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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 

 

LM Ernest N uyễn Văn H ởn  

(Tiếp theo và hết) 

 

Thông điệp  ho thấy hình 
ảnh một Thiên Chú  rất gần 
với những đ u khổ  ả hồn lẫn 
xá   ủ   on ngƣời và điều 
đó thự  r  không lấy gì lạ 
khi Ngôi H i xuống thế làm 
ngƣời thì Ngƣời đã đến ở với 
 on ngƣời đ u khổ, bất 
hạnh… Vậy thì ngày n y nếu 

 húng t   hạy đến Lòng Chú  Thƣơng Xót để xin  hữ  lành hồn 
xác thì điều đó  ũng nằm trong  hƣơng trình  ủ  Thiên Chú , nói 
tóm lại  húng t  đ ng làm theo Thánh ý Chú . 

Thế nhƣng  ũng không ít ngƣời hiểu lầm về Lòng Chú  Thƣơng 
Xót, thí dụ  ó ngƣời  ho rằng giờ thì khỏe rồi  ứ phạm tội thoải mái 
vì Chú  lú  nào  ũng th  thứ.  iều đó đúng không? Chúng t  thử 
nhìn lại dụ ngôn ngƣời  on ho ng đàng mà Thánh Giáo Hoàng G.P. 
2 đã kh i triển trong thông điệp Thiên Chú  giàu lòng thƣơng xót. 

Ngƣời  on r  đi làm tiêu t n gi  tài mà ngƣời  h  dành  ho  on. 
Gi  tài đó không  h  là tiền bạ  nhƣng là ân sủng. Ngƣời  on  ắt 
đứt sự yêu thƣơng, làm mất ân sủng và sống trong tội lỗi. Và ngƣời 
 on làm mất luôn phẩm giá  hính mình khi muốn ăn thứ  ăn  ủ  
heo mà không đƣợ . Khi quyết đ nh trở về nhà  h ,  nh t   ho thấy 
không còn quyền làm  on,  nh nhận thấy rằng anh không  òn một 
quyền nào ngoài  ái quyền là ngƣời làm thuê trong nhà  h   ủ  
anh. Thế nhƣng  húng t  thấy ngƣời  h  vẫn đối xử với ngƣời  on 
ho ng đàng nhƣ ngƣời  on. Ngƣời  on từ  h  r  đi nhƣng ngƣời 
 h  không b o giờ từ  on. 
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Bi k  h  ủ   húng t  là ở  hỗ chính  húng t  rời khỏi nhà Ch , rời 
khỏi đ   v  làm  on, rời khỏi việ  vâng theo thánh ý Chú , hay 
 húng t  bỏ Chú  đi theo thần Tiền  ủ  h y tính dụ … nhƣng lại 
trá h ngƣợ  là Thiên Chú  bỏ  húng t , Thiên Chú  thiên v  yêu 
thƣơng ngƣời nọ ngƣời ki  hơn chúng ta, Thiên Chú  không thƣơng 
 húng t … Bi k  h  ủ   húng t  vẫn là ở  hỗ  húng t  không nhận 
thấy mình không  òn xứng là  on  ủ  Thiên Chú  Ch  nữ  trong 
khi ngƣời  on ho ng đàng thì hiểu rõ điều này và trong niềm hối 
hận thẳm sâu (không đòi đƣợ  đối xử nhƣ một ngƣời  on)  nh 
đƣợ  tiếp nhận nhƣ một ngƣời  on.  iều đó  ó nghĩ  là sự trở về 
với Thiên Chú  Ch  làm  ho hối nhân trở lại đ   v  nhƣ trƣớ . Và 
điều đó  ũng đồng nghĩ  là khó tƣởng tƣợng khi ngƣời  on lại tiếp 
tụ  bỏ nhà Ch  để đi ho ng. Thiên Chú  Ch  sẳn sàng th  thứ  ho 
tâm hồn thự  sự sám hối nhƣng vấn đề thống hối lại là vấn đề  ủ  
chúng ta. 

Lòng Chú  Thƣơng Xót luôn mời  húng t  vƣơn lên 

Thế nhƣng  húng t  đừng hiểu lầm rằng Lòng Chú  Thƣơng Xót 
 h  dừng lại ở  hỗ th  thứ, làm  húng t  đƣợ  sạ h tội. Câu  huyện 
ông Gi kêu  ho thấy khi Chú  đến nhà ngƣời b   oi là tội lỗi thì ông 
này tự nguyện sám hối, nói mạnh hơn là vui mừng hân ho n để 
sám hối. Chúng t  thử nghe  hính miệng ông nói:   

Lc 19, 8-10: Còn ông Da-kêu thì đứng mà thƣ  với Chú  rằng: 
"Thƣ  Ngài, này đây phân nử  tài sản  ủ  tôi, tôi  ho ngƣời nghèo; 
và nếu tôi đã  ƣỡng đoạt  ủ   i  ái gì, tôi xin đền gấp bốn".  

Ðứ  Giêsu nói về ông t : "Hôm n y, ơn  ứu độ đã đến  ho nhà 
này, bởi ngƣời này  ũng là  on  háu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con 
Ngƣời đến để tìm và  ứu những gì đã mất".  

Ngƣời tội lỗi vui mừng ăn năn hối  ải và tự nguyện sử   hữ  
những vết tí h do tội mình đã làm. Tội  húng t  phạm thƣờng để 
lại vết tí h. Tội  hửi rủ  ngƣời khá  thƣờng để lại một vết tí h nóng 
nảy trong tâm hồn và  hính sự nóng nảy làm gi  tăng khả năng 
 hửi rủ  ngƣời khá  trong tƣơng l i. Có nhiều ngƣời nói không biết 
tại s o  on h y nóng h y  hửi?  áng lẽ tôi phải xem tôi có tìm cách 
nào để xó  bỏ vết tí h  ủ  tội nơi tôi  hƣ ? h y  h  xƣng tội để 
đƣợ  th  tội mà thôi. Chúng t  xƣng tội ăn  ắp ăn trộm nhƣng 
quên để ý đến việ  xó  bỏ vết tí h  ủ  tội nên tiền ăn  ắp vẫn  òn 
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b   húng t   ầm giữ. Chúng t  không hiểu h y không muốn hiểu, 
 ho dù đã xƣng tội, tiền ấy vẫn b  tội  ầm giữ trái phép.  

Thế nên không  h  th  tội, Lòng Chú  Thƣơng Xót còn mời gọi 
 húng t  vƣơn lên. Câu  huyện  nh th nh niên  ó nhiều  ủ   ải  ho 
thấy điều đó   

Mt 19, 16-22: Và kì   ó một ngƣời đến thƣ  Ðứ  Giêsu rằng: 
"Thƣ  Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để đƣợ  hƣởng sự sống đời 
đời?". 

Ðứ  Giêsu đáp: "S o  nh hỏi tôi về điều tốt? Ch   ó một Ðấng tốt 
lành mà thôi. Nếu  nh muốn vào  õi sống, thì hãy giữ  á  điều 
răn".  

Ngƣời ấy hỏi: "Ðiều răn nào?" Ðứ  Giêsu đáp: "Ngƣơi không 
đƣợ  giết ngƣời. Ngƣơi không đƣợ  ngoại tình. Ngƣơi không đƣợ  
trộm  ắp. Ngƣơi không đƣợ  làm  hứng gi n.  

Ngƣơi phải thờ  h  kính mẹ, và "Ngƣơi phải yêu đồng loại nhƣ 
yêu chính mình".  

Ngƣời th nh niên ấy nói: "Tất  ả những điều đó, tôi đã tuân giữ, 
tôi  òn thiếu điều gì nữ ?".  

Ðứ  Giêsu đáp: "Nếu  nh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài 
sản  ủ   nh và đem  ho ngƣời nghèo,  nh sẽ đƣợ  một kho tàng 
trên trời. Rồi hãy đến theo tôi".  

Nghe lời đó, ngƣời th nh niên buồn rầu bỏ đi, vì  nh t   ó nhiều 
 ủ   ải.  

Ngƣời th nh niên đã  ố gắng không phạm tội nhƣng Chú  Giêsu 
 ho thấy ngƣời ấy vẫn  òn thiếu điều qu n trọng là đi theo Chú . 
Kết quả là  nh quyết đ nh đi theo tiền bạ  và đời sống  nh không 
thể vƣơn   o đƣợ .  ời sống ngƣời đàn bà ngoại tình  ũng thế, 
không  h  không phạt, Chú  Giêsu  òn mời gọi ngƣời ấy r  đi và 
đừng phạm tội nữ .  

Chú  hãy  ho  on,  on tim  ủ  Chú   

Câu  hính yếu mà Chú  Giêsu muốn nói với  húng t  vẫn là lời 
mời gọi ―nên hoàn thiện nhƣ Ch  trên trời‖ . 

Mt 5, 48: Vậy  nh em hãy nên hoàn thiện, nhƣ Ch   nh em trên 
trời là Ðấng hoàn thiện.  

Hoàn thiện nhƣ Thiên Chú  Ch  mời gọi  húng t   ó  on tim,  ó 
tình yêu nhƣ Thiên Chú  Ch  vì Thiên Chú  là Tình Yêu.  iều đó 
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 ũng  ó nghĩ  là khi  húng t  nhận đƣợ  những ân huệ từ lòng 
thƣơng xót  ủ  Chú ,  húng t   ũng  ần tạ ơn Chú  vì những gì 
 húng t  đã nhận đƣợ . Chúng t  thƣờng hiểu tạ ơn là xin lễ, xin 
khấn... Thế nhƣng đó  hƣ  phải là lời tạ ơn đí h thự .  

Tạ ơn đí h thự  là  ả  uộ  sống  húng t  nhìn gƣơng  ủ  Thánh 
Phêrô: Khi trở lại ngài đã dấn thân phụ  vụ nƣớ  Chú . Thánh 
Ph olô  ũng thế, khi trở lại đã thành một ngƣời  huyên lo n báo 
Tin mừng. Trong đời sống hằng ngày  ũng thế, đôi khi  húng t  
gặp một ngƣời trở lại âm thầm phụ  vụ Giáo hội, phụ  vụ xứ đạo.  

Tóm lại, khi  húng t  nƣơng ẩn vào Lòng Chú  Thƣơng Xót, 
 húng t   ó  on tim mới,  on tim  ủ  Lòng Chú  Thƣơng Xót và 
 húng t  sống đời sống mới bằng  on tim ấy. 

 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
   H   c un  niềm vui cùn  toàn t ể Giáo Hội  oàn vũ, 
mừn  kín  trọn  t ể   i Thánh Phêrô và P  olô Tôn  Đồ, 
ngày 29/6/2017. 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀI GÒN 

Kín  C  c Mừn  Lễ Bổn Mạn : 

 

ĐỨC TỔNG PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC 

CHA PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC VƯỢNG,  

Quản  ạt Hốc Môn  

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN GIÁO, 

D n  Đức Bà C    B  N ôi 

CHA PHAOLÔ NGUYỄN NGUYÊN,  

P   B n Đặc trách Hiệp Hội LCTX GP Xuân Lộc 

 

   Xin Thiên C   , qu  lời cầu bầu củ  T án  quan t ầy, 
tuôn đổ muôn  n làn  trên Đức Tổn  và Quý C  . 
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CHÖA NHẬT LỄ CHÖA THÁNH THẦN HIỆN  UỐNG 

 

Chú  Thánh Thần 
là  ấng b  quên 
lãng.  úng vậy, 
Thiên Chúa có 3 
Ngôi là Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần. Thế 
nhƣng thƣờng  húng 
t   h  nhớ tới Chú  
Giêsu và Chúa Cha 
thôi, ít khi nhớ tới 
Chú  Thánh Thần. 

