kệ sách ra đấy! 

Ngay lập tức, người chồng gân cổ cãi lại: 

- Không, anh có thể quả quyết với em, là con chuột ở trong góc tủ 
chạy ra! 

Thế là cuộc cãi vã lại tái phát. Lần này còn dữ dội hơn trước. Họ 
chống đối nhau kịch liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Cuối cùng, 
vì không thể làm lành với nhau, không thể chịu nổi nhau nữa, họ đã 
quyết định ly dị. Tất cả, cũng chỉ vì… con chuột! 

Câu chuyện, nghe thì buồn cười. Nhưng nghĩ lại, thật là buồn! 
“Chén bát còn có lúc xô”. Vì thế, trong đời sống vợ chồng, khó tránh 
khỏi có lúc bất đồng, để rồi làm đau lòng nhau. Điều này có thể là lỗi 
lầm của một trong hai người, cũng có thể chỉ là sự khác biệt về tính 
cách. Để giải quyết xung đột, Thánh Phaolô dạy: “Hãy chịu đựng lẫn 
nhau và hãy tha thứ cho nhau” (Cl 3,12). 

Vì thế, những lúc đó, anh chị hãy thông cảm mà bỏ qua cho nhau, 
đó là biện pháp tốt nhất để điều hòa mối quan hệ vợ chồng. Qua đó, 
hóa giải được những căng thẳng, mâu thuẫn hoặc xung đột có thể xảy 
ra. Cha ông ta đã dạy: “Một sự nhịn là chín sự lành” cơ mà! 

Để sống theo lời dạy của Thánh Phaolô, anh chị cần kiên nhẫn 
thực hiện 3 nguyên tắc sau:  

1. Nhìn nhận đúng về nhau  

Nếu người này làm cho người kia không vui, không vừa lòng thì 
hãy nghĩ rằng: Điều đó có thật là khuyết điểm không? Nếu là khuyết 
điểm, mình không nên nổi cáu mà phải nói chuyện với nhau, rồi tìm 
cách sửa chữa. “Nhân vô thập toàn” mà! Nếu không phải là khuyết 
điểm, chỉ là không làm theo ý mình thôi, vậy thì cứ để như thế, có sao 
đâu! Mỗi người đều có nhân cách độc lập, có suy nghĩ riêng, tại sao 
mình đòi người kia phải theo ý mình, và không chắc, lúc nào ý mình 
cũng đúng! 

Hơn nữa, cần tìm ra những ưu điểm ở người bạn đời, kết quả sẽ 
tốt hơn nhiều: Có người vợ, chỉ thấy chồng toàn khuyết điểm, thường 
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trách mắng anh, khiến gia đình căng thẳng, ngột ngạt. Một lần kia, chị 
đến gặp chuyên gia tâm lý, họ khuyên chị: “Trong 3 tuần, ngày nào chị 
cũng cố tìm ra một ưu điểm của chồng và khen anh ta”. Lúc đầu, chị 
thấy rất khó khăn, miễn cưỡng tìm một ưu điểm của chồng rồi khen 
ngợi anh, khiến anh rất vui. Về sau, càng tìm chị càng phát hiện: “Sao 
chồng mình có nhiều ưu điểm thế?”. Sau 3 tuần, chị đã thay đổi cách 
nhìn về chồng; còn chồng, cũng khá lên nhiều. Quan hệ vợ chồng tốt 
đẹp trông thấy.  

2. Có lòng khoan dung độ lượng  

Không nên so đo, xét nét những 
việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt, phải 
học cách “cười xòa”. Nhiều người, 
đặc biệt là phụ nữ, thường hay “soi 
kính lúp” để tìm ra những nhược 
điểm của chồng rồi bắt bẻ, cật vấn. 
Điều này khiến các ông chồng khó 
chịu vô cùng. Cứ hiền lành một chút, 
mơ hồ một chút, qua loa một chút 
còn tốt hơn nhiều so với việc “Bới 
lông tìm vết”.  

Khi chồng nói hoặc làm điều gì đó khiến mình không vui, các chị 
hãy nghĩ rằng: “Có lẽ anh ấy vô tình thôi, mình chẳng để bụng làm gì”. 
Nếu trong gia đình xảy ra một sự cố ngoài ý muốn, không thể cứu vãn 
thì đừng sầu thảm, oán trách, qui kết tội cho nhau, mà phải “tự giải 
thoát”, tức là hãy nghĩ thoáng ra một chút. Chẳng hạn, nếu chồng chị 
lỡ tay làm vỡ chiếc lọ hoa đắt tiền, thì chị sẽ nghĩ: “Coi như đã tặng nó 
cho người khác”, trong lòng sẽ nhẹ nhàng thoải mái ngay. Nếu chồng 
đi ra ngoài không cẩn thận, bị kẻ cướp giật mất điện thoại hay ví tiền, 
chị có thể tự an ủi: “Chỉ là của đi thay người. Thế là có phúc lớn rồi”. Đó 
là kiểu “Hợp lý hóa”, tự an ủi mình; đồng thời, giúp cả hai nhanh chóng 
lấy lại sự cân bằng, bình tĩnh và xử lý vấn đề thông minh hơn. 

3. Khéo xoay chuyển tình thế 

Nếu một trong hai không được vừa ý trong công việc, hoặc bị oan 
ức gì đó ở bên ngoài, thì cả hai đều phải khéo léo chuyển tâm trạng 
tiêu cực của mình sang hướng khác, chứ không được trút lên bầu khí 
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gia đình. Không nên lấy người bạn đời ra làm chỗ “xả hơi” hoặc “Giận 
cá chém thớt”. Điều này sẽ đem lại hậu quả tệ hại cho mối quan hệ vợ 
chồng. Tốt nhất, hãy tâm sự với nhau về nỗi oan ức của mình, nói ra 
hết những điều ấm ức tích tụ trong lòng, sẽ trút bỏ được nỗi u ám 
phiền muộn ngay. Còn người kia sẽ lắng nghe, góp ý, an ủi, giúp người 
này lấy lại tâm trạng bình tĩnh; hoặc chuyển tâm trạng sang hướng 
khác như làm một việc gì đó, nghe nhạc hoặc chuyện gẫu v.v.. 

Một gia đình bất hòa, chia rẽ là một địa ngục trần gian; một gia 
đình yêu thương, tha thứ là thiên đàng dưới thế. Vậy, anh chị hãy sống 
theo lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ: “Hãy chịu đựng lẫn nhau và 
hãy tha thứ cho nhau” (Cl 3,13). Thứ tha, không phải là lối nhìn trịnh 
thượng, kiêu hãnh, ban phát. Nhưng là nhìn cuộc đời bằng con mắt 
bao dung, thông cảm, để giữ cho lòng thanh thản bình an trước mây 
mù sóng gió. 

Nhà giảng thuyết thời danh của Pháp là linh mục Lacordaire đã 
nói: “Trên thế giới này không ai mà không có khuyết điểm. Tôi thích một 
người bạn mà tôi tha thứ cho, cũng như tôi được tha thứ, hơn là một 
người bạn mà tôi không có gì để thứ tha”. Lời phát biểu trên nói về tình 
bạn, nhưng nó càng có giá trị hơn trong tình vợ chồng. 

Vợ chồng Công giáo rất có diễm phúc, vì ngoài tình yêu của hai vợ 
chồng, còn có tình yêu của Chúa, nên chúng ta có đủ “tình yêu” để “chịu 
đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau”. Thánh Phaolô Tông Đồ viết: 
“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh 
Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Hãy sống trong tình yêu, 
để lúc nào gia đình anh chị cũng được như hai câu thơ sau đây: 

 “Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi, 

Trong vườn thơm ngát của hồn tôi”. 

Cầu chúc cho gia đình anh chị luôn sống trong thuận hòa yêu 
thương, biết chịu đựng lẫn nhau, và nhất là, biết tha thứ cho nhau. Nhờ 
đó, con thuyền tình yêu của anh chị sẽ vượt qua được giông tố trên 
biển đời trần gian, để đi tới bến bờ yêu thương và hạnh phúc. 

 



20 | Lửa Mến tháng 08- 2019  

Phaolô Trang Lập Quang 
Xđ. Tùng lâm - Đà Lạt 

Trên mặt hồ Than Thở ánh trăng lưỡi liềm đang lung linh trên 
sóng nước. Tiếng rì rào của đồi thông khi những cơn gió nhẹ thổi 
đến làm lung lay những cành lá, đâu đây văng vẳng tiếng nỉ non của 
côn trùng lúc thưa, lúc vang vọng, tất cả những âm thanh ấy hòa 
quyện vào nhau nghe như một khúc nhạc rừng. Với cảnh quan tự 
nhiên tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, lại thêm ánh 
trăng cùng với ngàn sao lấp lánh trên bầu trời, làm cho hồ Than Thở 
đã đẹp nay càng đẹp thêm, và đây cũng là một trong những khu du 
lịch nổi tiếng của Đà Lạt. 

Nhưng trên “Đồi thông hai mộ” một đôi tình nhân âu sầu nhìn 
xuống mặt hồ rồi nhìn cảnh vật chung quanh lần cuối để chuẩn bị 
cho một chuyến đi xa, một chuyến đi khỏi cuộc đời này nên hồ Than 
Thở đêm nay đối với họ sao mà ảm đạm, thê lương. Còn mảnh trăng 
kia đôi tình nhân lại cảm giác như là mắt của một con quái vật khổng 
lồ đang trừng trừng nhìn họ. Đúng như Nguyễn Du nói: “Người buồn 
cảnh có vui đâu bao giờ”. 

Sau một hồi tâm sự cô gái nói 
với người tình: 

- Bây giờ chúng mình sẽ mãi 
mãi bên nhau, không ai có thể 
ngăn cấm được nữa. 

Nói xong cô gái lôi trong túi 
xách ra một chai thuốc có nhãn 
hiệu PARAQUAT. Đó là loại thuốc 
diệt cỏ cực độc mà nông dân 

thường gọi là thuốc cỏ cháy. Nếu ai uống phải thuốc này thì vô 
phương cứu chữa. Phải chăng đôi tình nhân này muốn đổi tên “Đồi 
thông hai mộ” thành “Đồi thông bốn mộ”? 

SUY TƯ 
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Uống được một nửa cô gái 
đưa chai thuốc cho người tình, 
cũng là lúc chất độc bắt đầu phát 
tán trong cơ thể cô. Cô gái lúc thì 
ôm lấy bụng, lúc thì ôm lấy cổ 
nhăn mặt nghiến răng và lăn lộn 
quằn quại trên đồi cỏ, đầu tóc cô 
rối xù. Lại có lúc cô co người lại 

hai tay túm chặt nắm cỏ như muốn nhổ chúng lên khỏi mặt đất. Nhìn 
dáng vẻ đau đớn tột cùng của cô gái đang giẫy chết, anh thanh niên 
cảm thấy hãi hùng, lại thêm trong đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng 
soi chiếu qua những cây thông rồi nhẹ tỏa xuống hai ngôi mộ, thỉnh 
thoảng một làn gió nhẹ lay động những cành lá làm những bóng đen 
nho nhỏ in trên nền cỏ do ánh trăng chiếu qua tàn cây cứ quét đi 
quét lại như những bóng ma đang đùa giỡn, đang rượt đuổi nhau 
trên nền cỏ và trên “Đồi thông hai mộ”. Nhìn xuống hồ Than Thở anh 
cảm thấy rùng mình khi những hàng cây, những chiếc thuyền thiên 
nga được neo vào bờ thỉnh thoảng cứ lay động làm anh tưởng tượng 
đấy là những bóng ma đang đứng ngồi lô nhô. Cơn sợ hãi đã lên đến 
đỉnh điểm, anh bước thụt lùi và ném vội chai thuốc xuống đám cỏ 
trước mặt rồi quay lưng bỏ chạy mà không dám ngoảnh lại nhìn 
người yêu lần cuối, người đã cùng anh thề non hẹn biển, sống chết 
có nhau. Chính anh cũng là người đề xuất ra chuyện này để tình yêu 
đôi lứa luôn mãi thắm nồng và cùng nắm tay nhau bước vào một thế 
giới khác. 

Lẽ ra anh phải đưa người yêu vào bệnh viện cấp cứu khi biết 
mình không muốn chết nhưng lại sợ liên lụy đến anh, nên cứ để mặc 
người tình cô đơn đi vào chốn vĩnh hằng. Phải chăng tình yêu nam 
nữ thời nay là thế, một tình yêu bồng bột, nhất thời. 

Chuyện bắt đầu từ ngày Hiển và Thảo yêu nhau, nhưng gia đình 
Thảo không đồng ý vì biết Hiển là một thanh niên không tốt lại ham 
chơi biếng làm. Còn gia đình Hiển là người ngoại giáo không chấp 
nhận con dâu là người có đạo vì tin vào chuyện mê tín và bói toán. 
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Sau nhiều lần thuyết phục cha mẹ mình nhưng đôi bạn trẻ đều 
thất bại và Hiển đã đề xuất ra chuyện này để làm nên một tình sử, 
nhưng khi chứng kiến cái chết đau đớn tột cùng của người yêu anh 
đã khiếp đảm. Người yêu chết mặc người yêu còn anh phải sống để 
cưới vợ làm đẹp lòng cha mẹ. 

Riêng Thảo sau lần thuyết phục cuối cùng nhưng mẹ Thảo vẫn 
không chấp thuận nên cô tuyên bố một cách dứt khoát: 

- Con với anh Hiển sẽ tự vẫn để mãi mãi bên nhau. Chúng con đã 
quyết định rồi. 

Người mẹ hốt hoảng vì bà biết con bà đã nói là làm nên vội vàng 
nhẹ giọng để xoa dịu: 

- Nếu hai con chung tình như vậy thì mẹ cũng bó tay. Chẳng qua 
mẹ muốn những gì tốt đẹp nhất cho con nên mới ngăn cản, vì ở đây 
ai cũng biết Hiển là một thanh niên không tốt. Hơn nữa tự vẫn là 
một tội trọng sẽ sa hỏa ngục đời đời. Con bỏ ngay ý định đó đi. Cha 
ông ta thường nói: 

“Sông sâu còn có kẻ dò 
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng”. 

Mẹ sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện và con phải thực hiện 
điều kiện này một cách nghiêm túc. Nếu như mọi chuyện đều tốt 
đẹp, mẹ không những tán thành mà còn giúp con vượt qua những 
khó khăn một khi phía nhà trai vẫn không chấp thuận. 

Thảo ngồi dậy sửa soạn lại quần áo và trau chuốt mái tóc đã rối 
xù rồi ôm mặt khóc nức nở, vì cô đã hiểu được tấm lòng của mẹ. Chỉ 
vì yêu thương và lo lắng cho cô nên mẹ mới cản ngăn. Nhưng quá 
chìm đắm trong u mê mà cô luôn cãi lời mẹ, rồi nghe lời tình nhân 
muốn hủy hoại đời mình. Bây giờ cô đã tỉnh ngộ. 

Điều kiện mẹ cô đặt ra là muốn trắc nghiệm tình yêu chân thật 
của Hiển hay chỉ là một tình yêu nhất thời “cả thèm chóng chán”, và 
bà cũng biết Hiển là một thanh niên không tốt, thường gây khó chịu 
cho làng xóm. 
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Nước trong chai thuốc cỏ cháy PARAQUAT chỉ là nước ngọt 
nhưng Thảo giả vờ đau đớn quằn quại làm cho Hiển khiếp vía, nên 
để “lòi” ra cái tôi quá lớn của mình. Anh ta đang tâm để người yêu 
chết một cách thê thảm mà không đưa cô đi cấp cứu vì sợ mọi 
chuyện sẽ liên lụy đến anh ta. 

Có người nói: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Mẹ luôn 
quan tâm lo lắng để ta không vấp ngã trên đường đời, mẹ luôn yêu 
thương tìm mọi cách để ta không chìm đắm trong u mê lầm lạc của 
cuộc sống đầy cạm bẫy và gian trá. Từ cổ chí kim có biết bao thơ ca 
nói lên tình mẹ thật bao la. 

 

Đó là tình yêu của người mẹ trần thế mà đã yêu thương con cái 
mình như vậy. Chúng ta còn có một người Mẹ thiêng liêng yêu 
thương chúng ta hơn thế nữa, đó là Mẹ Maria. Mẹ không những quan 
tâm dìu dắt chúng ta trên đường dương thế mà còn lo lắng cho linh 
hồn chúng ta trong cuộc sống mai sau. Biết bao lần Mẹ hiện ra khắp 
nơi trên thế giới để van nài chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối 
mà quay về cùng Thiên Chúa. Từ lúc Chúa Giêsu trên cây thập giá 
phán bảo cùng Thánh Gioan Tông đồ và nói với Đức Mẹ: “Thưa bà, 
đây là con bà” (Ga 19,26). Cũng từ đó Mẹ luôn ở giữa chúng ta trong 
cuộc sống thường ngày để ban ơn cứu giúp chúng ta về phần xác 
cũng như phần hồn. Một người đã cảm nhận được tình yêu bao la 
của Mẹ nên viết lên những lời thơ đầy cảm xúc: 

“Mẹ đứng ở đây một góc trời 
Đôi mắt nhân từ nhìn muôn nơi 
Hai tay ban xuống muôn hồng phúc 
Cho kẻ tin yêu chạy đến Người” (Bảo Sơn). 

Nhưng ngày nay nhân loại đang ngụp lặn trong làn sóng tục hóa 
vô luân đã xô đẩy biết bao người lao vào con đường tìm lạc thú, tìm 
hư danh trần thế như những con thiêu thân, bất chấp lương tri luân 
thường đạo lý. Đứng trước thảm họa này, Mẹ đã hiện ra khắp nơi 
trên thế giới để kêu gọi con người hãy ăn năn sám hối quay về cùng 
Thiên Chúa để được ơn cứu rỗi. “Lời Mẹ thiết tha nài van” hãy cải 
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thiện đời sống, tôn sùng Mẫu Tâm và siêng năng lần hạt Mân Côi để 
diệt ba thù là thế gian, xác thịt và ma quỷ.  

Mẹ là Mẹ và cũng là linh hồn của Giáo hội. Khi xưa lúc Giáo hội 
mới hình thành, Mẹ đã cùng các Thánh Tông đồ cầu nguyện để chờ 
đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống.  Không có Chúa Thánh Thần thì 
không có Giáo hội. Ở đâu có Mẹ hiện diện thì ở đó quyền năng của 
Chúa Thánh Thần được sáng tỏ. Ở đâu có sự tôn sùng Mẹ ở đó Giáo 
hội có Thiên Chúa ở cùng và sẽ hiểu được Giáo hội là gì để cùng 
nhau sống và loan truyền Tin Mừng của Đức Kitô cho mọi người qua 
việc thực thi bác ái giữa lòng trần thế. Vì thế chúng ta phải lắng nghe 
lời Mẹ qua các sứ điệp và liên kết với Mẹ trong kinh nguyện để Mẹ 
khẩn cầu Chúa Thánh Thần cho chúng ta. 

Trước sức cám dỗ của thời đại duy hưởng thụ, nhân loại đi trong 
u mê tăm tối của tội lỗi, họ cứ bám víu vào tiền tài danh vọng, xem 
chúng là cứu cánh của đời mình và không nghĩ rằng đời người thật 
ngắn ngủi thật mong manh không thể trường sinh bất tử. 

Lời Mẹ luôn nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức quay về cùng Thiên 
Chúa. Lời Mẹ thiết tha mời gọi chúng ta đừng chìm đắm trong tội lỗi 
nữa mà hãy nghĩ đến cuộc sống mai hậu trên thiên đàng đó mới là 
quê hương đích thực của chúng ta. 

TT BÀI DỰ THI TÁC GIẢ ĐƠN VỊ 

1 Nâng bước đoàn viên Matthêu  
Nguyễn Minh Phúc 

Xđ. Hòa Hưng, TGPSG  

2 Việc nhỏ Huyền Tiên Xđ. Cầu Kho, TGPSG  
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Jos. Hoàng Mạnh Hùng  

 

Tháng 7 Âm lịch với những cơn mưa dầm dề, như nước mắt của 
Ngưu Lang và Chức Nữ sướt mướt tiễn biệt, sau khi được gặp nhau 
hằng năm vào đêm mùng 7. Đây cũng là thời gian các tín đồ Phật 
giáo bước vào mùa báo hiếu với đỉnh cao là lễ Vu Lan, được tổ chức 
vào giữa tháng.  

Vu Lan, còn được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ 
chính của Phật giáo. Lễ này trùng với Tết Trung nguyên của người 
Hán, và cũng trùng hợp với ngày Rằm tháng 7 xá tội vong nhân theo 
phong tục Á Đông. Đây là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên 
đã khuất - một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt, thể hiện 
tấm lòng “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.   

Trong ngày này, các Phật tử khi lên Chùa lễ Phật thường cài trên 
ngực áo một bông hoa: "Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông 
hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh 
mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng”.  

Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên 
mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng 
nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một 
mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa" (Theo 
tản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh). 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
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Tháng 7 Âm lịch cũng tương ứng với tháng 8 theo lịch Gregorien 
mà ta gọi là Dương lịch. Trong tháng này, người Công giáo cũng có 
một lễ trọng vào giữa tháng là lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời.  

Mỗi người Công giáo, ngoài người mẹ trần thế - người mẹ mà 
khi người khuất núi, ta thấy xót xa, nhớ thương không nguôi - còn 
có một người Mẹ chung của cả nhân loại luôn yêu thương, chăm sóc 
chúng ta suốt cuộc đời. Người mẹ có mặt trong cuộc đời chúng ta 
không chỉ là linh hồn mà còn cả thân xác, đó chính là Đức Trinh Nữ 
Maria. 

Người mẹ Evà đầu tiên của nhân loại đã từ bỏ Thiên Đàng khi 
nghe lời con rắn rủ rê chồng cùng mình nếm thử trái cấm và từ đó 
“Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về 
với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về 
với bụi đất." (St 3,19).  

Trong lúc trần truồng trốn chạy khi biết mình phạm tội, E-và 
biết mình đã đánh mất thiên chức làm mẹ chúng sinh khi Thiên 
Chúa phán với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, 
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh 
vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." (St 3,15).  

Cũng chính vì tội tổ tông đó mà khi từ giã cuộc sống trần thế, 
thân xác con người sẽ phải mục nát và trở về kiếp tro bụi. Nhưng Mẹ 
Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội không hề mắc tội tổ tông và 
cũng không hề có tội riêng, vì suốt cuộc sống thánh thiện Mẹ hằng 
luôn hợp tác với ơn Chúa. 

Sau khi đã mãn cuộc đời dưới đất, Mẹ đã được Chúa đưa cả hồn 
và xác về trời vì Mẹ không hề phạm tội, nên thân xác Mẹ, cũng như 
thân xác Chúa Giêsu không bị hủy hoại tiêu tan. Thân xác Mẹ trực 
tiếp đi từ tình trạng dương thế qua tình trạng vinh quang mà không 
bị hủy hoại, mục nát.  

Không giống như các Phật tử khi mất mẹ trở thành người mồ côi 
và ngậm ngùi nhận lấy bông hồng trắng trong ngày Vu lan với lời 
thơ tiếc nuối:  

“Còn đâu cài đóa bông hồng 

Giờ đây dáng mẹ, chìm trong ngút ngàn”. 
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Người Công giáo chúng ta có niềm tin chắc chắn vào Đức Kitô 
Phục sinh. Đức Kitô là khởi đầu của những người sống lại, và Đức 
Maria là khởi đầu của những người được cứu rỗi, là người đầu tiên 
giữa “những người thuộc về Đức Kitô” đã sống lại. Đức Mẹ về trời là 
ấn tín bảo đảm cho những ai tin vào Đức Kitô cũng sẽ được sống lại - 
dù sẽ phải trải qua một thời kỳ hủy hoại, mục nát - và lên trời sau 
khi hoàn tất cuộc sống lữ hành trần gian. 

Sự bảo đảm đó chỉ thành hiện thực nếu chúng ta luôn luôn cầu 
nguyện và tuân theo chỉ dẫn của Mẹ: Sống vâng phục Thánh ý Chúa 
(x.Lc 1,38). Chỉ một câu kinh Kính mừng, chúng ta ca tụng mẹ là 
Đấng đầy ân phước để rồi từ đó chúng ta xin Mẹ gìn giữ chúng ta 
khỏi mọi hiểm nguy trong cuộc đời.  

Bắt chước Mẹ xác quyết xin vâng theo ý Chúa chứ không bắt 
Chúa phải theo ý của mình. Đón nhận ý Chúa với lòng tin là luôn 
sống vâng phục và đẹp lòng Chúa trong sự giằng co của cái tôi chính 
mình, đón nhận mọi thăng trầm của cuộc sống trong bình an phó 
thác.  

Trong tâm tình hân hoan mừng kính Đức Mẹ linh hồn và xác lên 
trời, chúng ta vui mừng cài một bông hoa màu hồng trên áo vì có 
một người Mẹ bất tử, một người Mẹ ở trên thiên quốc luôn sẵn lòng 
ban ơn cho con cái khi chúng kêu xin. Một người Mẹ đã đi qua biết 
bao thăng trầm của dòng đời để có thể hiểu hết những khó khăn của 
con người.  

Mẹ đã hiểu và chắc chắn Mẹ sẽ chia sẻ với chúng ta những khó 
khăn trong cuộc đời. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta - 
nhờ lời Mẹ chuyển cầu - sống cuộc đời thánh thiện đẹp lòng Chúa, xa 
tránh mọi tội lỗi, mọi dịp tội, để sau cuộc lữ hành trần thế này, 
chúng ta cũng được về trời hưởng phúc Thiên Đàng cùng Mẹ và các 
Thánh với niềm tin:  

Mẹ về trời, con không mất mẹ 

Mẹ về trời, dọn chỗ cho con 

Mẹ về trời, khẩn cầu cùng Chúa 

Cho chúng con được phúc Thiên Đàng. 

 TRANG THANH NIÊN 
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BCT 
Gia đình hạnh phúc yêu thương 

Bữa cơm đoàn tụ thơm hương đẹp màu 
Đói no chia sẻ giúp nhau 

Tinh thần vật chất trước sau quên mình. 

Trong 3 năm vừa qua, Giáo hội 
quan tâm đến chủ đề về “Gia đình”, 
bởi Giáo hội thấy tầm quan trọng 
của gia đình giữa một thế giới văn 
minh càng ngày càng cao, thì ngược 
lại đạo đức nhiều gia đình càng 
ngày càng thấp, mà gia đình chính 
là những tế bào của xã hội và Giáo 

hội, là mầm ươm sự sống, là cái nôi dạy tôi làm người. 

Cha giảng lễ như kể chuyện đời thường thật thực tế và dễ nghe, 
khách quan giáo dân tưởng ngài giỏi thần học thì sẽ giảng điều cao 
siêu thần thánh…, nhưng không phải thế! Bài giảng tối nay đã đi sâu 
vào lòng người qua cảm nhận và lời bộc bạch rất thân thiện của ngài, 
bằng chính câu chuyện đời thật bình thường, nhưng khá phi thường 
với các tình tiết nhỏ bé là thế này: 

- Ngày nay, nhiều gia đình tại Sàigòn chúng ta rất hiếm có được 
bữa ăn đoàn tụ cả nhà, vì hầu như mỗi người có công việc với giờ giấc 
khác nhau, thành thử khó có mặt đông đủ mọi thành viên trong gia 
đình để dùng bữa cơm chung, thật rất tiếc. Nếu có thể tổ chức được 
một bữa ăn chung trong ngày với nhau thì thật tốt đẹp. Bữa ăn sẽ là 
dịp những đứa con trong gia đình sẽ nhìn thấy được công sức của mẹ 
cha; bữa ăn họp mặt đầy đủ bên nhau sẽ tạo nên bầu khí thân thương, 
gắn bó tình nghĩa gia đình đậm sâu. 

- Có những gia đình ngỏ ý mời tôi đến nhà hàng dự tiệc vui, như 
ngày mừng lễ bổn mạng, sinh nhật…, nhưng tôi nói chỉ thích đến nhà 
họ để dùng bữa ăn do chính người nhà nấu nướng. Bởi trong bầu khí 
ấm cúng của gia đình, tôi thấy được niềm vui, sự hạnh phúc trọn vẹn 
hơn. Có thể món ăn không ngon bằng nhà hàng, nhưng ở đây chứng 
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kiến được sự quan tâm lẫn nhau của mọi thành viên trong gia đình, 
của người nội trợ đảm đang nhiệt tình, sự lăng xăng dọn bữa ăn có 
giọt mồ hôi vất vả làm nên thành quả vui mừng. 

Tôi lại cảm thấy rất ấm lòng ngay trong bữa ăn của tu viện nơi đây. 
Bà bếp rất tận tình, chu đáo, không phải dọn bữa để sẵn đó là tới giờ, 
các cha, các thầy vào ăn có thể bị nguội lạnh, nhưng bà đã hy sinh thời 
gian, kiên nhẫn chờ đợi và xem giờ Kinh hạt gần xong mới chiên nấu, 
luộc xào... Tôi vào nhìn thấy hơi khói thơm ngon bốc lên từ đĩa rau 
luộc để trên bàn, sao nghe thật ấm lòng. Có khi bữa ăn chỉ thanh đạm 
nhưng đủ chất dinh dưỡng, vì “cơm lành, canh ngọt”. Bữa ăn ngon 
miệng trong tình đoàn kết anh em như một gia đình đầy tình thương 
mến thương. 