Thế nhƣng Chú  
Thánh Thần lại là 
 ấng rất kỳ diệu, 
Ngài mà hoạt động 
nơi  i thì làm phát 
sinh biết b o điều kỳ diệu nơi 
ngƣời đó. Ngài mà hoạt động nơi 
nào thì  ũng làm phát sinh biết 
b o điều kỳ diệu ở nơi đó.  

 oạn sá h Công Vụ Tông  ồ 
(Cv 2, 1-11) mà  húng t  vừ  
nghe: Chú  Thánh Thần hoạt 
động nơi  á  tông đồ. Trƣớ  đó 
 á  tông đồ đã từng theo Chú  
Giêsu 3 năm, đã từng nghe biết 
b o lời dạy dỗ  ủ  Chú  Giêsu, 
đã từng thấy biết b o phép lạ  ủ  
Chú  Giêsu. Nhƣng  on ngƣời 

 ủ   á  ông hầu nhƣ 
 hẳng  h u ảnh hƣởng 
tốt nào  ả: vẫn lo 
tr nh dành quyền lợi, 
vẫn sợ  hết nên trốn 
kín trong nhà. Thế rồi 
Chú  Thánh Thần ngự 
đến trên  á  ông và 
s u đó  á  ông đƣợ  
biến đổi hẳn: nhiệt 
thành với Tin Mừng, 
  n đảm r o giảng Tin 
Mừng. Có  i ngờ một 
ngƣời nhƣ Phêrô đã 
từng run sợ  hối Chú  
bây bẩy trƣớ  những 
tên đầy tớ  ủ   á  
Thƣợng tế mà bây giờ 

lại đứng r  trƣớ  một đám đông 
r o giảng hùng hồn khiến  ho liền 
ng y s u đó  ó 3 ngàn ngƣời xin 
theo đạo. 

Chắ   húng t   ũng mong 
muốn Chú  Thánh Thần hoạt 
động nơi  húng t  để làm những 
điều kỳ diệu nơi  húng t . Nhƣng 
làm s o để đƣợ  nhƣ vậy? Xin đề 
ngh  2 điều: 

- Một là  húng t  hãy  ầu 
nguyện  ùng với Chú  Thánh 
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Thần. Chúng t  đã  ầu nguyện 
rất nhiều. Nhƣng khi  ầu nguyện 
 húng t   h  nói  ho Chú  biết 
mình đ ng sống nhƣ thế nào, 
mình đ ng  ần những ơn gì và 
xin Chú  b n ơn đó  ho t . Cầu 
nguyện nhƣ vậy là s i lầm, vì đâu 
phải nhờ  húng t  nói mà Chú  
mới biết  húng t   ần gì. Chú  là 
 ấng biết tất  ả mọi sự ki  mà. 
 iều qu n trọng nhất không phải 
là t  nói  ho Chú  biết t  muốn 
gì, mà là xin Chú   ho t  biết 
Chú  đ ng muốn gì nơi t . Do đó 
t  phải  ầu nguyện  ùng với Chú  
Thánh Thần, để Chú  Thánh 
Thần soi sáng  ho t  biết ý Chú  
và giúp t  s u đó làm theo ý 
Chú . Có  ầu nguyện nhƣ vậy thì 
s u đó  uộ  đời t  mới biến đổi. 

-  iều thứ h i  ó liên qu n tới 
việ  xƣng tội. Trong bài Tin mừng 
 húng t  vừ  nghe,  ó một điểm 
hơi lạ.  ó là Chú  Giêsu vừ  b n 
Chú  Thánh Thần vừ  b n quyền 
th  tội  ho  á  tông đồ: "Chúng 
 on hãy nhận lãnh Thánh Thần, 
 húng  on th  tội  ho  i..." Tại 
sao Chúa Giêsu ban Chúa Thánh 
Thần và b n ơn th  tội  hung 
nh u? Thƣ  vì 2 điều đó liên hệ 
 hặt  hẽ với nh u. Nói  á h khá , 
nếu  húng t  muốn lãnh Bí tí h 
Giải tội  ho  ó hiệu quả tốt thì 
 húng t  phải xƣng tội  ùng với 
Chú  Thánh Thần. T  hãy nhìn lại 
 á h xƣng tội bấy lâu n y  ủ  
 húng t . Mỗi khi xƣng tội  húng 

t  làm 5 việ : một là xét mình 
xem mình  ó những tội gì; hai là 
s u đó đọ  một kinh ăn năn tội; 
ba là vào toà xƣng tội, kể  ho kỹ 
hết mọi tội đừng sót tội nào; bốn 
là nghe  ho rõ Ch  giải tội dạy 
đọ  b o nhiêu kinh; năm là trở 
r  đọ   ho hết bấy nhiêu kinh đó. 
Rồi trở về. Kết quả nhƣ thế nào? 
Chúng t  thấy  n tâm hơn đôi 
 hút. Nhƣng  ũng sống bình 
thƣờng nhƣ trƣớ ,  ũng phạm lại 
bấy nhiêu tội ấy, lần s u đi xƣng 
tội  ũng xƣng bấy nhiêu tội ấy. 
Nghĩ  là hầu nhƣ không  ó gì 
th y đổi. Xƣng tội  ùng với Chú  
Thánh Thần nghĩ  là trong phần 
xét mình trƣớ  khi vào toà xƣng 
tội,  húng t  hãy xét mình  ùng 
với Chú  Thánh Thần, xin Ngài 
soi sáng  ho t   hẳng những thấy 
đƣợ  mình đã phạm những tội gì 
mà  òn tại s o mình phạm những 
tội đó; xin Chú  Thánh Thần soi 
sáng  ho t  thấy những tội mà 
mình không thấy. Ví dụ: nhiều 
ngƣời đâu  ó nghĩ rằng việ  mình 
đ ng tính kế hại ngƣời là  ó tội, 
nhiều ngƣời đâu  ó nghĩ việ  
mình sống í h kỷ với nhà hàng 
xóm là  ó tội. Xƣng tội  ùng với 
Chú  Thánh Thần nghĩ  là s u 
khi xƣng tội  húng t  xin Chú  
Thánh Thần soi sáng  ho t  biết 
từ n y mình phải sử  đổi nhƣ thế 
nào. Có nhƣ vậy mỗi lần  húng t  
đi xƣng tội xong,  uộ  sống  ủ  
mình mới th y đổi tốt đẹp hơn. 
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CHÖA NHẬT   THƯỜNG NIÊN, NĂM A   

LỄ CHÖA BA NGÔI  

 

1. Tín điều T iên C    B  
Ngôi có gì hay?  

   Có lẽ từ 
trƣớ  tới n y, 
 húng t  nghĩ 
tín điều Thiên 
Chúa Ba Ngôi 
quá khô khan, 
nhƣ một  ông 
thứ  toán: một 
Chúa ba Ngôi, 
b  Ngôi một 
Chúa! 

   Nhƣng  ó đi 
sâu vào nội 
dung tín điều 
này thì chúng 
t  mới thấy 
 húng t  thật 
hạnh phú  khi 
Thiên Chúa 
 húng t  thờ là 
Thiên Chúa Ba 
Ngôi: 

   - Ngài là Cha  hứ không phải 
là một v  thần độ  đoán. 

   - Chúng t  thờ Ngài, nhƣng 
không phải trong tâm tình sợ 
sệt, mà trong tâm tình yêu mến 
nhƣ  ứ  Giêsu, Con  ủ  Ngài. 

   - Ngài không ở x   húng t , 
nhƣng ở ng y trong lòng  húng 

t , bằng Chúa Thánh 
Thần mà Ngài ban 
cho chúng ta. 

   - Ngài là ba Ngôi, 
nghĩ  là Ngài sống 
tập thể, yêu thƣơng 
nh u, kết hợp với 
nhau và luôn trao 
b n  ho nh u. Do đó 
Ngài không phải là 
một mẫu khô  ứng 
để t  tôn thờ, nhƣng 
là một  uộ  sống để 
chúng t  sống theo. 

2. Sử  lại  ìn  ản  
lệc  lạc về Thiên 
Chúa:  

   Lời Chú  hôm n y 
vẽ lên một hình ảnh 
Thiên Chú  rất dễ 
thƣơng,  ó lẽ khá  

hẳn hình ảnh méo mó lệ h lạ  
trong đầu  húng t  bấy lâu n y: 
Ngài là Thiên Chú  yêu thƣơng, 
với những biểu hiện rất  ụ thể 
 ủ  tình yêu: 

   - Yêu thƣơng là Cho: "Thiên 
Chú  đã yêu thƣơng thế gi n 
đến nỗi đã b n Con Một mình 
 ho thế gi n". 
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   - Yêu thƣơng là làm  ho Sốn  
và sốn  dồi dào: "… để  i tin 
vào Con  ủ  Ngài thì khỏi phải 
 hết, nhƣng đƣợ  sống muôn 
đời". 

   - Yêu thƣơng là T   t ứ: 
Thiên Chú  mặ  khải  ho Môsê 
biết Ngài là "Thiên Chú  từ bi, 
nhân hậu, nhẫn nại, giàu ân 
nghĩ  và thành tín". 

   - Yêu thƣơng là ở c un , 
sốn  c un , đi c un : Môsê 
đã nài xin và đƣợ  Thiên Chú  
 hấp nhận "Dám xin Chú   ùng 
đi đƣờng với  húng tôi". Thánh 
Ph olô  ũng  ho tín hữu Côrintô 
biết Thiên Chú  "sẽ ở  ùng  nh 
em". 

3. Mầu n iệm B  N ôi:  

   Ai trong  húng t   ũng biết 
 âu  huyện về Thánh Augustinô 
ngày ki  gặp một  ậu bé đ ng 
 ố sứ  lấy một  hiế  vỏ sò mú  
nƣớ  biển đổ vào một  ái h ng. 
Thánh nhân đã  hê  ƣời  ậu bé. 
Nhƣng  ậu đã đáp lại: việ  tôi 
làm không đáng  hê  ƣời bằng 
việ  Ngài muốn dùng trí khôn 
loài ngƣời để tìm hiểu mầu 
nhiệm Thiên Chú  B  Ngôi. 

   Mầu nhiệm là sự thật vƣợt 
quá tầm hiểu  ủ  trí khôn loài 
ngƣời. Tuy nhiên điều này 

không  ó nghĩ  là  húng t  
không thể biết tí gì về mầu 
nhiệm ấy. Mặ  dù B  Ngôi Thiên 
Chú  là một mầu nhiệm, nhƣng 
Thiên Chú   ũng  ho  húng t  
hiểu biết đôi điều về mầu nhiệm 
ấy: 

   - Ngài đã b n rất nhiều dấu 
 h  trong vũ trụ thiên nhiên. 
Volt ire đã nói: "Ch   ần mở mắt 
r  là t  nhận biết sự hiện hữu 
 ủ  Thiên Chú ". Abr h m 
Lin oln giải thí h rõ hơn: "Tôi 
không hiểu làm s o ngƣời t   ó 
thể là ngƣời vô thần đƣợ  khi 
nhìn xuống mặt đất. Tôi  ũng 
không thể hình dung đƣợ  một 
ngƣời nào đó nhìn lên trời mà 
nói rằng không  ó Thiên Chú ". 