Chúa đã vì tình yêu thương vô bờ bến mà ban cho chúng ta của ăn 
là chính Mình và Máu Thánh Chúa. Khi xưa, Chúa đã biến hai con cá và 
năm chiếc bánh nên thật nhiều để cho hơn năm ngàn người đàn ông 
ăn (không kể trẻ em và phụ nữ). Chúa đã nói họ ngồi xuống để được 
phân phát thức ăn. Bữa ăn chung tạo nên sự gắn bó tình huynh đệ xa 
gần. Tất cả chúng ta là con cái Chúa, là anh chị em của nhau trong một 
gia đình Hội Thánh, một gia đình Đức Tin. 

Trên đây là nội dung bài giảng lễ của cha chủ tế. Ngài còn diễn giải 
tâm tình sâu lắng hơn nữa, nhưng bổn đạo này chỉ viết tóm gọn được 
nhiêu đó, để dễ nhớ và dễ đem ra thực hành trong đời sống gia đình 
của mình. 

Tạ ơn Chúa đã ban lương thực hằng sống để nuôi dưỡng linh hồn 
chúng con được bình an mỗi ngày. Cảm ơn cha giảng lễ đã có một trái 
tim nhạy cảm đầy tình người, có nụ cười đầy vui tươi, và có cái nhìn cụ 
thể về đời sống thiết thực trong gia đình, hầu giúp cộng đoàn hiểu sâu 
xa hơn về tầm quan trọng của đời sống gia đình. Ước mong các gia 
đình sẽ duy trì bữa cơm chung, để có thời gian cảm thông, sẻ chia và 
xây dựng tổ ấm gia đình mình. 

Tìm về tổ ấm bình an 
Nơi đây hạnh phúc chứa chan ân tình 

Yêu thương đoàn kết nhà mình 
Sống Lời Chúa dạy gia đình vui tươi. 
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TRANG THIẾU NHI 
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An An - Dịch theo Sohu 

Có lẽ bạn không thể ngờ rằng, những món ăn dù tự tay nấu 
nhưng chỉ cần sai sót chút thôi, lại tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư 
cho cả gia đình. 

 Dưới đây là 5 thói quen sai lầm trong khi nấu ăn mà các gia đình 
hay gặp, làm tăng nguy cơ mắc ung thư cho cả gia đình: 

1. Để dầu ăn trên chảo nóng già, bốc khói 

Nhiều người thường quan 
niệm khi rán hay xào nên cho dầu 
ăn trên chảo nóng già, thậm chí 
bốc khói mới bắt đầu cho thực 
phẩm vào để hương vị thơm ngon 
hơn. Tuy nhiên đây là một quan 
niệm sai lầm vì khi dầu ăn bốc 
khói chính là lúc các thành phần 

bị biến đổi, nếu tiếp tục xào nấu sẽ sản sinh ra các chất gây ung thư, 
có hại cho cơ thể. 

 2. Đậy nắp lại khi nấu món xào 

Khi chế biến các món xào, 
nhiều bà nội trợ thường hay 
đậy kín vung nồi để cho thực 
phẩm nhanh chính và mềm 
hơn. Nhưng đây lại là thói quen 
được cần phải bỏ gấp vì không 
chỉ khiến đồ ăn mất đi chất dinh 
dưỡng mà còn gây hại cho sức 
khỏe cả gia đình. Khi nấu dù bạn 
cẩn thận đến mấy cũng không 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 

 

http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/cac-loai-benh/ung-thu/
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tránh được việc sản sinh ra lượng khói lớn - quá trình của việc đun 
nấu dầu và thức ăn ở nhiệt độ cao.  

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, khói dầu gây hại cho sức khỏe 
không khác gì khói thuốc lá, nếu hít nhiều sẽ gây ra các triệu chứng 
như buồn nôn, tức ngực, đau đầu. Về lâu dài có nguy cơ cao bị ung thư 
phổi. 

 Để hạn chế điều này bạn hãy tập thói quen mở nắp vung nồi khi 
đun nấu, phòng bếp cũng cần được thông thoáng bằng cách mở cửa sổ 
hoặc lắp đặt hệ thống hút mùi.   

3. Không lựa chọn dầu ăn phù hợp 

Bạn nghĩ rằng tất cả dầu ăn trên thị trường đều giống nhau? Điều 
này là sai hoàn toàn, các thương hiệu kém uy tín hoặc dầu ăn tự làm 
được bán giá rẻ, thường được tạo ra từ nguyên liệu bẩn, mốc không 
đảm bảo. Chúng chứa rất nhiều aflatoxin là chất gây ung thư số 1 cho 
cơ thể. 

 4. Chiên giòn khoai tây và các thực phẩm nhiều tinh bột 

Khoa học đã chứng minh, các loại 
thực phẩm giàu carbohydrate, ít 
protein như khoai tây, bánh mì... khi 
tiếp xúc với dầu ăn ở nhiệt độ cao sẽ 
tạo ra acrylamide - chất gây ung thư 
đường ruột nghiêm trọng. 

 5. Dầu thừa ra của món rán vẫn dùng để xào rau  

Chắc chắn ai trong số chúng 
ta cũng từng áp dụng kiểu nấu ăn 
này mà không biết tác hại của 
nó. Tuy nhiên đây lại là một thói 
quen hết sức nguy hiểm. Dầu đã 
qua sử dụng sẽ sản sinh ra lượng 
lớn chất gây hại cho cơ thể như 
benzopyrene - chất gây ung thư 

loại 1 được cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư công
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Vũ Minh Tâm 

Tháng 06, Giáo hội dành riêng để cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu, hầu mong mỗi người có những việc làm thánh thiện để 
đáp lại tình yêu vô biên mà chính Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. 
Với GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu, để chuẩn bị mừng lễ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu (TT Chúa), bổn mạng 
của đoàn thể, ngày 01.06.2019, với 
hiện diện của cha Tổng linh hướng 
Đaminh Nguyễn Văn Vàng (TLH), 
BCH GĐPTTTCG giáo phận đã họp 
phiên đặc biệt để phân nhiệm cho 
các thành viên và các giáo hạt tổ 
chức các việc đạo đức để dâng lên 
Trái Tim Chúa, nhằm hun đúc thêm lòng yêu mến, đền tạ ở mỗi đoàn 
viên, sống gắn liền với khẩu hiệu “HY SINH - YÊU THƯƠNG - PHỤC VỤ 
ĐỂ NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN".       

Cấp giáo phận       

      Năm nay, với sự chuẩn thuận và đồng hành của Đức cha Tôma giáo 
phận; với sự chỉ đạo của cha TLH, GĐPTTTCG GP Bùi Chu tổ chức 
mừng đại lễ TT Chúa vào chiều ngày 28.6.2019 tại giáo xứ Lạc Đạo, 
giáo hạt Lạc Đạo.    

Vào lúc 14g, đoàn viên các giáo hạt và các xứ đoàn đã quy tụ về 
thánh đường giáo xứ Lạc Đạo. Sau đó, lúc 14g15, các đội hoa của xứ 
đoàn Lạc Đạo, giáo hạt Lạc Đạo và xứ đoàn Âm Sa, giáo hạt Quỹ Nhất 
thay phiên nhau dâng lên Trái Tim Chúa những đóa hoa lòng của đoàn 
con GĐPTTTCG Bùi Chu, cùng với những bài Thánh ca tôn vinh Tình 
Yêu và lòng thương xót của Chúa. Đến 15g, cha TLH giảng tĩnh tâm cho 
đoàn viên; 16g giờ cộng đoàn chầu Thánh Thể trọng thể. 

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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Sau đó, lúc 16g45, cộng đoàn cung nghinh tượng TT Chúa chung 
quanh khuôn viên thánh đường giáo xứ Lạc Đạo, với sự hiện diện của 
Đức cha Tôma, quý cha quản hạt, quý cha linh hướng GĐPTTTCG các 
cấp. 

Sau đó, lúc 17g30, Đức cha Tôma đã chủ sự Thánh lễ trọng thể 
kính TT Chúa. Đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha linh 
hướng. 

Cuộc hành hương, tĩnh tâm và 
mừng kính đại lễ TT Chúa của đoàn 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu đã thâu 
được nhiều kết quả tốt đẹp, đó là 
nhờ sự đồng hành của Đức cha 
Tôma; sự chỉ đạo và đồng hành của 
cha TLH, cha Đaminh Phạm Văn 
Dược -chánh xứ Lạc Đạo kiêm hạt 

trưởng giáo hạt Lạc Đạo; cùng với sự chung tay của Ban hành giáo, quý 
chức và cộng đoàn giáo xứ Lạc Đạo; đặc biệt là sự cộng tác nhiệt tình 
của BCH và đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Lạc Đạo và giáo hạt Lạc 
Đạo. 

Cấp giáo hạt 

Cũng trong tháng 06 này, GĐPTTTCG các giáo hạt đã tổ chức các 
cuộc hành hương, tĩnh tâm và mừng đại lễ kính TT Chúa ở cấp giáo hạt 
như: Giáo hạt Bùi Chu, Tứ Tùng, Kiên Chính, Ninh Cường, Quỹ Nhất…     

Liên giáo hạt: Kiên Chính, Tứ Tùng, Ninh Cường   

    Vào sáng 14.06.2019, liên giáo 
hạt Kiên Chính, Tứ Tùng, Ninh 
Cường đã tổ chức cho đoàn viên 
trong các giáo hạt mình hành 
hương về giáo xứ Quế Phương, giáo 
hạt Kiên Chính tĩnh tâm và mừng 
đại lễ kính TT Chúa với sự hiện diện 
của cha TLH GĐPTTTCG GP Bùi 

Chu, quý cha quản hạt và quý cha LH các xứ đoàn. Đặc biệt có sự hiện 
diện của cha Giuse Nguyễn Văn Quyền -GP Nha Trang, anh Giuse 
Huỳnh Bá Song -Trưởng BCH GĐPTTTCG VN, anh Giuse Trịnh Văn 
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Tiến - Trưởng BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn. Đại diện BCH GĐPTTTCG 
GP Bùi Chu do ông cố Giuse Trần Thế Việt làm trưởng đoàn.  

Vào lúc 08g00, đoàn tiến hoa của các giáo hạt đã dâng lên Trái Tim 
Chúa những bông hoa tươi thắm với tấm lòng nhiệt thành của đoàn 
con GĐPTTTCG ba giáo hạt. Sau tiến hoa là bài giảng thuyết của cha 
TLH GĐPTTTCG giáo phận và phát biểu của anh trưởng GĐPTTTCG 
Việt Nam. Kế sau là giờ chầu Thánh Thể trọng thể. 

Lúc 09g30, đoàn tổ chức cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa 
Giêsu chung quanh thánh đường giáo xứ Quế Phương. Thánh lễ trọng 
thể do cha TLH chủ tế diễn ra lúc 10g00.  Đồng tế với ngài có cha Giuse 
-GP Nha Trang, quý cha quản hạt, cha chánh xứ Quế Phương, quý cha 
LH các xứ đoàn.   

Kết thúc Thánh lễ cũng là kết thúc ngày hành hương của 
GĐPTTTCG ba giáo hạt. Sau lễ, quý cha đã chụp ảnh lưu niệm chung 
cùng các phái đoàn và BCH ba giáo hạt.         

Giáo hạt Quỹ Nhất                

GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất có số đoàn viên đông đứng thứ nhì 
trong GP Bùi Chu (sau giáo hạt Quần Phương) với 09 xứ đoàn.  

Với lòng mến và sự nhiệt huyết với TT Chúa cách đặc biệt của cha 
Giuse Phạm Văn Tứ -LH GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất- đã khơi thêm 
lòng nhiệt tâm yêu mến TT Chúa cho đoàn viên các xứ. Hằng năm, giáo 
hạt thường xuyên tổ chức các việc đạo đức như: Hành hương, tĩnh 
tâm, tổ chức lễ bổn mạng cấp giáo hạt… Năm nay, vào ngày 21.6.2019, 
dưới sự dẫn dắt của cha LH, BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất đã tổ 
chức cho đoàn viên trong giáo hạt hành hương về giáo xứ Nghĩa Dục, 
để làm việc sùng kính TT Chúa. Đến tham dự có đại diện BCH 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu do ông cố Giuse Vương Văn Riễn -phó nội vụ 
và ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định -phó ngoại vụ.   

Lúc 08g00, anh chị em đoàn 
viên từ các xứ đoàn đã tề tựu bên 
Chúa Giêsu bằng một giờ chầu 
Thánh Thể trọng thể.  

 Sau chầu Thánh Thể với 60 
phút, cha Giuse Phạm Văn Tứ, LH 
GĐPTTTCG giáo hạt với những 
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dẫn chứng về Tình Yêu và Lòng Thương Xót của TT Chúa, ngài đã thổi 
vào lòng mỗi đoàn viên tham dự lòng mến, sự hy sinh làm tông đồ cho 
Thánh Tâm Chúa bằng những việc làm tốt đẹp từ chính bản thân và 
trong gia đình mỗi đoàn viên.       

Sau một giờ tĩnh tâm, cộng đoàn đã cung nghinh tượng TT Chúa và 
tham dự Thánh lễ trọng thể do cha chính giáo phận Giuse Nguyễn Đức 
Giang chủ tế. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Quỹ Nhất và các cha LH 
các xứ đoàn trong giáo hạt. Sau bài giảng, cha chính giáo phận đã chủ 
sự nghi thức tuyên hứa và trao Ủy nhiệm thư cho tân BCH GĐPTTTCG 
khóa 3, giáo hạt Quỹ Nhất. 

Cuộc hành hương của GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất đã đem lại 
nhiều kết quả và để lại ấn tượng tốt đẹp cho cộng đoàn.   

Hội nghị                            

Trong tháng 06 này, GĐPTTTCG khắp các xứ đoàn trong giáo phận 
cũng tổ chức các hội nghị tổng kết nhằm đánh giá các hoạt động của xứ 
đoàn mình và hướng tới các hoạt động trong năm tới, như xứ đoàn Đại 
Đồng, giáo hạt Đại Đồng; xứ đoàn Hai Giáp, xứ đoàn Hải Nhuận thuộc 
giáo hạt Quần Phương; xứ đoàn Thức Hóa, xứ đoàn Du Hiếu, xứ đoàn 
Mộc Đức thuộc giáo hạt Thức Hóa…             

Vào chiều ngày 14.06.2019, xứ đoàn Hai Giáp tổ chức mừng kính 
TT Chúa. Lúc 18 giờ, đoàn đã cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa 
chung quanh thánh đường giáo xứ. Đồng hành với đoàn rước có cha 
Giuse Đinh Văn Viện -chánh xứ kiêm LH xứ đoàn Hai Giáp, cha Giuse 
Nguyễn Văn Quyền -GP Nha Trang, anh Trưởng BCH GĐPTTTCG VN, 
anh Trưởng BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn, đại diện BCH GĐPTTTCG GP 
Bùi Chu và giáo hạt Quần  Phương. Sau cuộc cung nghinh tượng TT 
Chúa là Thánh lễ đồng tế kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Chiều ngày 21.06.2019, xứ 
đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần 
Phương cũng tổ chức cho đoàn 
viên các xứ đoàn làm các việc đạo 
đức và dâng Thánh lễ trọng thể 
mừng kính TT Chúa.  

Sau bài giảng, cha chủ tế 
Đaminh Đinh Ngọc Hoàn -quản 
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xứ kiêm LH xứ đoàn-  đã chủ sự nghi thức tuyên hứa gia nhập đoàn 
thể GĐPTTTCG VN cho hơn 50 anh chị em.  

Ngày tổ chức mừng kính Thánh Tâm Chúa đã kết thúc sau Thánh 
lễ này.           
 

CHÚC MỪNG 

Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Bùi Chu hân hoan chúc mừng 

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu  

giáo hạt Quỹ Nhất, khóa 3, giáo phận Bùi Chu 

 Đã tuyên hứa nhận nhiệm vụ ngày 21.6.2019 

Linh hướng: Lm. Giuse Phạm Văn Tứ 
1/ Đoàn trưởng      : Ông Giuse Phạm Văn Hảo                              

2/ Phó nội vụ            : Ông Gioan Trần Đức Hiệt                              

3/ Phó ngoại vụ        : Ông Giuse Trần Văn Cảnh                              

4/ Thư ký                  : Ông Đaminh Trần Văn Viện                            

5/ Thủ quỹ                : Ông Gioan Trần Văn Khoái                           

6/ UV Bác ái : Ông Giuse Nguyễn Văn Chiên                        

7/ Ủy viên                 : Bà Maria Nguyễn Thị Cường                          

8/ Ủy viên                 : Bà Maria  Lê Thị Ngát                                      

9/ Ủy viên                 : Bà Maria  Hoàng Thị Nhiệm               
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                                                                Giuse Nguyễn Đức Xinh 
                                                           Ban Phát triển GĐPTTTCG VN 

 

Lúc 08g30 ngày 20.6.2019, Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo phận 
Cần Thơ đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
bổn mạng đoàn thể; tổ chức đại hội tổng kết 10 năm hoạt động và phát 
triển; tuyên hứa và ra mắt BCH GĐPTTTCG GP Cần Thơ nhiệm kỳ 
2019-2025 tại thánh đường giáo xứ Đại Hải, giáo hạt Đại Hải, dưới sự 
chủ trì của cha Phêrô Trần Hoàng Diệu, Tổng linh hướng (TLH) 
GĐPTTTCG giáo phận Cần Thơ. 

Về tham dự đại hội, ngoài sự hiện diện của cha Phêrô Trần Hoàng 
Diệu, còn có cha Phêrô Võ Hải Điền -linh hướng GĐPTTTCG Giáo hội 
Lào, anh Giuse Huỳnh Bá Song -Trưởng BCH GĐPTTTCG Việt Nam, quý 
khách và thành viên BCH các giáo hạt Đại Hải, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị 
Thanh, Trà Lồng, Bạc Liêu, Cà Mau và khoảng 400 đoàn viên. 
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Phát biểu khai mạc đại hội, cha Phêrô chào mừng sự hiện diện của 
quý cha và đoàn viên. Ngài cho biết, dù công việc mục vụ bận rộn, 
nhưng ngài sẵn sàng đồng hành với anh chị em trong vai trò TLH của 
đoàn thể tại giáo phận.  

Tiếp đến, anh Phaolô Lê Đình Thư, Trưởng BCH GĐPTTTCG GP 
Cần Thơ báo cáo tình hình hoạt động, xây dựng và phát triển đoàn thể 
trong 10 năm qua. Đến nay, GĐPTTTCG GP Cần Thơ đã có 22 xứ đoàn, 
hiện diện tại 7 giáo hạt với gần 2000 đoàn viên. Hoạt động chủ yếu là 
việc đạo đức: đọc kinh Đền tạ luân phiên các gia đình, Tôn Vương 
Thánh Tâm Chúa… và việc tông đồ bác ái, từ thiện, thăm viếng người 
già, người bệnh và những gia đình gặp khó khăn tinh thần cũng như 
vật chất. Ngoài ra, nhiều thành viên BCH các cấp có năng lực, nhiệt 
tình tham gia tích cực vào công việc chung của giáo xứ đã được bầu 
chọn vào thành viên HĐMVGX. Các sinh hoạt nêu trên liên tục được 
đoàn thể duy trì thực hiện và việc tổ chức cũng đã đi vào nề nếp qui củ 
hơn. Đặc biệt, đã bầu chọn BCH chính thức, nhiệm kỳ 2019-2025, do 
Anh Phaolo Lê Đình Thư làm Trưởng ban. 

Anh Giuse Huỳnh Bá Song phát biểu chào mừng cha tân Tổng linh 
hướng giáo phận, tân BCH GĐPTTTCG giáo phận và toàn thể đoàn viên 
nhân dịp kỷ niệm 10 năm đoàn thể GĐPTTTCG hiện diện trong giáo 
phận. Anh đánh giá cao sự hy sinh vượt khó để đông đảo thành viên 
BCH các xứ đoàn và đoàn viên từ khắp nơi xa xôi của giáo phận quy tụ 
về đây, đã nói lên tình yêu thương hiệp nhất trong Thánh Tâm Chúa 
của tất cả anh chị em. Chia sẻ về tinh thần người tông đồ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu trong việc cộng tác với Giáo hội, phục vụ tha nhân, anh 
nhắc nhở phải luôn luôn yêu mến Chúa và anh em đồng loại, biết hy 
sinh phục vụ và đón nhận những khó khăn, đau khổ thử thách trong 
cuộc sống hằng ngày, để làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót 
của Thiên Chúa dành cho loài người, qua những hoạt động tông đồ của 
chúng ta. Anh cũng đã điểm lại những phần công tác tông đồ nổi bật 
trong giáo phận thời gian qua; những tồn tại, lơi lỏng trong sinh hoạt 
của các xứ đoàn để cùng giúp nhau học tập, vượt qua những khó khăn 
khách quan, khắc phục những nhận định chủ quan gây trì trệ trong 
sinh hoạt và ước muốn với sự chăm sóc đồng hành của cha TLH, sự 
năng động nhiệt thành của tân BCH GĐPTTTCG giáo phận sẽ giúp cho 
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đoàn thể tiến triển vững chắc, phục vụ các mặt sinh hoạt của giáo phận 
Cần Thơ ngày càng hiệu quả hơn. 

Nghi thức rước kiệu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu rất long trọng 
đã được cộng đoàn nghiêm trang thực hiện nối bước nhau đi vòng 
chung quanh khu vực nhà thờ khởi đầu cho Thánh lễ mừng kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của đoàn thể, do cha TLH Phêrô 
Trần Hoàng Diệu  chủ sự. Đồng tế với ngài có cha sở Đại Hải Phêrô Chu 
Quang Trịnh, cha Phêrô Võ Hải Điền -Linh hướng GĐPTTTCG GH Lào, 
và quý cha linh hướng các xứ đoàn trong GP Cần Thơ. 

    Chia sẻ trong Thánh lễ, từ câu chuyện vị quan Đại thần 
Tsukamoto, sau khi ném bức tranh dị thường -Trái tim Chúa Giêsu 
được đặt bên ngoài lồng ngực- vào thùng rác, nửa đêm ông đã bật dậy 
lục tìm vì tư tưởng thâm sâu của bức tranh mãi ám ảnh làm ông thao 
thức không thể nào ngủ được. Qua chiêm ngắm bức tranh, ông đã 
khám phá sự tuyệt vời và tính nhân văn nơi biểu tượng của một tôn 
giáo, mà triều đình quy kết là tà giáo –“Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội 
vô tâm giả”, với người thì hết lòng, với mình thì quên đi như ông có 
dịp trình bày với vị quan cùng triều thân thiết Osaki: “…đầy đủ hơn cái 
từ bi của Phật giáo; khoan dung, nhân hậu hơn Khổng giáo; cao siêu 
hơn cái vô ngã của Lão giáo và mạnh mẽ hơn cái dũng thuật của Thần 
giáo Nhật Bản chúng ta… Một tôn giáo dạy phụng sự nhân loại, yêu 
thương con người còn bản thân thì không màng tới, không quan tâm 
đến tư lợi thì quả là chính đạo…”, cha Phêrô Chu Quang Trịnh đã giới 
thiệu với cộng đoàn tình yêu dâng hiến, nhưng không, cho đi không 
điều kiện, không chờ đền đáp của Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể 
làm người với một trái tim bằng thịt, biết rung động, biết đau đớn, cảm 
thông với nỗi đau của nhân loại. Đồng thời, ngài mời gọi anh chị em 
đoàn viên, những người tông đồ của Thánh Tâm Chúa hãy học hỏi và 
sống tinh thần của Thánh Tâm Chúa Giêsu, biết yêu thương và phục vụ 
mọi người như Chúa đã yêu thương và phục vụ anh em. 

Sau bài giảng đến nghi thức tuyên hứa. Cha TLH làm phép cờ đoàn 
của BCH giáo phận và chứng nhận lời tuyên hứa cho 32 tân đoàn viên. 
Tiếp đến, tân BCH GĐPTTTCG GP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2025 đã 
tuyên hứa và ra mắt cộng đoàn.  
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Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 cùng ngày. Sau khi chụp hình lưu 
niệm, quý cha và đoàn viên dùng bửa cơm thân mật tại nhà xứ giáo xứ 
Đại Hải. 

                                   

CHÚC MỪNG 
Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTCG VN hân hoan chúc mừng 

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Cần Thơ 

Nhiệm kỳ 2019-2025 

 Đã tuyên hứa ngày 20.6.2019 với 17 thành viên 

Linh hướng: Lm. Phêrô Trần Hoàng Diệu                                                    

1/ Trưởng ban : Ông Phaolô Lê Đình Thư 

2/ Phó Trưởng ban : Ông Giuse Nguyễn Văn Truyền 

3/ Phó Trưởng ban : Bà Maria Nguyễn Thị Vui 

4/ Phó Trưởng ban : Ông Gioakim Nguyễn Tấn Mỹ 

5/ Phó Trưởng ban : Ông Giuse Trần Phương Trị 

6/ Phó Trưởng ban : Ông Anna Nguyễn Kim Thanh 

7/ Phó Trưởng ban : Ông Gioan Bt. Nguyễn Văn Sơn 

8/ Phó Truởng ban : Ông Phaolô Võ Hoàng Thông 

9/ Tổng thư ký         : Bà Têrêsa Nguyễn Thị Bạch Mai 

10/ Thủ quỹ               : Bà Maria Hoàng Thị Kim Siêng 

11/ Ủy viên                : Ông Phaolô Trần Quang Bảo 

12/ Ủy viên                : Ông Giuse Trần Ngọc Thành 

13/ Ủy viên                : Bà Katrina Nguyễn Thúy Hồng 

14/ Ủy viên                : Ông Gioan Bt. Đồng Hoàng Nông 

15/ Ủy viên                : Ông Phêrô Nguyễn Viết Thạnh 

16/ Ủyviên                : Ông Phêrô Lê Văn Lâm 

17/ Ủy viên                : Bà Rosa Trần Thị Bạch Mai  
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Giuse Huỳnh Bá Song

Ngày họp mặt của đoàn thể 
GĐPTTTCG TGP Huế đã chính 
thức khai mạc vào lúc 08g30, 
ngày 28.6.2019 tại hội trường 
TTMV TGP Huế. Đến tham dự có 
quý cha: cha Tổng Đại diện TGP 
Huế Antôn Dương Quỳnh; cha 
Tổng Thư ký (TTK) HĐMV TGP 
Huế Đaminh Phan Hưng; cha 
Giuse Phạm Xuân Cường, Tổng 

linh hướng GĐPTTTCG TGP Huế và quý cha linh hướng các xứ đoàn 
trong TGP. 

Về dự họp mặt có 182 đoàn viên thuộc các xứ đoàn: Hà Úc, 
Hương Phú, Bình Điền, Ngọc Hồ, Kim Đôi, Thạch Hãn và đặc biệt 2 
xứ đoàn chưa tuyên hứa là An Truyền và giáo họ Lại Ân-Mậu Tài do 
anh Anrê Ngô Văn Lang, Trưởng BCH GĐPTTTCG TGP Huế hướng 
dẫn. Ngoài ra còn có cha Đaminh Trần Đức Công , linh mục đặc trách 
Phát triển và các anh: Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng BCH 
GĐPTTTCG VN; anh Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH GĐPTTTCG 
TGP Sàigòn cũng đã hiện diện, chia sẻ niềm vui ngày họp mặt.   

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ, cha Đaminh xác định GĐPTTTCG là 
một đoàn thể Công giáo Tiến hành, quy tụ những người giáo dân có 
năng lực, có lòng nhiệt thành muốn phục vụ Giáo hội qua việc chăm 
sóc đời sống đạo đức gia đình, cộng tác với giáo xứ bằng nhiệm vụ 
tông đồ, sống chứng nhân Tin Mừng và chứng nhân Tình Yêu để giới 
thiệu Trái Tim yêu thương của Chúa với tha nhân. Đây là một đoàn 
thể cần thiết cho các gia đình Công giáo, vì sinh hoạt đạo đức thường 
xuyên ở các toán sẽ giúp thánh hóa các gia đình; cần thiết cho các xứ 
đạo vì giúp hình thành một đội ngũ giáo dân có tổ chức, được huấn 
luyện và biết cộng tác mật thiết với chủ chăn và HĐMVGX trong việc 
thực hiện các mặt sinh hoạt tông đồ phục vụ Giáo hội địa phương. 
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Ngài chúc mừng anh chị em trong các xứ đoàn đã được Đức TGM 
quan tâm, quy tụ và chăm sóc. Ước mong sau cuộc gặp gỡ này, đoàn 
thể GĐPTTTCG TGP Huế sẽ kiện toàn thêm về mặt tổ chức, sinh 
động hơn trong các sinh hoạt và hiệu quả hơn trong các hoạt động 
tông đồ, để đáp lại sự yêu thương và kỳ vọng của Đức TGM Giuse và 
quý cha linh hướng đoàn thể trong TGP. 

Thay mặt Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh (vì ngài bận mục vụ 
không thể hiện diện), cha TĐD Antôn Dương Quỳnh đã chia sẻ: “Đây 
là cuộc gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuộc hồi sinh của GĐPTTTCG TGP 
Huế, sẽ khởi đầu cho một giai đoạn mới: kiện toàn và phát triển 
đoàn thể ”. Quay về với đời sống đạo đức, nền tảng của TGP giai 
đoạn trước năm 1975, cha Antôn cho biết: “Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(TTC) đã hiện diện mật thiết trong đời sống đạo đức các gia đình 
Công giáo nơi đây – Gia đình nào có TTC là gia đình đó có bình an, 
vui tươi, yêu thương và hạnh phúc. Rất tiếc, việc Tôn Vương TTC 
trong các gia đình Công giáo giờ đây không còn nữa; do đó, cuộc gặp 
gỡ hôm nay, trong buổi gặp gỡ này phải là một sự hồi sinh để mọi 
người, mọi gia đình trong thời gian tới, phải có TTC trong trái tim 
mình, trong gia đình mình… Ngài nhấn mạnh và nhắc nhớ câu lời 
Chúa: “…hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong 
lòng” (Mt 11,29). 