   - Qu  những tr ng Sá h 
Thánh, Thiên Chúa còn cho ta 
biết thêm rằng Ngài  ó B  Ngôi 
là Ch , Con và Thánh Thần; 
rằng Ngài yêu thƣơng loài ngƣời 
đến nỗi b n  hính Con Một  ủ  
Ngài  ho  húng t ; rằng  húng 
t  đƣợ  Ngài nhận làm con và 
 ó quyền gọi Ngài là Ch ; rằng 
 húng t   ó thể nói  huyện thân 
mật với Ngài khi  ầu nguyện; 
rằng Ngài để dành sẵn hạnh 
phú  vĩnh  ửu  ho  húng t  
trong nhà Ngài… Tóm lại là Ngài 
yêu thƣơng  húng t  vô  ùng. 
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CHÖA NHẬT  I THƯỜNG NIÊN, NĂM A  

LỄ MÌNH MÁU CHÖA KITÔ  

 

Mỗi khi một nơi nào đó xảy r  
nạn đói thì hầu nhƣ  ả thế giới 
xú  động gởi thự  
phẩm đến tới tấp 
để  ứu đói. 
Nhƣng  ó mấy  i 
qu n tâm đến 
những  ái đói tinh 
thần: đói yêu 
thƣơng, đói  ông 
bình, đói  hân lý, 
đói th  thứ, đói 
 ảm thông…? 
Những loại đói 
này không  i  ứu 
nổi, ngoại trừ một 
mình  ứ  Giêsu. 

Tuy nhiên 
không phải hễ  ứ 
rƣớ  lễ là  húng 
t  sẽ no. Muốn 
 ho  ứ  Giêsu 
thự  sự trở thành 
 ủ  ăn bổ dƣỡng 
thì  húng t   ần phải kết hợp với 
Ngài,  ũng nhƣ  ành nho  ó kết 
hợp với  ây nho thì mới nhận 
đƣợ  nhự  sống truyền s ng. 

 ứ  Giêsu là một thứ Bánh  ó 
thể thoả mãn mọi  ơn đói  ủ  
loài ngƣời: 

- Với những ngƣời theo Ngài 
trong s  mạ  đã b  ngày và 

đ ng đói, Ngài đã 
 ho họ bánh tự 
nhiên thỏ  mãn 
 ơn đói thể xá  
 ủ  họ. 

- Với ngƣời  ùi 
b  mọi ngƣời ghê 
tởm lánh x , Ngài 
đã  ho bánh  hữ  
lành  ơn bệnh. 

- Với ngƣời phụ 
nữ nhiều  hồng 
bên bờ giếng 
Gi  óp, Ngài đã 
 ho  h  thứ bánh 
nhân ái làm thỏ  
mãn  ơn đói 
muốn đƣợ   hấp 
nhận. 

- Với những 
ngƣời tội lỗi, Ngài 

b n bánh thứ th . 

- Với những ngƣời b  xã hội 
ruồng bỏ, Ngài  ùng ăn với họ 
và b n  ho họ bánh  ảm thông 
để thỏ  mãn  ơn đói muốn đƣợ  
ngƣời t  nhìn nhận phẩm giá 
 ủ  mình. 
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- Với ngƣời mẹ N im đ ng đi 
 hôn đứ   on độ  nhất  ủ  
mình, và với M tt , M ri  đ ng 
khó  vì L d rô vừ  mới  hết, 
Ngài b n bánh sự sống  ho 
ngƣời thân  ủ  họ sống lại. 

- Với ngƣời thu thuế Gi kêu 
bấy lâu n y đã quen ăn  ắp 
phần bánh  ủ  ngƣời nghèo, 
Ngài đến nhà và ăn  ùng bàn 
với ông, b n  ho ông bánh một 
đời sống mới tốt đẹp hơn. 

- Với tên trộm bên phải thập 
giá Ngài, Ngài b n  ho hắn bánh 
hò  giải và một  hỗ trên bàn tiệ  
thiên quố . 

Tuy nhiên,  ũng  ó những 
ngƣời không rộng t y đón nhận 
bánh  ủ  Ngài: 

-  ó là ngƣời th nh niên giàu 
 ó đã buồn bã bỏ đi khi Ngài 
khuyên  nh từ bỏ tài sản. 

-  ó là những ngƣời biệt phái 
và luật sĩ nhiều lần  ố tình 
không muốn hiểu Tin Mừng  ủ  
Ngài. 

-  ó là dân thành Giêrus lem 
đã khiến Ngài phải khó  vì họ 
không đón nhận bình  n Ngài 
m ng tới. 

- Và đó là Phil tô đã m   m i 
khi Ngài xƣng mình là  hứng 
nhân  ủ  Sự Thật. 

 

Ý n  ĩ  tấm bánh 

Tấm bánh mà hằng ngày t  
dâng lên trên bàn thờ và s u đó 
rƣớ  vào lòng  hứ  đựng rất 
nhiều ý nghĩ : 

-  ó là thành quả  ủ  biết b o 
 ông l o:  ủ  đất,  ủ  ánh mặt 
trời,  ủ  những giọt mƣ ,  ủ  
l o động và trí ó   on ngƣời. 

- Trƣớ  khi đến t y  húng t , 
nó  ũng đã qu  t y ngƣời thợ 
gặt, ngƣời thợ x y và ngƣời thợ 
làm bánh. 

- Và dĩ nhiên  húng t  không 
thể quên v i trò  ủ  Thiên Chú  
tạo dựng và qu n phòng. 

- Là một tấm bánh, nhƣng nó 
là kết hợp  ủ  rất nhiều hạt bột 
từ rất nhiều hạt lú  rải rá  trên 
các cánh đồng. 

Bởi thế, khi  hủ tế dâng bánh 
lên, ngài đã đọ : "Lạy Chú  là 
Chú  tể  àn khôn,  hú  tụng 
Chú  đã rộng b n  ho  húng 
 on bánh này là ho  màu ruộng 
đất và l o  ông  ủ   on ngƣời". 

Còn Thánh Phaolô trong bài 
đọ  II hôm n y thì  oi tấm bánh 
ấy là biểu tƣợng  ủ  sự hợp 
nhất  á  tín hữu: "Chúng t  tuy 
nhiều ngƣời, nhƣng  h  là một 
thân thể, vì hết thảy  húng t  
thông phần  ùng một tấm bánh. 
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CHÖA NHẬT  II THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

  
 oạn Tin Mừng hôm nay tiếp 

nối những lời  ứ  Giêsu s i  á  
môn đệ r  đi truyền giáo. Ngài 
khuyến  áo họ rằng  ó thể họ sẽ 
gặp nhiều khó khăn và  ả bá h 
hại nữ . Nhƣng Ngài bảo họ 
" ừng sợ", bởi vì Chú  qu n 
phòng luôn ở bên họ để  he 
 hở: "Tó  trên đầu  húng  on đã 
đƣợ  đếm  ả rồi". 

Bàn về sự sợ 

Con ngƣời  ó nhiều nỗi sợ: sợ 
khổ, sợ  hết, sợ thất bại, sợ  ô 
đơn, sợ dấn thân v.v. 

Cái sợ làm tê liệt  on ngƣời: 
không  ó sứ  làm việ , không 
suy nghĩ sáng suốt, không giải 
quyết đƣợ  tình huống v.v. 

Ng y  ả những ngƣời làm việ  
tông đồ  ũng không tránh khỏi 
nỗi sợ: sợ không đủ khả năng, 
sợ ngƣời t  không nghe mình, 
sợ b   hống đối bởi những ngƣời 
không  ó thiện  ảm với Tin 

Mừng v.v. Vì sợ nhƣ thế nên  ó 
ngƣời không dám mạnh dạn r o 
giảng,  ó ngƣời trốn tránh sứ 
mạng. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, 
 ứ  Giêsu bảo "đừng sợ". Ngài 
không  h   ho  húng ta cách làm 
thế nào để khỏi sợ. Lý do duy 
nhất Ngài đƣ  r  là gƣơng  ủ  
Ngài: 

- Chúng t  là môn đệ 
 ủ  Ngài. Vì thế việ  
 húng t  gặp khó khăn 
và bá h hại không  ó gì 
lạ, vì Thầy  ủ   húng t  
 ũng đã từng b  nhƣ thế 
và  òn b  năng hơn 
 húng t  nhiều. Vì vậy, 
nếu là môn đệ  ứ  Giêsu 

thì đừng tìm  á h trốn tránh khó 
khăn và bá h hại. 

- Hãy noi gƣơng  ứ  Giêsu mà 
  n đảm giữ vững lập trƣờng 
 ủ  mình và tiếp tụ  sứ mạng 
 ủ  mình, không phải bận tâm 
về bất  ứ điều gì khá : a/ không 
 ần bận tâm đến mạng sống bởi 
vì ng y  ả mạng sống một  on 
 him sẻ nhỏ bé mà  òn do Chú  
đ nh đoạt, huống  hi mạng sống 
 on ngƣời; b/ không  ần bận 
tâm đến sự  hống đối  ủ  ngƣời 
đời, vì "Ai tuyền xƣng Thầy 
trƣớ  mặt ngƣời đời thì Thầy sẽ 
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tuyên xƣng ngƣời ấy trƣớ  mặt 
Ch  Thầy". 

Ch  Ch rles de Fou  uld đã 
nói: "Cá h làm  hứng tốt nhất 
cho Chúa là chúng ta không bao 
giờ sợ gì  ả". 

- Chuyện minh họ : Trái tim 
 huột 

Có một  on  huột ki  rất sợ 
mèo. Một v  thần tội nghiệp nó 
nên biến nó thành mèo. Thành 
mèo rồi nó lại sợ  hó. V  thần 
biến nó thành  hó. Thành  hó 
rồi nó lại sợ  ọp. V  thần  ho nó 
thành  ọp. Nhƣng thành  ọp rồi 
nó lại sợ ngƣời thợ săn. V  thần 
đành  h u thua: "T   ó biến mi 
thành bất  ứ thứ gì đi nữ  thì 
 ũng không giúp mi hết sợ, bởi 
vì trái tim  ủ  mi vẫn là trái tim 
chuột". 

Suy n  ĩ về Chúa Quan 
Phòng 

Nhiều ngƣời  ó một thái độ rất 
đặ  biệt: gặp  huyện vui h y 
 huyện buồn, họ  ũng đều nói 
" ó là ý Chú "; thành công hay 
thất bại, họ  ũng nói "đó là ý 
Chúa"; trƣớ  mọi khó khăn, 
nguy hiểm, họ nói " ể Chú  
lo"… Phải  hăng thái độ đó là 
quá ngây thơ: đành rằng  ó 
Chú  đó, nhƣng bản thân mình 
 ũng phải xo y trở  hứ! "Hãy tự 
giúp mình trƣớ , rồi Chú  sẽ 
giúp thêm"! 

Nhƣng suy  ho  ùng, thái độ 
tin tƣởng phó thá  vào Chú  
quan phòng  ó những  ơ sở rất 
vững vàng: 

- Ngƣời phó thá  vào Chúa 
qu n phòng tin rằng Chú  luôn 
hiện diện bên  ạnh  on ngƣời 
trong mọi tình huống. Tin nhƣ 
thế là rất đúng, vì Thánh Kinh 
hằng lặp đi lặp lại biết b o lần 
 hân lý ấy: "T  hằng ở với  on" 
(Gr 1, 10), "Thầy sẽ ở với  húng 
 on mọi ngày  ho đến tận thế" 
(Mt 28, 20)… 

- Ngƣời phó thá  vào Chú  
 ũng tin rằng Chú   ó kế hoạ h 
 ủ  Ngài và không điều gì xảy r  
ngoài kế hoạ h  ủ  Thiên Chúa. 
Tin nhƣ thế  ũng rất đúng: 
"Không  on  him sẻ nào rơi 
xuống đất mà Ch   á   on 
không biết đến. Phần  á   on, 
tó  trên đầu  á   on đã đƣợ  
đếm  ả rồi" (bài Tin Mừng hôm 
nay). 