Tiếp đến, bằng một kiến thức sâu rộng, cha TĐD đã trình bày với 
toàn thể anh chị em đoàn viên hiện diện về lòng tôn sùng TTC trong 
đời sống Giáo hội qua các văn thư, thông điệp của các Đức Thánh 
cha: Leo XIII, Benedicto XV, Pio IX, Pio XII, Gioan Phaolo II… ; cha 
Antôn đã lược sử lại lời mời gọi về việc tôn sùng TTC của các ngài 
qua các thời kỳ, để một lần nữa khẳng định với cộng đoàn -“Việc tôn 
thờ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là trường học hữu hiệu 
nhất về TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Bởi vì tình yêu, vốn là nền tảng của 
Nước Trời, phải được xây dựng trong các linh hồn, các gia đình và 
các quốc gia.” Nhân dịp này, với một sự hiểu biết, nắm bắt chính xác, 
cha TĐD đã giới thiệu với anh chị em đoàn viên TGP Huế về đoàn thể 
GĐPTTTCG Việt Nam. Theo ngài, đây là một đoàn thể có tổ chức chặt 
chẽ; có nội quy rõ ràng;  có nội san, tài liệu sinh hoạt phù hợp với 
người giáo dân và nhất là có một bộ máy tổ chức điều hành với trách 
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nhiệm cao, rất nghiêm túc trong việc thực thi nhiệm vụ tông đồ. Ngài 
cũng cho biết thêm, đoàn thể trước đây và hiện nay đã hình thành và 
hoạt động ở phần lớn các  giáo phận trong cả nước, và ngay trong 
TGP Huế, hiện nay cũng đã có 8 xứ đoàn với hơn 400 đoàn viên.  

Kết thúc phần huấn từ, cha TĐD kết luận: Thánh Tâm Chúa là 
tình yêu. Con người, gia đình có TTC là có tình yêu trong cuộc sống. 
Ngài mời gọi anh chị em đoàn viên hãy biết uốn lòng giống như Trái 
Tim yêu thương của Chúa: Hiền lành, nhân hậu, thứ tha… trong đời 
sống chứng nhân yêu thương và phục vụ, để qua đó giới thiệu được 
tình yêu và lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa với mọi người. 

Sau giờ giải lao, lần lượt đại diện BCH các xứ đoàn: Hà Úc, Thạch 
Hãn, Bình Điền, Hương Phú, Kinh Đôi, Ngọc Hồ… đã giới thiệu đôi 
nét về việc hình thành đoàn thể tại các giáo xứ, những khó khăn 
trong các sinh hoạt đạo đức và nhất là những trở ngại, thiếu thốn 
trong hoạt động tông đồ hiện nay tại các xứ đoàn, nhưng chung nhất, 
GĐPTTTCG tại các giáo xứ vẫn được các cha linh hướng yêu thương, 
chăm sóc; anh chị em đoàn viên, nhất là BCH các xứ đoàn vẫn kiên 
trì vượt khó, duy trì sinh hoạt, phát triển đi lên. 

Phát biểu tổng kết, cha TLH Giuse Phạm Xuân Cường đã chân 
thành cám ơn Đức TGM Giuse, cha TĐD, cha TTK và quý cha linh 
hướng các xứ đoàn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cuộc gặp gỡ 
đầu tiên của đoàn thể GĐPTTTCG TGP Huế được thực hiện tốt đẹp. 
Ngài cũng cám ơn cha Đaminh Trần Đức Công và các anh trong BCH 
GĐPTTTCGVN đã không quản đường xá xa xôi hiện diện, chia sẻ 
niềm vui hồi sinh của đoàn thể tại TGP. Đồng thời, ngài hết lòng cám 
ơn thành viên BCH các cấp, anh chị em đoàn viên các xứ đoàn trong 
TGP Huế đã đáp lời mời của Đức TGM Giuse, đã tin tưởng, hiện diện 
và cộng tác với ngài để cuộc gặp gỡ hôm nay được hoàn thành tốt 
đẹp. Xin TTC yêu thương và thắp lên LỬA MẾN trong lòng mọi người 
bây giờ và mãi mãi. 

Thánh lễ tạ ơn 

Thánh lễ tạ ơn do cha TĐD Antôn Dương Quỳnh chủ tế. Đồng tế 
với ngài có cha Đaminh Phan Hưng, TTK HĐMVTGP; cha Đaminh 
Trần Đức Công, Lm đặc trách Phát triển GĐPTTTCG VN; cha  Giuse 



46 | Lửa Mến tháng 08 - 2019   

Phạm Xuân Cường, TLH GĐPTTTCG TGP Huế; cha Matthêu Lê Văn 
Dũng, linh hướng xứ đoàn Bình Điền; cha GB Trần Sơn Lâm, linh 
hướng xứ đoàn Thạch Hãn. 

Chia sẻ Lời Chúa, từ câu chuyện một người cha ngoài xã hội đã 
bỏ tất cả mọi sự, chạy xe rong ruổi trên khắp nẻo đường, vượt qua 
biết bao gian lao, vất vả để đi tìm một đứa con thơ không may bị bắt 
cóc. Ngày lại ngày, người cha vẫn miệt mài tìm kiếm trong vô vọng 
nhưng vẫn kiên trì tìm con với một niềm tin mãnh liệt con mình vẫn 
còn sống, vẫn có thể tìm thấy!! Cha Đaminh Phan Hưng giúp mọi 
người liên tưởng đến tình yêu sâu thẩm của Trái Tim Chúa Giêsu, 
Trái Tim của một người Cha nhân lành hằng ngày vẫn rảo khắp nẻo 
đường thế gian để đi tìm con chiên lạc với một tình yêu rộng mở, vô 
biên, không phân biệt, chẳng loại trừ, vô điều kiện… cuộc đi tìm vẫn 
còn mãi mãi để con chiên lạc sẽ được tìm kiếm, sẽ được ôm ấp, vỗ về 
để đưa về vòng tay yêu thương, mừng vui của người cha nhân hậu. 
Chính tình yêu đã làm nên những điều kỳ diệu ấy. Ngài đã dùng tư 
tưởng của đại văn hào Gorki để nhấn mạnh điều ấy: “…nơi lạnh nhất 
trên trái đất không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu”. 
Cuối cùng, ngài mời gọi mọi người theo gương của TTC, có trái tim 
biết bồi hồi, thao thức, luôn nghĩ về nỗi đau của người khác để mỗi 
ngày được giống Trái Tim Yêu Thương của Chúa hơn. 

Nghi thức lặp lại lời tuyên hứa và dấn thân cho đoàn viên mới do 
cha TLH Giuse chủ sự, đã mang lại một luồng gió mới cho toàn thể 
anh chị em đoàn viên hiện diện. Qua nghi thức, anh chị em đã được 
Giáo hội, thể hiện từ hàng Giáo phẩm đã công nhận sự cộng tác này 
bằng một sự ủy nhiệm minh nhiên trước cộng đoàn, như lời của cha 
TĐD đúc kết ở phần cuối lễ.  

Thay mặt Đức TGM, cha TĐD cám ơn sự hiện diện đông đủ, đáp 
lại lời mời gọi của giáo phận để đón nhận sứ vụ mới, tái sinh hoạt 
đoàn thể GĐPTTTCG tại TGP Huế của anh chị em, và qua đó, cha đã 
xác định: nếu các tu sĩ là thành phần thánh thiện của Giáo hội, thì 
anh chị em giáo dân trưởng thành dù có đảm nhận vị trí nào trong 
giáo xứ, qua Thánh Tâm Chúa, cũng sẽ được thánh thiện như lòng 
Chúa mong ước. 



Lửa Mến tháng 08 - 2019 | 47 

Vinc. Ngô Mạnh Hùng 
TT GĐPTTTCG GP Long Xuyên 

Nhằm không ngừng phát triển 
và củng cố đoàn thể GĐPTTTCG đi 
vào hoạt động rộng khắp toàn 
giáo phận, BCH GĐPTTTCG GP 
Long Xuyên đã tổ chức buổi sinh 
hoạt thường kỳ và mừng kính 
trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu tại giáo xứ Vinhsơn, kênh 0 
vào ngày 30.6.2019. 

Về tham dự có 230 đoàn viên đại diện các xứ đoàn trong các giáo 
hạt: Rạch Giá, Tân Hiệp, Tân Thạnh, Vĩnh Thạnh và Long Xuyên. Hiện 
diện trong buổi sinh hoạt, ngoài BCH GĐPTTTCG giáo phận và các xứ 
đoàn, còn có cha Giuse Trương Trung Hưng, linh hướng GĐPTTTCG 
liên hạt Tân Hiệp-Tân Thạnh; anh Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng 
BCH GĐPTTTVG Việt Nam.  

 Sau giờ chầu trọng thể, anh Đaminh Phạm Thanh Minh, Trưởng 
BCH GĐPTTTCG GP Long Xuyên đã báo cáo sơ lược về tình hình sinh 
hoạt của đoàn thể trong thời gian qua. Cho đến nay, đoàn thể 
GĐPTTTCG đã hiện diện tại 6 giáo hạt: Châu Đốc, Long Xuyên, Vĩnh 
Thạnh, Tân Hiệp, Tân Thạnh và Rạch Giá, gồm 24 xứ đoàn với 3453 
đoàn viên. Hoạt động của đoàn thể hiện gặp nhiều khó khăn: Thiếu 
định hướng chỉ đạo từ cấp giáo phận, thiếu nhân sự điều hành có 
tâm và năng lực từ BCH các cấp! Phần lớn anh chị em đoàn viên 
chưa được bồi dưỡng sâu sắc về nhiệm vụ tông đồ, nên ý thức cộng 
tác với đoàn thể còn chưa cao. Anh mời gọi mọi đoàn viên chung tay 
góp phần kiện toàn sinh hoạt tại BCH các cấp, tham gia tích cực vào 
các mặt hoạt động tông đồ tại các giáo xứ để tạo được niềm tin và sự 
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đón nhận của các cha xứ và cộng đoàn, hầu tạo điều kiện phát triển 
đoàn thể phủ khắp các giáo hạt còn lại trong thời gian sắp tới.  

Anh Giuse Huỳnh Bá Song đã chia sẻ đề tài “Yêu như Chúa yêu”. 
Anh cho biết, tình yêu là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban 
cho nhân loại, và do đó loài người vẫn có tình yêu sâu sắc với nhau 
qua các dẫn chứng về trích đoạn tình yêu là mật ngọt của nhà văn 
Duyên Anh, chàng thanh niên từ bỏ để được yêu trong phim Love 
Story trước đây và mẫu chuyện về người cha hy sinh  bỏ hết mọi sự, 
lang thang tìm con đi lạc khắp nơi trên mạng truyền thông mới đây. 
Anh nhấn mạnh: “BCH giáo phận chọn đề tài học hỏi rất hay vì đề tài 
giúp chúng ta khám phá ở Thiên Chúa một tình yêu cao cả hơn -Tình 
yêu Thiên Chúa được thông truyền từ tình yêu thập giá Chúa Kitô. 
Người đã vì yêu mà hy sinh, hiến ban chính mạng sống mình để cứu 
chuộc nhân loại. Từ trái tim yêu thương của Người bị đâm thâu đã 
mở ra nguồn suối các bí tích cứu độ, để đem đến cho nhân loại sức 
sống thần linh. Chúa đã yêu thương con người bằng một tình yêu 
trao ban, hiến dâng nhưng không và vô bờ bến… yêu đến trao đi 
những giọt nước, giọt máu cuối cùng từ con tim vỡ nát và hơn cả là 
điều răn cuối cùng Người để lại cho chúng ta cũng chính là “Các con 
hãy yêu thương nhau”, và đặc biệt, lạ lùng hơn  “Các con hãy yêu kẻ 
thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Đây 
là một điều nghịch lý, trái với lẽ tự nhiên của loài người theo quan 
điểm của chúng ta, nhưng đó mới thể hiện bản chất thương yêu sâu 
sắc của Thiên Chúa Tình Yêu.  

Anh nói tiếp: “Để làm được điều này, chúng ta chỉ có thể học hỏi 
nơi Người ‘…Anh em hãy mang ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi 
có lòng hiền hậu và khiêm nhường’ (Mt 11, 29). Chỉ có lòng khiêm 
nhường, trái tim hiền lành mới có thể hạ mình yêu thương chính kẻ 
thù của mình”.  

Cuối cùng, anh mời gọi: “Chúa yêu nhân loại như thế thì chúng 
ta, những người đoàn viên GĐPTTTCG phải đáp lại phải yêu như thế 
nào? Thưa, hãy yêu và đón nhận mọi người như hiện thân của Chúa: 
Từ người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm đến những người cơ 
nhở, bất hạnh, khó nghèo… và ngay chính với cả những người không 
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thân thiết, đối nghịch với mình. Chính sự khiêm hạ, lòng tha thứ, nếp 
sống nhân từ học hỏi nơi Chúa sẽ giúp ta biết yêu như Chúa. ‘Yêu 
như Chúa yêu’ là bài học thiết thực giúp cho người tông đồ của 
Thánh Tâm Chúa Giêsu mở lòng học hỏi nơi Chúa Giêsu ý nghĩa sâu 
xa của tình yêu và sự hy sinh phục vụ quên mình để sứ mạng tông 
đồ ngày một lan tỏa đến mọi nơi. 

Kế đến, anh chị em được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt 
động và sau đó cùng nhau tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu, bổn mạng của đoàn thể do cha linh hướng chủ tế.  

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse đã nêu hai lý do chính yếu mà 
chúng ta phải tôn thờ trái tim của con người Chúa Giêsu: Một - 
Thánh Tâm Chúa là biểu hiện tình yêu của Chúa dành cho loài người; 
Hai - Tình yêu của Chúa là một tình yêu vô biên, không phân biệt, vô 
điều kiện… một trái tim nhân hậu biết thổn thức trước những đau 
khổ, khốn khó… biết rung cảm, thứ tha trước những lạc lõng, tội lỗi 
của con người.   

Cuối cùng, ngài mời gọi: 
“Trong tháng Thánh Tâm, anh chị 
em đoàn viên hãy hiệp thông cầu 
nguyện nhân ngày thánh hóa các 
linh mục và cũng nguyện xin cho 
các trái tim của mọi người trên 
toàn thế giới luôn biết hướng 
lòng đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
một trái tim luôn mãi mãi yêu 

thương con người. Tình yêu đáp trả tình yêu.” 