- Ngƣời phó thá  vào Chú  
 òn xá  tín rằng Thiên Chú  là 
Ch  và mình là  on. Một ngƣời 
Ch  toàn năng và hết sứ  yêu 
thƣơng  on nhƣ Thiên Chú  thì 
 hắ   hắn biết  á h  n bài  ho 
con  ái mình những điều tốt 
nhất: "Ch   húng  on trên trời 
thừ  biết  húng  on  ần gì" (Mt 
632). 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 18

 

 

(Tiếp theo) 
Lm. G. Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào 
Rất thƣờng đƣợ  sử dụng trong sinh hoạt nhà đạo, hạn từ ―mầu 

nhiệm‖ (mysterium, mystery, mystère) với ý nghĩ  nhiệm mầu – vốn 
thƣờng để  h  sự khó hiểu hoặ  không thể hiểu đƣợ   ủ  một vấn đề 
nào đó, bởi ý nghĩ  tự thân  ủ  hạn từ ―mầu nhiệm‖ là không thể 
thấu hiểu đƣợ  – thì thật r , vấn đề ―không thể thấu hiểu đƣợ ‖ đó 
không phải là không thể  ảm nhận, bởi lẽ ngƣời t  vẫn luôn  ó thể 
thấu  ảm đƣợ  ―mầu nhiệm‖.1  

Chẳng hạn, không b o giờ  ó thể hiểu đƣợ   á h toàn vẹn về 
Thiên Chú , Chú  B  Ngôi,  ấng Siêu Việt, bởi  hân lý tuyệt đối h y 
sự thật vẹn toàn nơi Ngài mãi mãi là một mầu nhiệm. Tuy nhiên, 
tuyệt đại đ  số nhân loại tin  ó siêu nhiên. Con ngƣời vẫn luôn  ó thể 
 ảm nhận là thật về sự hiện diện  ủ  một Thiên Chú  Tạo Hó  trong 
mọi thụ tạo;  ũng vậy,  on ngƣời  òn  ảm nhận đƣợ  rất nhiều điều 
khá  nữ  nơi Ngài, đặ  biệt là tình yêu  ủ  Thiên Chú  Tình Yêu 
trong cung cách từ bi và giàu lòng thƣơng xót  ủ  Ngài.  
Mầu n iệm T iên C    T   n    t 

Trong Thông điệp Dives in misericordia,  ứ  Giáo hoàng Gio-an 
Phao-lô II trình bày Thiên Chú  là Ch ,  ấng giàu lòng thƣơng xót.2 
Trong Tông  hiếu Vultus miseri ordi e,  ứ  Giáo hoàng Phan-xi-cô 
trình bày dung nh n  ủ  lòng Chú  xót thƣơng.3 Theo đó, mầu nhiệm 
Chúa Ki-tô (mysterium Christi, mystery of Christ, mystère du Christ) 
buộ  ngài ―phải r o giảng lòng thƣơng xót nhƣ tình yêu-xót thƣơng 

                                 
1
 X. Gio-an Phao-lô II, Dono e Mistero (Hồng ân và mầu nhiệm) (Editore: Jaca Book, 2011; EAN: 

9788816304970; F. X. Durrwell, Le Père, Dieu en son mystère (Cha, Thiên Chúa nhiệm mầu) (Ed. 

du Cerf, 1987). 

2
 Thông điệp Dives in misericordia được ban hành năm 1980. 

3
 Tông chiếu Vultus misericordiae được ban hành năm 2015. 

https://www.ibs.it/libri/editori/Jaca%20Book
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 ủ  Thiên Chú , đã đƣợ  mặ  khải trong  ùng một mầu nhiệm  ứ  
Ki-tô‖.4 

Theo đó, Thiên Chú  là tình yêu, không hề dửng dƣng mà rất 
mự   hạnh thƣơng. Những đ u khổ  ứ  Ki-tô Giê-su gánh lấy vì nhân 
loại, và những đ u khổ  on ngƣời phải  h u vẫn  ó tá  động h i  hiều 
nơi Thiên Chú .  ó  hính là biểu hiện  ủ  lòng thƣơng xót 
(compassio, compassion, mercy, miséricorde).5 Khi  ứ  Ki-tô Giê-su 
 hạnh thƣơng gánh lấy tội  ủ  nhân loại,  h u  hết vì nhân loại…, thì 
thự   hất nghĩ  là,  ấng là Chú -Ngƣời ấy đã tỏ lòng thƣơng xót đối 
với nhân loại.6 Thiên Chú  trở nên bạn đồng hành trong đ u khổ với 
nhân loại. Hạnh phú  viên mãn nơi Thiên Chú  đã tự m ng vào mình 
đ u khổ  ủ  nhân loại và vì nhân loại.  ấy là một gó  nhìn  ần thiết 
về mầu nhiệm Thiên Chú  thƣơng xót.7 

Thật vậy,  hính trong Thần Khí, Thiên Chú  là Ch  Xót Thƣơng, 
 ấng luôn luôn giàu lòng thƣơng xót (Père des miséricordes, et 
toujours riche en miséricorde), đƣợ  mặ  khải  á h đặ  biệt nơi mầu 
nhiệm Tử Nạn-Phụ  Sinh  ủ  Ngôi H i Thiên Chú  làm ngƣời,  ứ  Ki-
tô Giê-su.8  
Năm lần sử dụn  từ mercy 
1. APV 11,8 

 The mystery of Christ… obliges me to pro l im mercy  s God‘s 
merciful love, revealed in that same mystery of Christ. (APV 11,8)  

 Le mystère du Christ… m‘  poussé à r ppeler d ns l‘encyclique 
Redemptor Hominis sa dignité incompa-r ble, m‘oblige  ussi à 
proclamer la miséricorde en t nt qu‘ mour miséri ordieux de Dieu 
révélé dans ce mystère. (APV 11,8) 

 Mầu nhiệm Chú  Kitô... buộ  tôi phải r o giảng l n  t   n  x t 
nhƣ tình yêu-xót thƣơng  ủ  Thiên Chú , đã đƣợ  mặ  khải trong 
 ùng một mầu nhiệm  ứ  Kitô. (APV 11,8)  

2. APV 11,9 

                                 
4
 MV, APV 11,8. 

5
 Hs 11,8; Xh 34,6;  

6
 X. 1 Cr 12,3. 

7
 X. 1 Tx 1,6; 1 Pr 4,14; Rm 5,5. 

8
 X. Ep 2,4; 2 Cr 1,3; 5,21; Xh 34,6; Gr 31,3.20; Nkm 9,31; Is 49,15; Hs 14,5; 11,9. 

http://www.vatican.va/edocs/ENG0215/A.HTM
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 It likewise obliges me to have recourse to that mercy and to beg 
for it at this difficult, critical phase of the history of the Church and 
of the world‖.9 (APV 11,9)  

 Il me conduit également à en appeler à cette miséri-corde et à 
l‘implorer d ns  ette ph se diffi ile et  riti-que de l‘histoire de 
l‘Eglise et du monde‖.10 (APV 11,9) 

 Mầu nhiệm ấy  ũng buộ  tôi phải trông  ậy và khẩn nài lòng 
t   n  xót trong gi i đoạn khó khăn và thiết yếu này  ủ  l  h sử 
Giáo hội và thế giới‖.11 (APV 11,9)  

3. APV 11,11 
 Let us listen to his words on e more: ―The Chur h lives  n  uthenti  

life when she professes and proclaims mercy—the most 
stupendous attribute of the Creator and of the Redeemer—and 
when she brings people  lose to the sour es of the S viour‘s 
mercy, of whi h she is the trustee  nd dispenser‖.12 (APV 11,11)  

 Recevons ses paroles de façon renouvelée: ―L‘Eglise vit d‘une vie 
 uthentique lorsqu‘elle professe et pro-clame la Miséricorde, 
attribut le plus admirable du Créateur et du Rédempteur, et 
lorsqu‘elle  onduit les hommes  ux sour es de l  Miséricorde du 
Sauveur, dont elle est la dépositaire et l  dispens tri e‖.13 (APV 
11,11) 

 Chúng t  hãy lắng nghe lời ngài một lần nữ : ―Giáo hội sống  uộ  
sống đí h thự  khi tuyên xƣng và r o truyền l n  t   n  x t – 
thuộ  tính diệu kỳ nhất  ủ  Tạo Hó  và  ủ   ấng Cứu Chuộ  – và 
khi đem  on ngƣời đến gần với  ội nguồn l n  t   n  x t  ủ  
 ấng Cứu Thế, mà Giáo hội là ngƣời đƣợ  ủy thá  và phân phát‖.14 
(APV 11,11)  

4. APV 12,1 

 The Church is commissioned to announce the mercy of God, the 
beating heart of the Gospel, which in its own way must penetrate 
the heart and mind of every person. (APV 12,1)  

                                 
9
 Saint John Paul II, Encyclical Letter Dives in Misericordia, 15. 

10
 Lett. Enc. Dives in misericordia, n. 15. 

11
 Gio-an Phao-lô II, Thông điệp Dives in Misericordia, số 15. 

12
 Ibid., 13. 

13
 Ibid., n. 13. 

14
 Ibid., số 13; MV, số 11. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
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 L‘Eglise   pour mission d‘ nnon er l  miséricorde de Dieu,  œur 
b tt nt de l‘Ev ngile, qu‘elle doit f ire p r-venir  u  œur et à l‘esprit 
de tous. (APV 12,1) 

 Giáo hội đƣợ  ủy thá  để lo n báo l n  t   n  x t  ủ  Thiên 
Chú , là trái tim đ ng nh p đập Tin mừng để theo  á h thứ  riêng 
mà thấm nhập vào tâm trí  ủ  mỗi ngƣời. (APV 12,1)  

Để kết 
Nếu đã không dễ gì thấu hiểu đƣợ  mầu nhiệm nói  hung, thì tất 

 ũng không dễ gì hiểu thấu đƣợ  Mầu nhiệm Thiên Chú  Tạo Hó  là 
Cha giàu lòng thƣơng xót, Mầu nhiệm Chú  Ki-tô Giê-su  ấng Cứu 
Chuộ , Mầu nhiệm Thánh Thần Thiên Chú ,  ấng luôn hiện diện, soi 
sáng mọi hoạt động trong Giáo hội.  

Tuy nhiên, không phải là không thể  ảm nhận đƣợ  mầu nhiệm. 
Rõ ràng, không thấu hiểu không  ó nghĩ  là không thể  ảm thấu. Vì 
thế, noi gƣơng  ứ  Giáo hoàng Ph n-xi- ô,  húng t   ũng hãy nói và 
hãy  ảm: (1) ―Mầu nhiệm  ủ  Chú  Ki-tô... buộ  tôi phải r o giảng 
lòng thƣơng xót nhƣ tình yêu-xót thƣơng  ủ  Thiên Chú , đã đƣợ  
mặ  khải trong  ùng một mầu nhiệm  ứ  Ki-tô‖ (APV 11,8); (2) ―Mầu 
nhiệm ấy  ũng buộ  tôi phải trông  ậy và khẩn nài lòng thƣơng xót 
trong gi i đoạn khó khăn và thiết yếu này  ủ  l  h sử Giáo hội và thế 
giới‖15 (APV 11,9). 

Bởi thự  r , trong  ái nhìn loại suy mở rộng, ―l  h sử Giáo hội và 
thế giới‖  ũng  ó thể đƣợ   oi là một kiểu mầu nhiệm. Theo đó, 
 húng t  hãy lắng nghe lời  ủ   ứ  Giáo hoàng Ph n-xi- ô một lần 
nữ : (3) ―… ‗Giáo hội sống  uộ  sống đí h thự  khi tuyên xƣng và r o 
truyền lòng thƣơng xót – thuộ  tính diệu kỳ nhất  ủ  Tạo Hó  và  ủ  
 ấng Cứu Chuộ  – và khi đem  on ngƣời đến gần với  ội nguồn lòng 
thƣơng xót  ủ   ấng Cứu Thế, mà Giáo hội là ngƣời đƣợ  ủy thá  và 
phân phát‘‖16 (APV 11,11). 

Thật vậy,17 (4) ―Giáo hội đƣợ  ủy thá  để lo n báo lòng thƣơng 
xót  ủ  Thiên Chú , là trái tim đ ng nh p đập Tin mừng để theo  á h 
thứ  riêng mà thấm nhập vào tâm trí  ủ  mỗi ngƣời‖ (APV 12,1). 

11-5-2017 
GTHH  

                                 
15

 Gio-an Phao-lô II, Thông điệp Dives in Misericordia, số 15. 

16
 Ibid., số 13; MV, số 11. 

17
 X. http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170510/38593. 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 06/2017 CỦA 
TGP VÀ CÁC GIÁO HẠT 

     Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Ch -Em th m dự thánh lễ Kính LCTX 
tại  á  đ   điểm s u: 

TỔNG GIÁO PHẬN: 

   NHÀ THỜ HUYỆN SỸ: Số 1, Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, 
Q.1, TP.HCM; Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chƣơng trình: 14h00: 
Tôn Sùng Trái Tim  ứ  Mẹ. 14g30: Sùng kính  Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót) 

- Ngày 02/06/2017. Chủ Tế: LM.Giuse N uyễn P át Tài, Chánh 

Xứ Tân Thông, GP Phú Cƣờng. 

- Ngày 09/06/2017. Chủ Tế: LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 

Chánh Xứ Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C .LCTX Tgp Sàigòn. 

- Ngày 16/06/2017. Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , 

OP, Chánh xứ Mân Côi, hạt Gò Vấp. 

- Ngày 23/06/2017. Chủ Tế: LM. F  Bảo Lộc, Giám họ  TTMV 

Tgp TP.HCM 

- Ngày 30/06/2017. Chủ Tế: LM. Giuse P ạm Văn Trọn ,  ại 

Chủng Viện Thánh Giuse SG. 

CÁC GIÁO HẠT: 

- HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ Thái Bình (751 Thống Nhất, P.13, 

Q.Gò Vấp), lú  15h, ngày 01/06 (Thứ năm  T). Chủ Tế: LM. 

Giuse Đỗ Mạn  C ờn . 

- HẠT TÂN ĐỊNH: N à T ờ P  olô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, P.14, 

Q.3, TP.HCM), lúc 17g, ngày 01/06 (Thứ Năm  T). Chủ Tế: LM 

F  N uyễn N ọc T u, Linh hƣớng C .LCTX hạt Tân   nh. 

- HẠT HÓC MÔN: N à T ờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã Xuân 

Thới  ông, huyện Hó  Môn), lúc 15g, ngày 03/06 (Thứ bảy  T). 

Chủ Tế: LM P êrô N uyễn N ọc V ợn , Linh hƣớng C .LCTX 

hạt Hó  Môn. 
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- HẠT TÂN SƠN NHÌ: N à t ờ Tân H  n  (162 Tân Hƣơng, P. 
Tân Quý, Q. Tân Phú): Lúc 15g00, ngày 06/6 (thứ B  đầu tháng). 
Chủ tế: LM Đ  Min  Vũ N ọc T ủ. 
    Trƣớ  Thánh Lễ,  ó giờ Cầu nguyện Tôn Sùng Lòng Chú  
Thƣơng Xót. 

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 04/2017 

DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCT  TGP 
SÀIGÒN: 

HẠT TÂN SƠN NHÌ: 

1. Giuse Nguyễn Kim   nh, Giáo xứ Nhân Hò . 
2. M ri  Lâm Th  Lo n, Giáo xứ Tân Việt. 
3. Giuse C o Văn   nh, Giáo xứ Tân Việt. 
4. Antôn Vũ Văn Kh , Giáo xứ Tân Hƣơng. 
5. Antôn  ặng Văn Chu, Giáo xứ Tân Thái Sơn. 
6. M ri   ặng Th  Khƣu, Giáo xứ Tân Thái Sơn. 

HẠT  ÓM MỚI: 

1. Giuse Nguyễn Văn Chiến, Giáo xứ Bắ  Dũng. 
2. M ri   ặng Th  Kim Duyên, Giáo xứ Bắ  Dũng. 

HẠT THỦ ĐỨC: 

1. Ann .M ri  Vũ Th  Quỳ, Giáo xứ Châu Bình (3 triệu). 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TÔN VINH 
LCTX 2017 (CN II PS): 

1. Tổn  C.ty TMDV Tân Hiệp P át: 50.000 Sá h T &SK LCTX, 
45.000 ảnh Chú  TX (30x40), 12.000 ảnh CTX (A5) và 30.840 
 h i nƣớ  Number 1. 

2. Tập đoàn N à Hàn  Đôn  P   n : 20.000.000đ. 
3. Ô.Trần Đìn  Quyền – C.ty Tín Thành: 15.000.000đ. 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP“Quỹ Hỗ trợ bữ  ăn c o các 
t iếu n i  ọc Giáo lý Gđ An T ới Đôn ”: 

1. M ri  Vũ Th  Yến, Giáo xứ Gò Vấp, hạt Gò Vấp: 500.000đ. 

THỰC THI LÕNG THƯƠNG  ÓT MÙA CHAY (Bác ái 
Mùa chay): 

HẠT THỦ ĐỨC: 

1. C .LCTX Giáo xứ Thủ  ứ : 7.000.000đ. 
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2. C .LCTX Giáo xứ F tim : 3.680.000đ. 
3. C .LCTX Giáo xứ Từ  ứ : 3.100.000đ. 
4. C .LCTX Giáo xứ T.Nguyễn Duy Kh ng: 3.000.000đ. 
5. C .LCTX Giáo xứ Xuân Hiệp: 2.000.000 đ. 

6. C .LCTX Giáo xứ T m Hải: 2.000.000đ. 

HẠT  ÓM MỚI: 

1. C .LCTX Giáo xứ Nữ Vƣơng Hò  Bình: 5.200.000đ. 
2. C .LCTX Giáo xứ Lạng Sơn: 4.600.000đ. 
3. C .LCTX Giáo xứ Hợp An: 4.500.000đ. 
4. C .LCTX Giáo xứ Thạ h  à: 3.400.000đ. 
5. C .LCTX Giáo xứ Bắ  Dũng: 3.200.000đ. 
6. C .LCTX Giáo xứ An Nhơn: 2.500.000đ. 
7. C .LCTX Giáo xứ  ứ  Mẹ HCG: 2.200.000đ. 
8. C .LCTX Giáo xứ Tử  ình: 2.100.000đ. 
9. C .LCTX Giáo xứ Hà Nội: 2.000.000đ. 

10.C .LCTX Giáo xứ L m Sơn: 1.000.000đ. 

HẠT GÕ VẤP: 

1. C .LCTX Giáo xứ T.Giuse: 4.000.000đ. 
2. C .LCTX Giáo xứ Xóm Thuố : 4.000.000đ. 

3. C .LCTX Giáo xứ Hò  Bình: 1.000.000đ. 

HẠT BÌNH AN: 

1. C .LCTX Giáo xứ Bình An: 4.000.000đ. 

2. C .LCTX Giáo xứ Bình Hƣng: 500.000đ. 

HẠT SÀIGÕN – CHỢ QUÁN: 

1. C .LCTX Giáo xứ Chợ  ũi: 2.410.000đ. 

HẠT PHÖ THỌ: 

1. C .LCTX Giáo xứ Tân Phƣớ : 1.000.000đ. 

HẠT PHÖ NHUẬN: 

1. C .LCTX Giáo xứ Tân Hò :1.000.000đ. 

CĐ.LCT  HẠT TÂN ĐỊNH: 2.000.000đ. 

    Ch  Tổng Linh hƣớng và B n Chấp hành C  Lòng Chú  Thƣơng 
Xót Tgp Sàigòn  hân thành  ám ơn Quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên 
Chúa là  ấng Từ Bi – Thƣơng Xót, bù đắp xứng đáng  ho lòng 

quảng đại  ủ  Quý Ân nhân.  
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Jos. H  n  Quê 

 
T án  Tâm C    n uồn  n vô tận 
Hồn xác con k át vọn  đời đời 

Giê-su Con Đức C    Trời 
Đã sin  xuốn  t ế bởi N  ời Nữ Trin . 
N ờ T án  Lin  côn  trìn  cứu độ 

Danh tánh Ngài: Thiên Chúa Ngôi Hai 
Uy lin  C    Cả T iên Đài, 

Cực c o, cực trọn  bên n  i C    Trời 
L  lử  mến tuyệt vời  ằn  c áy 

Đức k iêm n u biết mấy dun  k o n! 
N ân làn , yâu dấu c ứ  c  n; 

Vực đầy n ân đức, mọi đàn  n ợi k en! 
Là kho tàng khôn ngoan, thông thái, 
C   ! Vu  l n  t  p ải n  n  t eo, 
Trái tim n uồn mạc  t   n  yêu! 

P  c làn  tuôn đổ, b n n iều  ồn  ân. 
T án  Tâm C    vô n ần c o quý! 
Đ ợc N ôi C      ý mọi đàn , 
Trên trời các t án  c  v n , 

Hiệp t ôn  tron  C    muôn vàn k át khao. 
T án  Tâm C    biết b o n  ờn  n ịn. 
Rộn  t   n  n  ời k ấn n uyện kêu xin 

Nên làn  nên t án  căn n uyên, 
C    là cội rễ  n Trên  ộ p ù 
Vì n ân t ế, k iêm n u đền tội, 

T   n  loài n  ời, tạ lỗi n uốc n  ! 
Nát t n l n  C    mon  c ờ! 

Vân  lời đến c ết n  n  n ờ C    C  . 
L ỡi đ n  đã k  i r  mạc  n ớc, 

Suối tr ờn  sin  cứu c uộc n ân  i n! 
Đây n uồn  n ủi vô và! 

B o l  sự sốn , k ải  oàn p ục sin . 
T án  Tâm C     n bìn ,      iải, 
Đem n ân loài  ần mãi C    C  . 
Dân  mìn  c ịu p ạt t  y t , 

T ế  i n tội lỗi, xấu x  bội p ần.! 
T án  Tâm C    t iết t ân kẻ liệt, 
Mon  sin  t ì n ất quyết cậy trôn , 
T iên cun  các t án  vui mừn , 

                        C uộc tội, cứu t ế, n àn trùn  vin  qu n ./ 
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Fx Đỗ Côn  Min  

 
LTS: Năm 2017, nhân kỷ niệm 100 năm  ứ  Mẹ hiện r  tại F tim . 

Theo lời mời gọi  ủ  Giáo hội, liên tiếp vào  á  ngày 13, từ tháng 
NĂM đến tháng MƢỜI, ghi nhớ 6 lần  ứ  Mẹ hiện r . Cá  Cộng đoàn 
Lòng Chú  Thƣơng Xót  ó thể tổ  hứ  Giờ: ‖Cùn  Mẹ M ri  cầu 
n uyện tr ớc T án  T ể‖, hoặ  làm giờ ―Kin  bên Mẹ”. Xin giới 
thiệu với  á   ộng đoàn một Giờ Chầu Thánh Thể (mẫu) đã đƣợ  trải 
nghiệm, giúp  á   ộng đoàn th m khảo và thự  hiện,  ó thể th y đổi 
tùy hoàn  ảnh, thời gi n. 

CHUẨN BỊ: Ho , Nến, Sá h Phú  Âm mở sẵn, sá h hát mở sẵn 
những bài sẽ hát. 

- Nếu  ó dùng dụng  ụ âm th nh,  h  mở vừ  đủ để những ngƣời 
th m dự nghe đƣợ . 

- Một n  ời dẫn (đọc c ậm, rõ); một ngƣời lo  ất hát và điều 
khiển hát vừ  đủ nghe. Phân  ông ngƣời  ó khả năng đọ  Lời Chú , 
dâng lời nguyện. 