Sau Thánh lễ, một bữa cơm đơn sơ nhưng ngập tràn tình yêu 
thương của cha Giuse và cộng đoàn giáo xứ Vinhsơn dành cho các 
thành viên về tham dự, đã minh họa sinh động cho bài học “Yêu như 
Chúa Yêu” mà mọi người vừa học hỏi, chia sẻ nơi đây. 
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Giuse Huỳnh Bá Song 

Lúc 09g30 ngày 01.7.2019, cha 
Giuse Bùi Hữu Nghị -chánh xứ giáo 
xứ Trinh Vương - Bờ Bao, GP Long 
Xuyên- đã chủ sự Thánh lễ kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng 
GĐPTTTCG xứ đoàn Trinh Vương - 
Bờ Bao, giáo hạt Vĩnh Thạnh, GP 
Long Xuyên tại thánh đường giáo 
xứ. 

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 
sự hiện diện đông đủ đoàn viên xứ đoàn và cộng đoàn dân Chúa giáo 
xứ, còn có sự hiện hiện của các anh: Giuse Huỳnh Bá song, Trưởng 
BCH GĐPTTTCG VN; anh trưởng BCH GĐPTTTCG GP Long Xuyên 
Đaminh Phạm Thanh Minh; anh phó trưởng BCH Tôma Aquino 
Nguyễn Ngọc Dũng, và đại diện các xứ đoàn bạn.  

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse đã giới thiệu với cộng đoàn về 
tình yêu vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Một tình yêu trao ban vô 
điều kiện dành cho nhân loại, nhất là những người nguội lạnh, tội lỗi… 
Qua đó, ngài mời gọi các đoàn viên GĐPTTTCG biết nhiệt tâm học hỏi 
Lời Chúa, tham dự các sinh hoạt của đoàn thể, các hoạt động tông đồ 
phục vụ giáo xứ để ngày càng hoàn thiện, hoán cải, sửa đổi tâm hồn, 
biết uốn lòng giống như Trái Tim Chúa: Hiền lành, khiêm nhường 
trong yêu thương và phục vụ.  

Sau bài giảng, cha chánh xứ chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 14 tân 
đoàn viên.   

Trước đó, vào lúc 08g30, nhằm tạo điều kiện bồi dưỡng cho anh 
em đoàn viên kiến thức về tổ chức sinh hoạt của đoàn thể, xứ đoàn đã 
tổ chức trao đổi, học tập dành cho các đoàn viên. Anh Đaminh Phạm 
Thanh Minh, Trưởng BCH GP đánh giá sự hoạt động đúng hướng, hiệu 
quả của xứ đoàn thời gian qua;  anh mời gọi đoàn viên nên chọn con 
đường nhỏ, hẹp với nhiều khó khăn, hy sinh vất vả; phải từ bỏ, hãm 
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mình… để được trở nên giống Chúa hơn. Anh cũng đề nghị xứ đoàn 
nên sinh hoạt theo nội quy của đoàn thể. Xứ đoàn chia thêm nhiều 
toán nhỏ. Mọi sinh hoạt đạo đức, tông đồ nên thực hiện tại các gia đình 
theo các toán, để hoạt động của xứ đoàn được gắn kết, hiệu quả với 
giáo xứ trong đời sống đạo hơn.      

Trong dịp này, anh Giuse Huỳnh Bá Song đã giới thiệu với anh em 
đoàn viên xứ đoàn mẩu chuyện về niềm tin của Đức Hồng Y Filoni, Bộ 
trưởng Thánh bộ Truyền giáo của Giáo triều Roma về những người 
giáo dân trưởng thành Irak, nơi ngài từng phụ trách chăm sóc; họ vẫn 
kiên định đức tin, duy trì được nếp sống đạo tuy đất nước bị chiến 
tranh tàn phá, các nhà thờ, xóm đạo bị hủy diệt… Nhân dịp ngài đến 
thăm Giáo hội Việt Nam và có dịp gặp gỡ những thành viên đại diện 
của các đoàn thể Công giáo Tiến hành trong nước. Qua cuộc gặp gỡ, 
ĐHY đã tìm thấy nỗ lực bền bỉ trong sinh hoạt đạo đức nền tảng, sự 
cộng tác nhiệt thành với Giáo hội và tinh thần dấn thân quên mình vào 
công cuộc truyền giáo của những thành viên các đoàn thể Công giáo 
Tiến hành VN. Sinh hoạt này phản ảnh hình ảnh trung thực người giáo 
dân trưởng thành Irak mà ngài ngưỡng mộ.  

Qua đó, anh Giuse nhận định: “Từ sự việc trên, chúng ta đã tìm 
thấy sự trưởng thành nơi các thành viên GĐPTTTCG xứ đoàn Trinh 
Vương - Bờ Bao hôm nay qua niềm tin của cha chánh xứ Giuse và cộng 
đoàn giáo xứ, hiện thực qua 14 tân đoàn viên đã tin tưởng gia nhập xứ 
đoàn”. Anh chúc mừng và mong anh em đoàn viên hãy phát huy tốt 
nhất những thành quả đã đạt được như lời khuyên của ĐHY Filoni -
hãy làm tốt nhất các nhiệm vụ mà anh em đã làm- như chủ đề học tập, 
hãy “Yêu Chúa như Chúa yêu” mà BCH GP Long Xuyên phát động trong 
tháng Thánh Tâm. Đồng thời hãy cộng  tác nhiệt thành với cha xứ, với 
Ban Hành giáo và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trinh Vương - Bờ Bao, 
Giáo hội địa phương mà anh em đang phục vụ . 

Bữa cơm hiệp thông “cây nhà lá vườn” đã nói lên tâm tình hiệp 
nhất trong yêu thương và phục vụ của một cộng đoàn nơi vùng đất 
truyền giáo “Đa tôn giáo” này - giáo xứ Trinh Vương - Bờ Bao. 
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                                                        Ban TT GĐPTTTCG GP Hải Phòng 

Sáng Chúa nhật 14.7.2019, Ban 
Chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) giáo hạt Kẻ Sặt đã tổ 
chức buổi sinh hoạt luân phiên, 
thường kỳ hàng tháng tại giáo xứ 
Đồng Vạn, trung tâm xã Ứng Hòe, 
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 
Cha xứ Giuse Vũ Văn Khương, BCH 

và đoàn viên xứ đoàn đã ân cần đón tiếp đoàn.  

Buổi sinh hoạt có sự hiện diện của cha xứ Giuse kiêm linh hướng 
Xđ. Đồng Vạn, đại diện BCH GĐPTTTCG GP Hải Phòng, giáo hạt Kẻ 
Sặt và 10 xứ đoàn: Kẻ Sặt, Antôn, Phần Lâm, Đào Xá, Từ Xá, Phương 
Quan, Thúy Lâm, Đầu Lâm, Đồng Bình, Chi Khê, và đông đảo anh chị 
em xứ đoàn Đồng Vạn chủ nhà. 

Trong buổi họp, sau khi các xứ đoàn báo cáo các hoạt động tông 
đồ, bác ái trong tháng qua, anh Giuse Nguyễn Xuân Đích -Trưởng 
BCH GĐPTTTCG Kẻ Sặt- tổng hợp các báo, kiểm điểm những thiếu 
sót các đơn vị chưa thực hiện được: Còn vài đơn vị chưa tổ chức tốt 
việc học Giáo lý và chia sẻ Lời Chúa; chưa thực hành được việc làm 
bác ái, giúp đỡ gia đình khó khăn trong giáo xứ. Tiếp theo, anh Giuse 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tới cho các xứ đoàn: Họp xứ 
đoàn mỗi tháng một lần, học tập giáo lý, cầu nguyện chia sẻ Tin 
Mừng, giúp đỡ những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn... 
Đồng thời cùng nhau học hỏi “Thư chung gửi cộng đồng Dân Chúa” 
của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ra ngày 10.6.2019, với chủ đề 
“Đời Sống Đức Tin”.  

Sau giờ giải lao, anh Giuse Phạm Văn Hóa -Trưởng BCH GĐPTTT 
giáo phận- hướng dẫn, mời gọi anh chị em học hỏi Điều 3, 4 và 5 
trong chương đầu “Nội quy GĐPTTTCG Việt Nam” mới phát hành: 



Lửa Mến tháng 08 - 2019 | 53 

- Tôn chỉ: “Hợp nhất với Chúa Giêsu Kytô yêu thương cứu độ 
nhân loại”,  

- Mục đích: “Thánh hóa bản thân, loan truyền Tin Mừng Chúa 
Giêsu Kytô”. 

- Linh đạo: “Lấy Tình Yêu đáp lại Tình Yêu”. 

Trước khi kết thúc phiên họp, cha linh hướng Giuse ngỏ lời cảm 
ơn BCH các cấp đã hướng dẫn, 
giúp đỡ và cầu nguyện để xứ 
đoàn Đồng Vạn vừa được thành 
lập ngày 07.5.2019. Ngài chia sẻ: 
“Đây là một hội đoàn được xây 
dựng trên nền tảng gia đình. Gia 
đình cũng là mái ấm của tình 
thương. Một ngôi nhà luôn chan 
chứa, đầy ắp niềm vui, và có một 

tình yêu trong Đức Kitô, nhưng hợp với ngôi nhà chung thiêng liêng 
là Giáo Hội. Nay xứ đoàn cũng giống như ngôi nhà bằng vật chất mới 
xây, nên còn nhiều vết loang lổ, chưa hoàn thiện, cần phải bù đắp 
cho ngôi nhà ấy dần dần trở nên hoàn hảo. Cũng thế, ngôi nhà chung 
là giáo Hội Chúa Kitô cũng còn nhiều đau khổ. Mong anh chị em 
tham gia vào GĐPTTTCG, hãy hiệp nhất với nhau, cộng tác vào công 
trình cứu độ của Chúa để ngôi nhà vật chất, cũng như ngôi nhà 
thiêng liêng trở nên hoàn thiện như lòng mong ước của Chúa: ‘Anh 
em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện’”. 

Kết luận, ngài mong rằng, anh chị em xứ đoàn Đồng Vạn, cũng 
như các đoàn viên GĐPTTTCG hãy siêng năng thực hành nhiệm vụ 
của người tông đồ giáo dân trong ơn Chúa Thánh Thần, để làm sáng 
danh Trái Tim Chúa Giêsu trong mọi thời, mọi hoàn cảnh.    

Hội nghị kết thúc bằng lời thánh ca Tạ ơn: “... Ra đi đầy nguyện 
ước, và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến 
cho mọi người...”. 
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Ngô Văn Hiệp 

 Lúc 16g00 ngày 28.6.2019, 
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu xứ đoàn Hòa Nam, 
GP Đà Đạt đã long trọng hiệp 
dâng Thánh lễ kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu, bổn mạng đoàn thể. 
Nhân dịp này,  tân BCH nhiệm 
kỳ 2020-2025 ra mắt và đón 
nhận 40 anh chị em tuyên hứa 

gia nhập đoàn thể. Thánh lễ trọng thể do cha Giuse Phạm Hữu 
Khải -chánh xứ kiêm linh hướng xứ đoàn- chủ sự. 

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 40 tân đoàn viên, còn có sự hiện 
diện của BCH GĐPTTTCG GP Đà Lạt, giáo hạt Di Linh, BCH và đoàn 
viên xứ đoàn Hòa Nam cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ 
Hòa Nam. 

Trong bài giảng, cha linh hướng chúc mừng xứ đoàn Hòa Nam 
có thêm 40 anh chị được vinh dự gia nhập vào đoàn thể 
GĐPTTTCG Việt Nam, hiệp nhất với xứ đoàn tham gia cầu nguyện 
và làm tông đồ cho Trái Tim Chúa Giêsu. Ngài nhắn nhủ: “Khi đáp 
ứng lời mời gọi tham gia vào đoàn thể GĐPTTTCG, một đoàn thể 
mang tên gọi ‘gia đình’, đó là tổ ấm tình thương luôn tràn đầy để 
gia đình luôn hạnh phúc. Anh chị em tham gia vào đoàn thể 
GĐPTTTCG thì ‘gia đình’ này có một người Cha là Thiên Chúa và 
một người Mẹ là Giáo hội. Ước mong chúng ta luôn tôn thờ một 
Thiên Chúa để có trái tim hiền hậu, khiêm nhường nên giống Đức 
Kitô mỗi ngày.”  

 



Lửa Mến tháng 08 - 2019 | 55 

Tiếp theo là nghi thức tuyên 
hứa: Cha chủ sự làm phép phù 
hiệu; anh chị em đoàn viên mới 
cùng giơ tay tuyên hứa. Nối tiếp, 
tân BCH nhiệm kỳ mới tuyên hứa 
và cha linh hướng trao Ủy Nhiệm 
thư cho các thành viên. 

Cuối lễ, anh Trưởng xứ đoàn 
có lời cảm ơn cha linh hướng Giuse, BCH GĐPTTTCG các cấp và 
cộng đoàn.  

 

Danh sách tân BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Hòa Nam 

Nhiệm kỳ 2020-2025 

Linh hướng: Lm. Giuse Phạm Hữu Khải 

1/ Đoàn Trưởng          : Ông Đaminh Vũ Văn Thăng  

2/ Phó nội vụ  : Bà Maria Vũ Thị Cúc 

3/ Phó ngoại vụ           : Ông Đaminh Vũ Đình Văn 

4/ Phó ngoại vụ           : Ông Phanxicô Phạm Văn Thấu 

5/ Thư ký                      : Ông Gioan Phạm Văn Duẩn  

6/ Thủ quỹ : Bà Maria Ngô Thị Phượng 
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Giuse Văn Phượng 

BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn đã 
có buổi sinh hoạt thường kỳ vào lúc 
08g30 thứ Bảy, ngày 13.7.2019 tại 
hội trường giáo xứ Bắc Hà, giáo hạt 
Phú Thọ. Đến tham dự có BCH 
GĐPTTTCG TGP và đại diện BCH 
GĐPTTTCG các giáo hạt: Bình An, Chí 
Hòa, Gia Định, Gò Vấp, Hóc Môn, 
Sàigòn-Chợ Quán, Tân Định, Tân Sơn 

Nhì, Thủ Thiêm, Xóm Chiếu, Xóm Mới và các xứ đoàn thuộc giáo hạt Phú 
Thọ. 

Trước khi sinh hoạt, các tham dự viên dự giờ chầu Mình Thánh Chúa 
cách trọng thể, do linh mục Anphonsô Hoàng Ngọc Bao, chính xứ Gx Bắc Hà 
kiêm linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ chủ sự.  

Sau kinh khai mạc, cộng đoàn nghe Tin Mừng theo Thánh Matthêu, suy 
niệm Lời Chúa và cầu nguyện. Tiếp theo, anh Tổng Thư ký ngỏ lời cám ơn 
cha linh hướng Anphongsô Hoàng Ngọc Bao, BCH GĐPTTTCG giáo hạt Phú 
Thọ cùng xứ đoàn Bắc Hà, đã tạo thuận lợi và bầu khí thân thương cho 
buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Kế đến là phần giới thiệu thành viên các hạt 
tham dự; và hướng dẫn thực hiện mẫu báo cáo tổng kết năm 2019 của BCH 
GĐPTTTCG cấp giáo hạt và xứ đoàn, nhằm phục vụ cho hội nghị tổng kết 
năm 2019 của GĐPTTTCG TGP. 