Mọi ngƣời xum họp bên nh u, ít ngƣời  ó thể xếp ghế vòng  ung 
trên  ung Thánh (nếu  ó  hỗ). Ngƣời hƣớng dẫn gợi ý mọi ngƣời tập 
trung trong thinh lặng để lắng đọng lòng mình trƣớ  Thiên Chú . Xin 
Chú  Thánh Thần xuống tràn ngập lòng  á  tín hữu. 

N  ời H ớn  Dẫn (NHD) nói về ý nghĩ  và tâm tình  ủ  giờ 
Chầu Thánh Thể nhân kỷ niệm 100 năm  ứ  Mẹ hiện r  tại F tim  
với 3 trẻ Gi xint , Ph nxi ô và Lu i  lần đầu tiên vào ngày 13/5/1917 
và  á  ngày 13  á  tháng s u đó. Mẹ đã kêu gọi mọi ngƣời tín hữu thi 
hành mệnh lệnh F tim  với 3 điều: Hãy siêng năn  lần  ạt Mân 
côi - Hãy ăn năn đền tội - Tôn sùn  Trái tim Mẹ. Chúng ta hãy 
sốt sắng hiệp  ùng Mẹ M ri  tôn thờ Chú  Thánh Thể, Cùng Mẹ thờ 
Chú  trong giờ Chầu hôm n y. 

1/ C ủ tế đặt Mìn  T án  C    (Cộn  đoàn quì  ối) 

Thinh lặng ít phút rồi  ùng hát: ‖Thờ Lạy Chú ―  

NHD: Lạy Chú  Giêsu Thánh Thể, 

Giờ này, lú  này, giữ  bầu khí thinh lặng  ủ  nhà Chú , giữ   ái 
nóng bứ   ủ  miền nhiệt đới,  húng  on tạm x  rời những ồn ào náo 
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động  ủ  phố xá, tiện nghi nơi gi  đình,  ùng về đây trong nhà Chú  
hôm nay. Chúng  on tin rằng bên  húng  on giờ này,  ó Mẹ M ri , 
Mẹ  ủ  Chú   ũng là Mẹ  ủ   húng  on, Mẹ  ủ  Lòng Thƣơng xót, 
Mẹ đ ng dõi theo mỗi ngƣời  húng  on  ùng thờ lạy Chú .  

Mẹ ơi! Xin Mẹ  ùng  ầu nguyện với  húng  on, nhƣ ngày xƣ  Mẹ đã 
ở bên  á  Thánh Tông đồ họp nh u, s u ngày Chú  Phụ  Sinh. Chúng 
 on xin dâng lên Ch  lời kinh nguyện mà  ứ  Giêsu,  on Mẹ, đã dạy 
 á  Tông đồ,  ũng là dạy mỗi ngƣời  húng  on, mỗi khi họp nh u  ầu 
nguyện, thƣ  lên  ùng Ch  trên trời. 

(Mọi n  ời cùn  đọc c ậm rãi: kin  Lạy Cha)  

NHD: Lạy Mẹ mến yêu, 

Con không biết phải thƣ  với Mẹ thế nào  ho xứng hợp, vì  on đây, 
một  on ngƣời tội lỗi, bé nhỏ trƣớ  vũ trụ trời đất mênh mông, b o l  
này. Trƣớ   ấng quyền năng vô biên là Thiên Chú , Ngài đã tạo 
dựng nên đất trời. Phần  on,  ó là gì trƣớ  mặt Chú . Con  h  biết 
thƣ  lời Ngợi khen và  hú  tụng. Chú  tụng Thiên Chú ,  ấng đã 
nâng Mẹ, từ một  on ngƣời trần gi n nhƣ  húng  on đây, đƣợ  diễm 
phú  là Mẹ  ấng Cứu thế. Chính nhờ Mẹ mà  ứ  Giêsu Kitô, Chú  
 húng  on đã đến với nhân lọ i. Mẹ là Đấn   iệp côn  cứu c uộc 
l  i n  ời c  n  con. Chính nhờ Mẹ mà  húng  on  ó đƣợ   on 
đƣờng đến với Chú  Giêsu ngắn nhất: “AD JESUM PER MARIAM‖. 
Mẹ đã đứng dƣới  hân thập giá  hứng kiến  on mình  h u tử nạn vì 
tội lỗi loài ngƣời. Mẹ đã đ u đớn nhƣ  h u d o sắ  thâu qu  lòng vì tội 
lỗi  húng  on, dẫn đến  ái  hết  ủ   on Mẹ. Thế nhƣng lòng nhân từ 
 ủ  Thiên Chú , lòng yêu thƣơng  ủ  Mẹ  hẳng hề bỏ rơi, đoán phạt 
chúng con. 

Thƣ  Mẹ, 

Trong  uộ  đời trần thế này, mỗi  húng  on đây đã biết b o lần lầm 
lỗi, xú  phạm đến Thiên Chú , đến Chú  Giêsu  on Mẹ, lỗi phạm với 
Mẹ, với mọi ngƣời sống bên  húng  on. Trong ít phút ngắn ngủi này, 
bên Mẹ, xin  ho  húng  on biết nhìn nhận tội lỗi  ủ  mình, biết nhận 
r  b o lần đi ngƣợ  lại với lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú , không 
tuân giữ lời Chú  dạy. Chúng  on đã b o lần đón nhận đƣợ  ơn lành 
 ủ  Thiên Chú  qu  lời  huyển  ầu  ủ  Mẹ, vậy mà  húng  on vẫn s  
ngã, vấp phạm. Xin Mẹ khẩn  ầu  ùng Chú  b n ơn th  thứ  ho 
 húng  on, việ   hƣ   hu toàn trá h vụ  ủ  từng ngƣời, là Ông bà, 
 h  mẹ, là  hồng, là vợ, là  on  ái  háu  hắt trong gi  đình, giòng 
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tộ … (Ngƣng ít phút để mỗi ngƣời hồi tâm, tự xét mình, xin ơn th  
thứ). 

2/ HÁT: Quì bên cung Thánh   

NHD: Thƣ  Mẹ kính yêu, 

Xin  ho  húng  on giờ phút này bên Mẹ, nhận r  đƣợ  ánh mắt trìu 
mến  ủ  Mẹ đ ng nhìn mỗi ngƣời  húng  on. Mẹ mong muốn  húng 
 on trở nên những đứ   on ngo n, biết luôn vâng nghe lời Chú . 
Chúng  on xin hứ  với Mẹ, mỗi ngày sẽ  ố gắng hơn trong bổn phận 
làm  on. Xin  ho  húng  on mƣợn lời Sứ Thần  hú  tụng Mẹ, xin Mẹ 
 ầu bầu  ho  húng  on trƣớ  tò  Chú , qu  tràng  huỗi Mân  ôi mà 
Mẹ  nhắ  nhở ―Hãy siên  năn  lần  ạt‖ khi Mẹ hiện r  tại F tim . 

HÁT (Đứn ): Năm xƣ  trên  ây Sồi 

 3/ Mời n ồi (cùn  đọc Một c ục   y Năm c ục kin  Mân 
côi)  

 4/ HÁT (Đứn ): Xin cho  on biết lắng nghe… (Nguyễn Duy) 

 5/ Lãn  n ận Lời C   :  ọ  Tin Mừng Thánh Gio n  hƣơng 19 
 âu 25 đến 27.   

Một n  ời đọc: Ðứng gần thập giá Ðứ  Giêsu,  ó thân mẫu 
Ngƣời,  h   ủ  bà thân mẫu, bà M ri  vợ ông Clơ-ô-pát,  ùng với bà 
Maria Mác-đ -la (c.26). Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thƣơng 
mến đứng bên  ạnh, Ðứ  Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thƣ  Bà, đây 
là  on  ủ  Bà" ( .27) Rồi Ngƣời nói với môn đệ: "Ðây là mẹ  ủ   nh". 
Kể từ giờ đó, ngƣời môn đệ rƣớ  bà về nhà mình.- Đ  là Lời C   . 

NHD (mời n ồi-suy niệm) 

Lạy Chú  Giêsu,  

Chú  đã tr o phó Mẹ M ri   ho Thánh Gio n ―Này là Mẹ  on―, tứ  
là Chú  đã tr o  ho  húng  on một ngƣời Mẹ. Mẹ M ri  đã nuôi nấng 
 h  bảo Chú  Giêsu suốt 30 năm trời. Mẹ đã  ùng hiệp  ông  ứu 
 huộ  loài ngƣời  húng  on. Suốt 3 năm Chú  giảng dạy, Mẹ dõi theo 
và phó thá . Ch u trăm ngàn sự đ u đớn vì lò i ngƣời xú  phạm đến 
Chú  Giêsu  on Mẹ. Giờ phút  uối trên đồi Gôn Gô T , dƣới  hân 
Thánh Giá, Mẹ  ũng hiện diện. Chính Chú   ũng thƣ  với Mẹ ― ây là 
 on Mẹ‖. Qu  Thánh Gio n, mỗi ngƣời  húng  on đƣợ  trở thành  on 
yêu  ủ  Mẹ nhƣ Chú  Giêsu ngày xƣ . Chúng  on dâng trọn xá  hồn 
 húng  on lên Mẹ,  hính là  húng  on muốn nhờ Mẹ dâng lên Chú  
(T in  lặn  ít p  t). 

Thƣ  Mẹ M ri  kính yêu, 
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Chúng  on, mỗi ngƣời, từng ngƣời và th y mặt  ho  ả những  nh 
 h  em không  ó mặt nơi đây, đến bên Mẹ để  ùng dâng lời  ảm tạ 
Thiên Chú ,  ảm tạ Mẹ nhân lành trong suốt b o ngày qu , Mẹ đã 
nhận lời và  huyển  ầu Thiên Chú  b n  ho  húng  on mọi ơn lành. 
Không phải vì những lợi lộ  mà  húng  on dâng lời tri ân, mà ng y  ả 
những lú  khó khăn ngặt nghèo, do hậu quả những việ  làm  húng 
 on gây r , khi kêu  ầu  ùng Mẹ. Mẹ đã  ầu bầu  ho  húng  on biết 
tín thá  vào Chú , vui lòng  h u đựng để đền bù những lỗi phạm  ủ  
 húng  on. Mẹ đã săn só  mỗi ngƣời  húng  on, vỗ về,  n ủi, đỡ 
nâng  húng  on trong lú  buồn phiền, lắng lo. Bởi  hính Mẹ  ũng 
từng  h u b o gi n n n. Chúng  on đã vƣợt qu  đƣợ  những gi n 
khó, nhờ Mẹ,  húng  on vẫn giữ đƣợ  niềm tin nơi Chú . Chúng  on 
 ảm tạ,  húng  on dâng lời tạ ơn Mẹ. 

(Ít phút t in  lặn  để tự mỗi n  ời dân  lời tạ  n). 

6/ LỜI NGUYỆN: Cộn  đoàn quì. 

(4 ngƣời đại diện lần lƣợt đến trƣớ  bàn thờ dâng lời nguyện) 

1. Lạy Chú  Giêsu Thánh Thể, 

Chúng  on xin dâng lên Chú , qu  lời  huyển  ầu  ủ  Mẹ, Giáo hội 
Chú  nơi trần gi n,  ứ  Thánh Ch ,  á   ứ  Hồng Y, Giám Mụ ,  á  
Linh mụ , tu sĩ trong Hội Thánh Chú . Xin Chú   hú  lành  ho Ch  
Tổng (Linh hƣớng),  h   hánh, phó xứ,  h …,  ho b n  hấp hành… 
và  ho  á  hội viên đã và đ ng hoạt động trong  ộng đoàn Lòng 
Chúa Thƣơng Xót…,  á  v  ân nhân thƣờng xuyên hỗ trợ Cộng đoàn 
 húng  on. Xin Chú  đổ tràn ơn Thánh trên  á  Ngài. 