Tiếp đến, anh Giuse Phạm Quang Thúy -Trưởng BCH GĐPTTTCG giáo 
hạt Phú Thọ- đã báo cáo hoạt động của đơn vị trong năm qua. Đại diện BCH 
các giáo hạt lần lượt phản ảnh sinh hoạt của đơn vị mình trong tháng 
06.2019. Qua đó, những vấn đề nổi bật về: Kinh nghiệm tổ chức buổi lễ 
mừng bổn mạng TGP tại Gx. Thạch Đà vừa qua; hầu hết các Xđ. trong TGP 
đều có mừng lễ và tổ chức tuyên hứa gia nhập tân đoàn viên; phát triển 
thêm xứ đoàn mới tại giáo hạt Bình An; kết quả chuyến tĩnh tâm và bác ái 

TIN GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN 
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tại Cần Giờ do TGP tổ chức; các chuyến thực thi bác ái cấp hạt ra ngoài giáo 
phận… 

Anh Giuse Huỳnh Bá Song -Phó ngoại vụ BCH TGP giới thiệu quyển Nội 
quy GĐPTTTCG VN vừa phát hành, công bố hiệu lực thực hiện kể từ ngày 
28.06.2019, sau khi cha TLH Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng đã ký, chính thức 
thay thế quyển Nội quy xuất bản năm 2009. Anh cho biết, BCH TGP dự kiến 
tổ chức triển khai học tập Nội quy vào tháng 9 và 10.2019 tại 03 cụm: Tại 
giáo xứ Chợ Đũi (Phú Thọ, Bình An, Sàigòn-Chợ Quán, Xóm Chiếu); tại giáo 
xứ Bến Hải (Gò Vấp, Xóm Mới, Hóc Môn, Tân Sơn Nhì); tại giáo xứ Thủ Đức 
(Thủ Đức, Thủ Thiêm, Tân Định, Gia Định). Thành viên tham dự là BCH các 
cấp, để có thể giới thiệu lại cho các đoàn viên nắm bắt được nội dung và 
những đổi mới của Nội quy. 

Ngoài ra, anh thông báo việc tổ chức chuyến hành hương viếng Đức 
Mẹ La Vang, phối hợp cùng GĐPTTTCG Việt Nam. Dự giờ chầu cùng với 
đoàn viên giáo phận Huế vào lúc 23g00 ngày 14.8.2019 và hiệp dâng 
Thánh lễ sáng tại linh đài.  

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến –Trưởng BCH TGP triển khai công tác sắp 
tới: Dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn thể năm 2019 
vào tháng 11 tại giáo hạt Gò Vấp; mời gọi các hạt tham dự Thánh lễ nhận 
xứ mới của cha Phó Tổng linh hướng tại giáo xứ Ninh Phát (giáo hạt Tân 
Sơn Nhì) vào sáng ngày 07.8.2019; giới thiệu thư ngỏ đóng góp giúp đỡ 
xây dựng nhà thờ Thánh Mônica Ban Kangtha (giáo xứ Savannakhet, giáo 
hạt Thakhek, Lào); rất mong các hạt sắp xếp tổ chức hiệp thông Thánh lễ 
vào lúc 16g các ngày Chúa Nhật, tại giáo điểm Đức Mẹ Phù Hộ (xã Bình 
Khánh, huyện Cần Giờ) để cổ động công cuộc truyền giáo nơi vùng xa. 
Ngoài ra, anh ân cần mời gọi những ai có điều kiện tham dự hoặc đề cử 
nhân sự cho Ban huấn luyện tông đồ, Truyền thông và Phụng vụ, bổ sung 
BCH TGP. 

Các tham dự viên cũng tích cực đóng góp nhiều ý kiến và thắc mắc, các 
anh trong BCH TGP lần lượt giải thích thỏa đáng. Tựu trung về việc áp 
dụng Nội quy mới trong công tác bầu cử nhân sự các cấp sắp tới, hội nhập 
cùng hoạt động của Giáo hội địa phương và các đấng bản quyền. 

Tiếng hát bài “Thánh Tâm Chúa Giêsu” vang lên từ các tham dự viên đã 
kết thúc buổi sinh hoạt lúc 11g30 cùng ngày. 
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Phùng Thiên 

Sáng thứ Bảy, ngày 22.6.2019, tại nhà thờ giáo xứ Hàng Sanh, 
toàn thể đoàn viên GĐPTTTCG giáo hạt Gia Định đã mừng kính 
trọng thể lẽ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bỏn mạng GĐPTTTCG. 

Đến tham dự, ngoài các đoàn viên đến từ 9 xứ đoàn thuộc giáo 
hạt Gia Định, còn có quý chức Ho ̣ i đòng Mục vụ giáo xứ Hàng Sanh, 
ca đoàn Ho ̣ i Các Bà Mẹ Công Giáo. 

Đúng 9g45, Thánh lễ được khởi đầu bằng cuo ̣c cung nghinh 
tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu từ lẽ đài Đức Mẹ, vòng quanh sân 
nhà thờ và tién lên cung thánh. 

Chủ té Thánh lẽ là cha Hạt 
trưởng Giuse Maria Phạm Hòng 
Thái. Đòng té với ngài có cha linh 
hướng xứ đoàn Nguyẽn Duy 
Khang Bênađô Phạm Văn Vĩnh. 

Trong bài giảng, cha Hạt 

trưởng kêu gọi đoàn viên Thánh 
Tâm Chúa Giêsu hãy sóng và 
yêu như Chúa, là Vua Tình Yêu. 
Đã vì yêu mà hién thân mình, đỏ 
hét máu và nước từ Trái Tim 
Người cho chúng ta. Mõi đoàn 
viên GĐPTTTCG hãy luôn suy 
ngám vè Thánh giá, vè cái chét của Chúa Giêsu đẻ sóng yêu thương 
như Chúa, quên bản thân mình mà sóng yêu thương anh em, minh 
chứng Tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Đoàn 
viên trong mõi giáo xứ hãy sóng gàn gũi, hy sinh chân thành phục 
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vụ với nhau. Trong gia đình, mọi thành viên biét lo láng quan tâm 
đén nhau, biét sóng yêu thương nhau như Thánh Tâm Chúa. Như 
thé, đoàn thẻ chúng ta mới trở thành đoàn tông đò tha ̣ t sự mạnh, 
phát triẻn. 

Sau Thánh lễ, cha Hạt trưởng, quí khách và toàn thẻ đoàn viên 
có cuo ̣c họp ma ̣ t và dùng bữa cơm thân ma ̣ t tại ho ̣ i trường giáo xứ. 

Anh trưởng BCH GĐPTTTCG giáo hạt trân trọng cảm ơn cha 
Hạt trưởng và giới thie ̣u BCH cùng 9 xứ đoàn thuộc giáo hạt Gia 
Định tham dự lẽ hôm nay, gồm xứ đoàn Chińh Lo ̣ , Gia Điṇh, Hàng 
Sanh, Hiển Linh, Nguyễn Duy Khang, Phú Hiền, Thanh Đa, Thi ̣
Nghè và một xứ đoàn chưa chińh thức thành lập là Bình Hòa. 

Sau buổi liên hoan, mọi người ra vè trong vui mừng và hy vọng 
những bước phát triẻn mới trong GĐPTTTCG tại các xứ đoàn và 
trong giáo hạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 | Lửa Mến tháng 08 - 2019 

                                             Giuse Phêrô Vũ Duy Đại 

Tháng Sáu là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng đoàn 
thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) các cấp. Nối 
tiếp niềm vui của đoàn thể GĐPTTTCG TGP Sàigòn đã tổ chức mừng lễ 
bổn mạng vào ngày 21.6.2019 tại nhà thờ Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới, 
được sự đồng thuận của quý cha linh hướng, BCH GĐPTTTCG các xứ 
đoàn thuộc giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán đã tổ chức mừng lễ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu thật long trọng và sốt sắng vào ngày thứ Sáu, 28.6.2019. 

Nhân dịp này, nhiều xứ đoàn đã tổ 
chức cho tân đoàn viên tuyên hứa 
và tuyên hứa lại cho tất cả đoàn 
viên, để nhắc nhớ sứ vụ tông đồ 
của người đoàn viên GĐPTTTCG. 

1/ Xứ đoàn Chợ Đũi 

Tại giáo xứ Chợ Đũi, cha chánh 
xứ Ernest Nguyễn Văn Hưởng kiêm 
linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt 

SGCQ và xứ đoàn Chợ Đũi, đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn, có nghi thức 
tuyên hứa cho 04 tân đoàn viên và toàn thể đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Chợ Đũi tuyên hứa lại. Đồng tế với ngài có hai linh mục người 
Pháp thuộc Hội Truyền giáo Thừa sai Paris (MEP). 

2/ Xứ đoàn Cầu Kho 
Với giáo xứ Cầu Kho, cha 

chánh xứ Phêrô Lê Văn Chính đã 
chủ sự Thánh lễ tạ ơn, có nghi 
thức tuyên hứa cho 05 tân đoàn 
viên và tuyên hứa lại cho các đoàn 
viên. Đây là sự cố gắng phát triển 
rất đáng trân trọng của xứ đoàn 
Cầu Kho sau thời gian canh tân, 
tái thành lập BCH xứ đoàn. 
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3/ Xứ đoàn Chợ Quán 

Ở giáo xứ Chợ Quán, đây là 
năm đầu tiên cha tân chánh xứ 
Gabriel Trịnh Công Chánh chủ sự 
Thánh lễ tạ ơn, có nghi thức 
tuyên hứa cho 02 tân đoàn viên 
và tuyên hứa lại cho các đoàn 
viên. Đây là nét cố gắng phát triển 
rất đáng khích lệ, trân trọng của 
xứ đoàn Chợ Quán sau thời gian 
canh tân, tái thành lập BCH xứ 
đoàn. 

4/ Xứ đoàn Vườn Chuối 

Tại giáo xứ Vườn Chuối, cha chánh xứ Maximô Ngô Vĩnh Hy đã chủ 
sự Thánh lễ tạ ơn, có nghi thức tuyên hứa cho 03 tân đoàn viên và 
tuyên hứa lại cho các đoàn viên. Đây là sự cố gắng phát triển rất đáng 
khích lệ, trân trọng của xứ đoàn Vườn Chuối sau thời gian canh tân và 
đổi mới BCH xứ đoàn.         

5/ Xứ đoàn Đức Bà Fatima 

Tại giáo xứ Đức Bà Fatima, 
Q1, cha chánh xứ Inhaxio 
Nguyễn Văn Đức đã long trọng 
tổ chức lễ mừng kính Thánh 
Tâm Chúa Giêsu với sự hiện 
diện đông đảo đoàn viên xứ 
đoàn Đức Bà Fatima và cộng 
đoàn phụng vụ. Trong năm qua, 
các đoàn viên của xứ đoàn đã 

luôn cộng tác tích cực với cha chánh xứ trong các việc mục vụ của giáo 
xứ .  

6/ Xứ đoàn Thánh Giuse Bàn Cờ 

Với giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ, cha chánh xứ Gioan Baotixita 
Phạm Minh Đức đã chủ sự Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Tâm 
Chúa Giêsu cho các đoàn viên của xứ đoàn và cộng đoàn phụng vụ.  
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Trong tâm tình yêu mến, cảm tạ và tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
năm nay, GĐPTTTCG giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán đã thể hiện tinh thần 
hiệp thông với Hội Thánh, với linh đạo, tôn chỉ của đoàn thể 
GĐPTTTCG Việt Nam, hầu góp phần  phát triển đoàn viên, tiếp tục xây 
dựng và củng cố từ xứ đoàn đến cấp giáo hạt. Ước mong ngọn lửa 
Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn bừng cháy và hun đúc sự thao thức của 
mọi đoàn viên GĐPTTTCG trong giáo hạt thân yêu này.      

     

 

 

BBT Nội san Lửa Mến 

Trong tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -bổn mạng của 
GĐPTTTCG các cấp- Ban biên tập Nội san Lửa mến chân thành cảm ơn 
quý cộng tác viên và độc giả đã quan tâm, theo dõi, cộng tác và gửi tin 
tức mừng lễ bổn mạng tại các xứ đoàn và bài thơ về BBT.  

Tuy nhiên, vì số trang có hạn, nên tháng 8 này, BBT mạn phép chỉ 
đăng các bản tin cấp giáo hạt, xứ đoàn mới thành lập hoặc kỷ niệm 
năm thành lập… Các bản tin khác chúng tôi chuyển sang đăng trên 
trang web GĐPTTTCG Việt Nam, mong quý vị cảm thông. Cụ thể: 

1/ Xứ đoàn Bình Thuận, mừng lễ lúc 17g30 ngày 30.6.2019 
  Đường link: http://gdptttvn.org/?p=1638 

2/ Xứ đoàn Tân Thành, mừng lễ lúc 10g00 ngày 28.6.2019 
  Đường link: http://gdptttvn.org/?p=1699 

3/ Xứ đoàn Thăng Long, mừng lễ lúc 10g00 ngày 30.6.2019 
  Đường link: http://gdptttvn.org/?p=1749 

4/ Xứ đoàn Vĩnh Hòa, mừng lễ lúc 17g30 ngày 28.6.2019 
  Đường link: http://gdptttvn.org/?p=1780 

5/ Xứ đoàn Bùi Phát, mừng lễ lúc 10g00 ngày 30.6.2019 
  Đường link: http://gdptttvn.org/?p=1801 

http://gdptttvn.org/?p=1638
http://gdptttvn.org/?p=1699
http://gdptttvn.org/?p=1749
http://gdptttvn.org/?p=1780
http://gdptttvn.org/?p=1801
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Hồng Thịnh 

 
Ngày 28.6.2019, giáo xứ Bình Thái, giáo hạt Bình An, TGP Sàigòn 

đã tổ chức lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tuyên hứa và ra 
mắt GĐPTTTCG xứ đoàn Bình Thái với 57 tân đoàn viên.  Thánh lễ 
trọng thể do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thanh -linh hướng 
GĐPTTTCG giáo hạt Bình An- chủ tế. Đồng tế với ngài có cha chánh 
xứ Giuse Phạm Quốc Tuấn và cha bề trên tu hội Chúa Giêsu.  

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình 
Thái, còn có đại diện BCH GĐPTTTCG TGP và giáo hạt Bình An. 

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế bày tỏ niềm vui khi đoàn thể 
GĐPTTTCG được thành lập tại một giáo xứ đông đảo giáo dân với 
hơn 6000 người. Ngài hy vọng rằng, với ơn Chúa và sự nhiệt thành 
của các đoàn viên, xứ đoàn sẽ hoạt động hiệu quả và đem Chúa đến 
cho mọi người và mọi nhà. 

Trong bài giảng, cha Giuse chánh xứ đã nhấn mạnh đến lòng yêu 
thương vô bờ bến của Thánh Tâm Chúa, ngài mong muốn cộng đoàn 
giáo xứ, cách riêng đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn, hãy siêng năng 
chạy đến với Thánh Tâm Chúa để kín múc ân sủng nơi Thánh Tâm 
Ngài. 