Hiệp cùn  Mẹ M ri … (Cộn  đoàn đáp:  in C    n ận lời 
chúng con) 

2. Lạy Chú  Giêsu Thánh Thể, 

Chúng  on xin Chú   hú  lành, nâng đỡ từng ngƣời  húng  on hôm 
n y đến nơi đây họp nh u họ  hỏi,  ầu nguyện. Xin Mẹ  ầu  ùng 
Chú  nhận lời nguyện xin  ủ  từng ngƣời  húng  on. Xin  ho  húng 
 on luôn đƣợ  mãi trung thành trong ơn nghĩ  với Chú , luôn biết đi 
theo  on đƣờng Phụ  vụ Thiên Chú , Hội Thánh và mọi ngƣời.  

Hiệp cùn  Mẹ M ri … 

3. Lạy Chú  Giêsu Thánh Thể, 

Chúng  on dâng lên Chú  qu  Mẹ M ri , Mẹ  ủ  Lòng thƣơng xót, 
những  nh  h  em  húng  on đ ng gặp khó khăn, bệnh tật, những 
ngƣời không  ó  ơ hội đến đây để khấn nguyện. Xin Mẹ  huyển lời 
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khấn xin  ủ   húng  on lên Chú  nhân lành thƣơng đến họ, và  ho 
họ đƣợ  ơn bình  n trong Chú . Xin  ho  húng  on biết mở lòng mình 
giúp đỡ họ, những ngƣời thân  ận  ủ   húng  on. 

Hiệp cùn  Mẹ M ri …  

4. Lạy Chú  Giêsu Thánh Thể,  

Khi hiện r  với b  trẻ tại F tim ,  ứ  Mẹ đã nhắn nhủ  húng con 
―Hãy siên  năn  lần  ạt Mân Côi, Hãy ăn năn đền tội và Tôn 
sùn  Trái tim Mẹ”. Xin  ho Cộng đoàn  húng  on luôn biết sử dụng 
khí  ụ Mẹ tr o b n là tràng  huỗi Mân Côi,  hính là  uốn Tin Mừng 
thu gọn, để qu  đó luôn biết tạ ơn, tôn vinh và  ầu xin Chú  ban cho 
những ý nguyện trong  uộ  đời  húng  on. 

Hiệp cùn  Mẹ M ri … 

NHD: Xin Chú  qu  lời  huyển  ầu  ủ  Mẹ M ri  b n  ho  on ơn 
trọng này… (mỗi ngƣời thƣ  lên những ý nguyện  ủ  bản thân, hoặ  
ngƣời hƣớng dẫn nêu  á  ý nguyện  ủ  từng ngƣời muốn  ộng đoàn 
 ầu nguyện). 

T in  lặn  ít p  t để mỗi n  ời dân  ý n uyện riên . 

7/ Cầu c o Đức Giáo Hoàn : 

HÁT: ―T  hãy  ầu xin  ho  ứ  Giáo hoàng Ph nxi ô‖. 

8/ Tôn vin  T án  T ể lãn  p ép làn  Mìn  T án  C   . 

HÁT: ‖ ây nhiệm tí h― 

9/ Kết t  c: Mỗi ngƣời sẽ dâng lên Mẹ một  ành ho  tƣơi là đó  
ho  lòng dâng Mẹ (đã  huẩn b  trƣớ ). Cộng đoàn hát  hung hết 
Phiên khú  1, lần lƣợt theo hàng h i, từng ngƣời lên  ắm trƣớ  tò  
 ứ  Mẹ,  ó để sẵn bình trống  hƣ   ắm ho  (p ần này tùy n  i) 

HÁT: Con Xin Dâng: ―Mẹ ơi, trƣớ  nh n Mẹ  on dâng về Mẹ…‖ 

(Cũng  ó thể sử dụng nhƣ một ―GIỜ KINH BÊN MẸ‖ dành  ho  á  
nhóm nhỏ,    đoàn, hội nhóm đi hành hƣơng Trung tâm Bình Triệu, 
Tà P o, Trà Kiệu, L  V ng, Bãi Dâu, L  Mã (Bến Tre), Núi Cúi.. Nơi 
không thể đặt Mình Thánh Chú  thì lƣợ  đi phần 6 và 8, và th y đổi 
một số từ nhƣ ―Giờ Chầu Thánh Thể‖ thành ―Giờ Kinh Khấn nguyện‖).  

------------------------ 

P ụ Lục: Sơ lƣợ  lại 6 lần  ứ  Mẹ hiện r  tại F tim   

(C  t ể đọc   y k ôn  tr ớc  iờ C ầu, tùy n  i) 

(Cộng đoàn ngồi)  
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Một n  ời đọc: L  h sử  á   uộ  hiện r   ủ   ủ   ứ  Mẹ nhƣ s u: 
Giaxinta - Ph nxi o và Lu i  là những em nhỏ  hăn  ừu phụ giúp gi  
đình thuộ  miền Cov  d  Iri , nƣớ  Bồ  ào Nh , là những trẻ em ngo n 
ngoãn, đạo hạnh. Một lần ki , khi đ ng  hăn  ừu ở  hân núi, b  em 
thấy một ngƣời phụ nữ áo trắng đứng trên một  ây sồi, khiến  á  em 
hết sứ  bỡ ngỡ.  ó là vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Khi đƣợ  hỏi: Bà 
là  i và bà từ đâu đến? Ngƣời phụ nữ trả lời bà đến ―từ trời‖ và s u này 
bà sẽ tiết lộ d nh tính  ủ  mình. Bà dặn  á  em trở lại Cova da Iria vào 
ngày 13 mỗi tháng, trong sáu tháng tiếp theo. Bà  ũng xin  á  em  ầu 
nguyện mỗi ngày với  huỗi Mân Côi, để ―thế giới  ó đƣợ  hò  bình‖ và 
Chiến tr nh thế giới lần I đƣợ  kết thú . 

– Ngày 13 tháng 6 năm 1917: Ngƣời phụ nữ nói bà sẽ đƣ  Ph nxicô 
và Gi xint  về thiên đàng sớm,  òn Lu i  sẽ ở lại thế gi n một thời gi n 
để truyền bá việ  tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. 

– Ngày 13 tháng 7 năm 1917: Ngƣời phụ nữ nói sẽ tiết lộ d nh tính 
 ủ  mình vào tháng Mƣời và sẽ ―thự  hiện một phép lạ để mọi ngƣời 
nhìn thấy và tin tƣởng‖. S u khi phán bảo  á  em hãy hãm mình hy sinh 
để  ầu nguyện  ho kẻ  ó tội 

– Ngày 13 tháng 8 năm 1917: Một lần nữ , ngƣời phụ nữ nói bà sẽ 
thự  hiện một phép lạ vào tháng Mƣời và yêu  ầu tiền quyên góp  ủ  
những ngƣời hành hƣơng sẽ đƣợ  sử dụng để xây dựng một nhà 
nguyện trên đ   điểm hiện r . 

– Ngày 13 tháng 9 năm 1917: Ngƣời phụ nữ yêu  ầu  á  em tiếp tụ  
 ầu nguyện với  huỗi Mân Côi để ―thế giới  hấm dứt  hiến tr nh‖. Bà 
nói rằng Chú  Giêsu, Thánh Giuse,  ứ  Mẹ Sầu Bi và  ứ  Mẹ núi 
C mêlô sẽ xuất hiện trong phép lạ vào tháng Mƣời tới. 

– Ngày 13 tháng 10 năm 2017: Mặ  dù trời đổ mƣ , hàng  hụ  ngàn 
ngƣời đã đến Cov  d  Iri  để  hứng kiến phép lạ đƣợ   hờ đợi từ lâu. 

Ngƣời phụ nữ đã  ông bố mình là  ứ  Mẹ Mân Côi. Mẹ  ũng  ho biết, 
 hiến tr nh sẽ kết thú  và những ngƣời lính sẽ trở về nhà. S u khi yêu 
 ầu mọi ngƣời ngừng xú  phạm Thiên Chú ,  ứ  Mẹ mở t y r  và làm 
phản  hiếu ánh sáng về phí  mặt trời. Bất  hợt Lu i  reo lên: ―Hãy nhìn 
mặt trời!‖. Khi đám đông nhìn lên, mặt trời dƣờng nhƣ nhảy mú  và 
th y đổi màu sắ . Cá  em  ũng thấy Chú  Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ 
M ri  nhƣ  ứ  Mẹ đã hứ .  ây là phép lạ  ó hàng ngàn ngƣời  hứng 
kiến, nhiều ngƣời ăn năn trở lại, nhiều bệnh nhân đƣợ  ơn  hữ  lành.  

(nguồn: nh thoth ih )  
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CẢM NGHIỆM HỒNG ÂN 

 
 

Catherine-M r uerite P ạm T ị T  n  Diễm 

 

N   từ x   đến n y đã c  b o lời   y ý đẹp để c  tụn   n 
n  ĩ  sin  t àn  củ  mẹ c  , t ì riên  con, nếu k ôn    i 
lại n ữn  việc lạ lùn  C    đã làm c o con - để Tạ Ơn và 
c o r o L n  T   n    t củ  Chúa - t ì con quá vô  n bội 
n  ĩ  cùn  N  ời. 

Có những khi tâm không t nh, trí không bền, lo r  với mọi sự 
chung quanh, con thƣờng không trọn lời kinh sốt sắng nhƣng rồi 
 on lại xin lỗi Chú  bằng  âu ―Xin Ch  thƣơng xót chúng con và 
toàn thế giới…‖. Và  on tin Chú  đã thƣơng xót  on biết b o dù  on 
tội lỗi và bất xứng vô  ùng: Ngƣời đã  ứu  on thoát  hết trong trận 
khủng bố nổ bom tàn khố   ủ  nhóm Hồi giáo  ự  đo n tại 
Bruxelles - Vƣơng Quố  B , ngày 22/03/2016 vừ  qu . 

Sáng hôm đó,  h  dâu  on và  on r  phi trƣờng Z ventem - 
Bruxelles đón  nh  on từ Việt N m trở lại B  s u thời gi n về thăm 
mẹ. Máy b y đáp sớm 20 phút, vừ  đủ thời gi n  ho  nh  on lấy 
hành lý và  húng  on r  ngoài. Ch  h i phút s u khi r  khỏi  ử , lú  
7g58 phút, một tiếng nổ lớn v ng lên từ bên trong phi trƣờng  ùng 
b o nhiêu đổ nát. Bom nổ?? Khủng bố?? 

Chƣ  k p đ nh thần,  hƣ  tin vào t i, mắt mình, lại thêm một 
tiếng nổ dữ dội thứ h i  ũng từ bên trong toà nhà phát r . Hoảng 
hốt trong dòng ngƣời  hạy loạn,  on rùng mình tạ ơn Chú  trăm 
ngàn lần vì nếu không  ó 20 phút máy b y hạ  ánh sớm hơn giờ đã 
đ nh thì  hắ   hắn khi h i quả bom ấy nổ,  húng  on  hƣ  r  khỏi 
phi trƣờng! 