Sau bài giảng, cha Giuse chánh xứ đã chủ sự nghi thức tuyên hứa 
cho 57 đoàn viên, và 5 anh chị BCH xứ đoàn. Ngài trao Ủy nhiệm thư 
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cho các anh chị trong BCH với lời căn dặn "hãy ra đi và làm tông đồ 
nhiệt thành cho Thánh Tâm Chúa". 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha linh hướng GĐPTTTCG  giáo 
hạt Bình An chúc mừng cha Giuse linh hướng và xứ đoàn Bình Thái. 

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của cộng đoàn giáo xứ và 
các thành viên. Cầu mong sẽ có nhiều người tham gia vào đoàn thể 
GĐPTTTCG để xứ đoàn ngày một lớn mạnh và hoạt động có hiệu 
quả. 
 

CHÚC MỪNG 
Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG VN hân hoan chúc mừng 

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu  

xứ đoàn Bình Thái, giáo hạt Bình An, TGP Sàigòn 

 Đã tuyên hứa và ra mắt ngày 28.6.2019 với 57 đoàn viên 

Linh hướng: Lm. Giuse Phạm Quốc Tuấn 

1/ Đoàn Trưởng             : Ông Đaminh Ngô Xuân Thảo  

2/ Phó nội vụ : Ông Vinhsơn Ngô Vĩnh Tuy 

3/ Phó ngoại vụ              : Ông Giuse Tạ Công Tâm 

4/ Thư ký : Bà Anna Nguyễn Thị Mai 

5/ Thủ quỹ                      : Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Vân 
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Hồng Thịnh 

 
 

Sau một thời gian học tập, tìm hiểu về đoàn thể GĐPTTTCG, ngày 
12.7.2019, giáo xứ Chánh Hưng đã tổ chức trọng thể lễ tuyên hứa và ra 
mắt GĐPTTTCG xứ đoàn Chánh Hưng, giáo hạt Bình An do cha chánh 
xứ Phêrô Nguyễn Công Tâm chủ sự. 

Đến hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của đại diện BCH TGP, 
giáo hạt Bình An, các xứ đoàn trong giáo hạt và đông đảo cộng đoàn 
dân Chúa giáo xứ Chánh Hưng. 

Trong bài giảng, cha chánh xứ Phêrô diễn giải về lòng thương xót 
vô bờ bến của Thánh Tâm Chúa, đồng thời nhắc nhở các đoàn viên 
phải luôn cộng tác với giáo xứ trong mọi sinh hoạt đạo đức, cũng 
như điều hành giáo xứ. 

Sau bài giảng, cha chủ sự đã làm phép cờ đoàn, làm phép phù hiệu 
và cử hành nghi thức tuyên hứa cho 11 đoàn viên và 4 anh chị trong 
BCH xứ đoàn. 

Cha xứ luôn quan niệm các đoàn thể cần phải được huấn luyện cẩn 
thận, chất lượng tốt chứ không chạy theo số lượng. Vì  vậy, còn một số 
thành viên dự bị nữa sẽ tuyên hứa vào dịp khác. 

Sau lời nguyện kết lễ, chị tân đoàn trưởng có lời cảm ơn cha chánh 
xứ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và mời gọi cộng đoàn tham gia, nên 
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đoàn thể GĐPTTTCG mới được hình thành và hiện diện trong giáo xứ. 
Chị cũng cảm ơn HĐMVGX, BCH GĐPTTTCG các cấp đã quan tâm và 
đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho xứ đoàn. 

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của cộng đoàn giáo xứ, vì kể từ 
nay giáo xứ sẽ có thêm một đoàn thể cộng tác, xây dựng và cầu nguyện 
cho giáo xứ.  
 

CHÚC MỪNG 
Gia đình PTTT Chúa Giêsu VN hân hoan chúc mừng 

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu  

xứ đoàn Chánh Hưng, giáo hạt Bình An, TGP Sàigòn 

 Đã tuyên hứa và ra mắt ngày 12.7.2019 với 11 đoàn viên 

Linh hướng: Lm. Phêrô Nguyễn Công Tâm 

1/ Đoàn Trưởng             : Bà Maria Đoàn Thị Lệ Thu  

2/ Đoàn Phó  : Ông Batôlômêô Hồ Văn Minh  

3/ Thư ký : Bà Matta Đặng Thị Hoàng Trang 

5/ Thủ quỹ                      : Bà Catarina Lê Quý Minh Phương 
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Nguyễn Đức Xinh

Vào lúc 07g00 ngày 30.6.2019, 
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu (GĐPTTTCG) xứ đoàn Phú 
Xuân, giáo hạt Xóm Chiếu đã long 
trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu, bổn mạng xứ đoàn  và kỷ 
niệm 1 năm thành lập tại nhà thờ 
Phú Xuân do cha Đaminh Ngô 
Quang Tuyên -chánh xứ kiêm linh 
hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Phú 

Xuân- chủ tế. 

Mở đầu Thánh lễ, cha Đaminh chúc mừng bổn mạng xứ đoàn và 
mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho đoàn viên GĐPTTTCG và 
mọi người trong giáo xứ. 

Trong bài giảng, nhắc về dụ ngôn tìm con chiên lạc, người chăn 
chiên đã hy sinh công sức đi tìm con chiên lạc và khi đã tìm thấy, thì 
vác chiên lên vai trở về nhà mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui vì đã 
tìm được con chiên lạc, ngài mời gọi cộng đoàn: “Đoàn viên 
GĐPTTTCG cũng là những tông đồ giáo dân phải biết góp phần vào 
việc truyền giáo. Ra đi tìm đến giúp cho mọi người chưa nhận biết 
Chúa cảm nhận được tình thương của Chúa qua hình ảnh Thánh Tâm 
Chúa Giêsu, là die ̣n mạo của Lòng Chúa Thương Xót, để mọi người 
thuộc về một đàn chiên theo một chủ chiên". 

Được biết, sau 1 năm thành lập, xứ đoàn hiện nay có 38 đoàn viên 
hoạt động, thường xuyên thăm viếng các gia điǹh có hoàn cảnh khó 
khăn không kể lương giáo, người già yéu, be ̣nh ta ̣ t, bệnh nhân đang 
điều tri ̣ tại bệnh viện. Đến thăm các gia điǹh rối, nguo ̣ i lạnh; thăm 
viếng và đọc kinh gia đình có đám tang, cầu nguyện cho người quá cố; 
làm việc bác ái từ thie ̣n; đọc kinh luân phiên các gia điǹh; các công tác 
phục vụ khác trong giáo xứ.  
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Két thúc Thánh lẽ, các đoàn viên hy vọng mõi người sóng xứng 
đáng là con Chúa, là tông đò giáo dân đem tin vui đén cho mọi người, 
để được đón nhận Lòng Chúa Thương Xót.  

 
 
 
 

1/Ân nhân GĐPTTTCG TGP Sàigòn 

803 Ông Phêrô Vũ Văn Diễn, Xđ. Bình Đông, giáo hạt Bình An 

804 Ông Vicente Phạm Văn Khoải, Xđ. Bình Đông, giáo hạt Bình An 

2/ Đóng góp niên liễm 2019 

- BCH GĐPTTTCG giáo hạt Chí Hòa 400.000đ 

- BCH GĐPTTTCG giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán 400.000đ 

3/ Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển đoàn thể 2019: 

- Xđ. Thạch Đà 4.000.000đ 

- Xđ. Châu Nam  2.500.000đ 

- Xđ. Chợ Đũi    500.000đ 

- Xđ. Chợ Quán    500.000đ 

TRANG ÂN NHÂN 
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- Xđ. Bàn Cờ    500.000đ 

- Xđ. Vườn Chuối    500.000đ 

- Xđ. Đức Bà Fatima    500.000đ 

- Xđ. Đức Tin (đợt 1)    700.000đ 

- Xđ. An Lạc  1.000.000đ 

- Xđ. Tân Chí Linh 1.000.000đ 

- Xđ. Nam Hòa 200.000đ 

- Xđ. Bình An  2.000.000đ 

- Xứ đoàn Hạnh Thông Tây (đợt 1)    1.300.000đ 

- Xứ đoàn Bình Thuận - giáo hạt Bình An 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 
06.2019 gồm: 

1/Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 06/2019 

a/ 15 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo   
          (100.000đ/người) 

Ông Phaolô Phùng Văn Thiên, ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng, bà Catarina 
Nguyễn Thị Phụng, ông Micae Nguyễn Công Hiền, bà Annes Lâm Thu Quý, 
ông Phaolô Nguyễn Văn Châu, ông Vicentê Nguyễn Văn Lâm, ông Giacôbê 
Đoàn Duy Đức, ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng, ông Giuse Nguyễn Hy Lạp, 
ông Lê Văn Hạnh, ông Giuse Vũ Đình Tuân, ông Phêrô Nguyễn Văn Thi, ông 
Philipphê Nguyễn Khắc Hùng, ông Martinô Nguyễn Khắc Tâm. 

b/ Giáo hạt Hóc Môn 

- Xđ. Tân Đông  250.000đ 
- Xđ. Bà Điểm  100.000đ 
- Xđ. Châu Nam  100.000đ 
- Xđ. Chợ Cầu  500.000đ 
- Xđ. Lạc Quang  150.000đ 

- Xđ. Nam Hưng  100.000đ 
- Xđ. Tân Mỹ  100.000đ 
- Xđ. Trung Chánh  100.000đ 
- Xđ. Ba Thôn  100.000đ 

- 01 giáo dân giáo xứ Nam Hưng  100.000đ 

c/ Giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán 

- Xđ. Vườn Chuối  200.000đ 

- Bà Anna Huỳnh  100.000đ 

- Bà  Maria Bích Liên  200.000đ 

- Bà  Maria Teresa  100.000đ 

- Chị Maria Hường  300.000đ 

- Chị Liên, Q.5  100.000đ 

- Bà Sang (giúp tháng 6 + 7/2019)  200.000đ 

TRANG BÁC ÁI  - THÁNG 04-2019 
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- Bà Lạc (giúp tháng 6 + 7/2019)   200.000đ 

d/ Giáo hạt Xóm Mới 

- Bà Anna Ròn, xứ đoàn Hợp An  200.000đ 

- Anh chị Thịnh, Công ty Thiên Khoa 200.000đ 

- Ông Báo, Xđ. Thái Bình 100.000đ 

- Ông Đạo, Xđ. Thái Bình  200.000đ 

- Ông Dũng, Xđ. Thái Bình 100.000đ 

- Ông Cường, Xđ, Thái Bình 100.000đ 

- Gia đình Ông Phêrô  200.000đ 

2/ Ân nhân giúp nồi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc 
Thạch tháng 07/2019: 

a/ Giáo hạt Hóc Môn 

- Xđ. Tân Đông 200.000đ 
- Xđ. Bà Điểm 100.000đ 
- Xđ. Châu Nam 100.000đ 
- Xđ. Chợ Cầu 500.000đ 
- Xđ. Lạc Quang  150.000đ 
- Xđ. Nam Hưng  100.000đ 

- Xđ. Tân Hiệp  100.000đ 
- Xđ. Tân Mỹ 100.000đ 
- Xđ. Trung Chánh 100.000đ 
- Xđ. Trung Mỹ Tây   100.000đ 
- Xđ. Bà Điểm 100.000đ 

b/ Giáo hạt Xóm Mới 

- Xứ đoàn Hà Đông   200.000đ 
- 01  ân nhân Gx/ Bắc Dũng: 
 -  giúp nồi cháo B/v Phạm Ngọc Thạch  1.000.000đ  
 -  giúp công tác Ban bác ái  1.000.000đ 

c/ Giáo hạt Bình An 

- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Bình An 200.000đ 
- Xứ đoàn Bình An (giúp tháng 6 + 7/2019)  1.200.000đ 
- Xứ đoàn Bình Xuyên   200.000đ 
- Xứ đoàn Bình Đông   1.200.000đ 
- Xứ đoàn Bình Hưng   240.000đ 

d/ Giáo hạt Thủ Thiêm 

- Ông Giacôbê Nguyễn Văn Trang, Xđ. Thủ Thiêm 500.000đ 
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Xđ. Thủ Thiêm 500.000đ 
- Bà Lâm Thị Bích Ngọc, Xđ. Thủ Thiêm  500.000đ 
- Bà Lâm Thị Mộng Vân, Xđ. Thủ Thiêm 500.000đ 
- Cô Nguyễn Thị Thu Hương, Xđ. Thủ Thiêm 500.000đ 
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3/ Ân nhân giúp công tác thăm quý cha hưu dưỡng TGP Sàigòn: 

- Bà cố Vân Yên, xứ đoàn Hà Nội   500.000đ 
- Chị Maria, xứ đoàn Hà Nội  200.000đ 
- Gia đình ông Phêrô, xứ đoàn Hà Nội  200.000đ 

4/ Ân nhân giúp người nghèo giáo xứ Phú Phong  

- Anh Giuse Trường Sơn (Tô Hiệu) - Cha Sơn nhận 1.000.000đ 
- Bà Maria Nguyễn Thị Hảo - Tân Phú - Cha Sơn nhận 1.000.000đ 
- Bà Têrêsa Đinh Thị Chính - Tân Phú - Cha Sơn nhận 500.000đ 
- Đoàn viên Xđ. Thạch Đà - giáo hạt Xóm Mới - Cha Sơn nhận  2.000.000đ 

5/ Ân nhân giúp người nghèo giáo xứ Mỹ Thạch - Gia Lai  

(Anh Giuse Hồ Ngọc Hương trực tiếp chuyển đến cha sở Gx. Mỹ Thạch) 

- Anh Giuse Trường Sơn   1.000.000đ 

- Bà Têrêsa Đinh Thị Chính    500.000đ 

 

 

 

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

 

          PHÂN ƯU ƯU 

Được tin Bà cố Maria Nguyễn Thị Gái - SN 1930 

Thân mẫu cha Phêrô Nguyễn Công Tâm 
LH GĐPTTTCG Xđ. Chánh Hưng, giáo hạt Bình An TGP Sàigòn 
Đã được Chúa gọi về ngày 17.7.2019, hưởng thọ 90 tuổi. 

Cha Vinhsơn Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG Việt Nam 

thành kính phân ưu cùng cha Phêrô và tang quyến. 
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa sớm đưa linh hồn Bà cố Maria 

về hưởng nhan Thánh Chúa 

 
1/ Bà cụ cố Maria Vương Thị Hải, SN 1923. Thân mẫu ông cố Giuse 

Vương Văn Phước -Thư ký BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất, GP Bùi Chu- đã 
được Chúa gọi về ngày 25.06.2019. 

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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2/ Ông Giuse Nguyễn Đức Khánh, SN 1964. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Tân Chí Linh, giáo hạt Chí Hòa. Được Chúa gọi về ngày 01.4.2019. 

3/ Ông Micae Lương Đăng Viên, SN 1952. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về 
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