S u đó  húng  on tìm đƣợ  một  huyến xe bus để về nhà. Vào 
đến thành phố (Bruxelles),  hi  t y  nh  h   on ở trạm xe,  on lấy 
métro (xe điện ngầm) về hƣớng khá . Con bƣớ  vào to  số 2, yên 
tâm nghĩ rằng đã thoát x  nơi khủng bố  hết  hó  ghê rợn ki  mà 
không hề ngờ những gì sắp xảy r . 
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Xe đông ngƣời, hết  hỗ ngồi,  on đành đứng vì là giờ   o điểm 
buổi sáng, mọi ngƣời đi làm, đi họ , lại là ng y khu trung tâm trụ 
sở Liên Hiệp Âu Châu (l'Union européenne). Qu  trạm M elbeek, xe 
vừ  lăn bánh thì một tiếng nổ kinh hoàng ng y s u lƣng phí  bên 
trái con, làm rung  huyển  ả to  xe. Lú  ấy là 9g11 phút, quả bom 
thứ b  trong  ùng một buổi sáng ở thủ đô Bruxelles,  h   á h nh u 
hơn một tiếng đồng hồ. Con b  hất tung ngƣời lên và văng r  phía 
trƣớ  khoảng 2m, ngự  đập mạnh vào thành ghế phí  trƣớ , rồi dội 
ngƣợ  ngã sấp xuống sàn xe với tiếng rú không thoát nổi khỏi môi 
―ôi Mẹ ơi! ôi Chú  ơi!‖. Có vật nặng nào đó, hoặ   á  th nh sắt trên 
trần xe sập xuống đập trên đầu  on, hoặ   i đó đạp lên  on… 

 èn điện tắt ngấm,  ả to  xe,  ả đƣờng hầm tối đen và mù m t 
dày đặ  bụi khói thuố  nổ. Khi ngẩng đầu lên đƣợ ,  on thấy một 
bóng ngƣời bƣớ  r  khỏi to  xe,  on  hồm lên và bƣớ  theo qua 
 ánh  ử  đã nổ bung nát bấy với những th nh sắt  ủ  khung  ử  
sập xuống bẹp dúm  hằng  h t  hoáng  ả lối r . Ngộp thở vì bụi 
khói và mùi thuố  nổ,  on vừ  gạt những th nh sắt ấy để  hui r  
ngoài vừ  run rẩy lắp bắp liên l  trong hơi thở đứt quãng ―Lạy Chú  
xin Thƣơng Xót  on, xin thƣơng xót  húng  on…‖. 

R  khỏi to  xe, vẫn theo bƣớ  bóng ngƣời trƣớ  mặt,  on lần 
theo  hút ánh sáng lờ mờ bên trái đƣờng hầm và đến đƣợ  một 
th ng  uốn. Th ng đã ngừng vì không  òn điện h y đ ng sử   hữ  
trƣớ  đó,  on không rõ. Bƣớ  lên đƣợ  vài bậ  thì Chú  ơi, một 
khoảng không trống rỗng đen ngòm: một h y h i bậ  th ng đã b  
bung mất! Con không hiểu làm s o trong  ái run rẩy và sợ hãi lú  
đó mà  on vẫn rƣớn ngƣời nhảy lên vƣợt qu  đƣợ  lỗ hỗng  ủ  h i 
bậ  th ng b  mất đó. Con thở dố  tiếp tụ  leo lên từng bậ  th ng, 
đến những bậ  trên  ùng thì lại… mất vài bậ  th ng nữ  nhƣ lú  
nãy! Lần này thì  on thật sự kiệt sứ  và thất thần nhìn  ái hố sâu 
đen ngòm bên dƣới.  ầu gối muốn khụy xuống,  on không  òn sứ  
để nhấ  nổi  hân,  ó nhảy lên  ũng sẽ rơi tòm xuống hố, và ở dƣới 
đó  ó gào  ó  hết  ũng không  i nghe  i biết mà  ứu, nhất là trong 
lú  hỗn loạn này… 

Bất lự  và kiệt sứ ,  hấp nhận ―thu   uộ ‖ ở  ái hố th ng  uốn 
đó để mặ   ho ―số phận‖ r  s o thì r ,  on  hảy nƣớ  mắt đứng 
nép s ng một bên nhƣờng đƣờng  ho ngƣời phía sau. Kinh hoàng 
 ái  ảm giá  sắp b  rơi xuống hố và b  nghiền nát trong đó!!! Nhƣng 
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 hính trong giây phút thu   uộ  đó, lại là giây phút  on nhớ  á   on 
 on hơn b o giờ hết, là giây phút  on nhắm mắt phó thá  mọi sự 
cho Chúa… 

Trong  ơn hoảng loạn tuyệt vọng đó,  on bỗng nghe bên t i  ó 
tiếng nói thật nhỏ nhẹ, thật êm ái d u dàng ―S ute!‖ (―Hãy nhảy 
đi!‖). Con mở mắt, không thắ  mắ , không  hần  hừ, nhấ   hân 
lên, một bƣớ  một mà không  ần dùng sứ  gì hết,  on đã nhảy qu  
đƣợ  mấy nấ  th ng b  mất ki  (mà nấ  th ng  uốn thì   o hơn 
th ng thƣờng). Con biết  hắ  một điều: bƣớ   hân đó không phải 
là tự sứ   ủ   ái thân xá  rã rời  ủ   on lú  ấy. 

Và nhƣ thế  on đã lên đƣợ  hết  ái th ng  uốn và r  khỏi hầm 
métro xe điện ngầm. 

Con bƣớ  đi nhƣ trong  ơn mê. Khi r  đƣợ  tới bên ngoài đƣờng 
phố (lú  đó  hƣ  mấy ngƣời thoát r  đƣợ  nhƣ  on),  on  h  nhìn 
thấy h i ngƣời  ũng vừ  thoát  hết từ hầm xe điện đi r : một ông 
mặt đầy máu và một bà với  ái lƣng áo khoá  dày b  nổ rá h bung 
tơi tả từng lớp! Con nhìn xuống t y và quần áo  on: dính đầy máu, 
máu, máu và  ả những mảnh d  th t nhầy nhụ !!! Con kinh hãi  hùi 
vội và bàng hoàng nhận r  những vết máu và d  th t nhầy nhụ  đó 
là  ủ   á  nạn nhân khá  văng lên ngƣời  on,  òn  hính  on thì 
hoàn toàn không b  một  hút thƣơng tí h, trầy xƣớ  nào! 

Lại một phép mầu:  ó  hiế  t xi dừng sẵn bên đƣờng nhƣ đ ng 
 hờ  on tự b o giờ. Con lên xe, l m đi trong lời ―Tạ Ơn…‖ và ―Xin 
Chú  thƣơng xót  on…‖  từ tiềm thứ … Lú  ấy thành phố mới bắt 
đầu náo loạn với b o tiếng  òi hụ  ủ  xe  ảnh sát, quân đội và xe 
 ứu thƣơng. Tất  ả hệ thống xe  ông  ộng  ủ  thành phố ngừng 
hoạt động và đƣờng dây điện thoại tắt nghẽn vì quá tải! 

Vài ngày s u,  on tìm thấy một mảnh  ứng nhỏ, nhọn, bén ghim 
 hặt vào  ái khăn quàng  ổ  on quàng hôm đó, mà v  trí mảnh 
nhọn bén đó là ở ng y yết hầu  on! Thêm vài ngày s u nữ ,  on lại 
phát hiện r   on b   háy xém một mảng tó  trên đ nh đầu, nơi  on 
b  vật nặng nào đó đập mạnh khi  on ngã xuống sàn xe. Mảng tó  
này đã mất th y mạng sống  on. Con xú  động nghiệm lại lời Chú  
nói ―không một sợi tó  nào trên đầu rơi xuống mà không ngoài ý 
Chú …‖. 
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Trận khủng bố kinh khủng ngày 22/03/2016 bằng  hất nổ, lại là 
thứ  hất nổ  ó ph  trộn  ả đinh sắt tẩm độ , đã làm khoảng 30 
ngƣời  hết và hơn trăm ngƣời b  thƣơng.  ến dự một buổi họp  ủ  
 hính phủ dành  ho  á  nạn nhân,  on nhìn qu nh  on, những 
ngƣời sống sót,  i  ũng m ng ít nhiều thƣơng tí h nặng nhẹ hoặ  b  
phỏng. Còn  on, không một vết trầy  ũng không mất một giọt máu 
nào. Theo kết quả điều tr , ngƣời t  đã xá  đ nh đƣợ   hỗ đứng 
 ủ  tên IS ôm bom trong ngƣời. Con  h  đứng  á h đó khoảng 6m 
trong cùng toa xe! Với  on, đó là một ƠN LỚN, một phép lạ Chú  
b n  ho  on mà  on vẫn không s o hiểu đƣợ  và suốt đời không 
thể nào quên. 

Con  ũng xin dâng lời tạ ơn  ứ  Mẹ, Thánh Giuse và Thiên Thần 
Bản Mệnh đã gìn giữ  on. Từ bé,  on đã nhìn thấy nơi B   on lòng 
sùng kính  ứ  Mẹ và nhất là Thánh Cả Giuse. Mỗi khi nhớ đến B  
 on là  on lại thấy hình ảnh Thánh Giuse và ngƣợ  lại. Trong  on, 
hình ảnh Thánh Giuse và B   on đã hò  vào nh u làm một. Con rất 
thí h một  âu trong kinh khấn Thánh Giuse ―… Xin Ch  lấy tình 
thƣơng nhƣ áo  hoàng  he phủ  húng  on…‖ và con tin Áo Choàng 
 ủ  Ch  Thánh Giuse đã b o bọ   hở  he  on khỏi mọi sự dữ giữ  
một to  xe mà  ả sắt thép  ũng  háy đen, nát bấy vì  hất nổ, vì dã 
tâm  ủ   on ngƣời. 

Con ghi lại những dòng này không phải để nói về  on, nhƣng để 
xá  tín và Tạ Ơn. Con Tạ Ơn Lòng Chú  Thƣơng Xót đã không bỏ 
con khi con kêu  ầu. Con Tạ Ơn vì Chú  đã thƣơng xót  on  hứ 
không phải vì  on tốt lành  hi! Và  on Tạ Ơn Chú  vì trải qu  biến 
 ố kinh động này,  on  àng thấm thí  hơn, ngoài Chú ,  on không 
biết Tín Thác vào ai... 

Xin Ch  thƣơng xót  húng  on và toàn thế giới. 
Ruisbroek-Bruxelles  

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC PHAN ICÔ 

THÁNG 6.2017 

    Cầu c o việc  ủy bỏ nạn buôn bán vũ k í:  in c o n ữn  
n à lãn  đạo các quốc  i  biết dùn  n ữn  biện p áp  ữu 
 iệu để c ấm dứt việc buôn bán vũ k í, n uyên n ân tạo 
nên biết b o nạn n ân vô tội. 
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DIỄN ĐÀN 

 
 

 GM Bùi Tuần 

 
Tôi c  t  i quen   y cắt n  ĩ  tất cả mọi sự đều do C    

địn . T  i quen đ  đ ợc tôi dùn  n   một  iải p áp đạo 
đức dễ dàn  để trấn  n l  n  tâm.  

 ối với những điều lành xảy r , thì lối 
 ắt nghĩ  đó không gây thắ  mắ . Nhƣng 
đối với những điều dữ, thì nhiều khi tôi 
nghĩ rằng lối giải thí h đó hơi mơ hồ. 

Chẳng hạn tôi b  ghẻ, tôi  ho là do Chú  
đ nh. Nhƣng thự  r   ũng  ó thể là do tôi 
không giữ vệ sinh.  

Tôi nghèo, tôi  ũng bảo là do Chú  
muốn. Nhƣng thự  r   ũng  ó thể là do 
tôi không biết làm ăn.  

Tôi thấy  hiến tr nh tàn phá làng tôi, 
 ƣớp mất gi  đình tôi. Tôi cho là do Chúa 
đ nh. Nhƣng thự  r   ũng  ó thể là do tội 
những ngƣời lãnh đạo  hiến tr nh.  

Tôi thất bại trong  huyện đời, đạo. Tôi  ho là tại Chú  xếp đặt 
nhƣ thế. Nhƣng thự  r   ũng  ó thể là vì tôi đã thiếu tài thiếu đứ .  

Tôi thấy Xứ  ạo tôi,     Phận tôi, Giáo Hội tôi  ó những khuyết 
điểm lớn nhỏ. Tôi  ho là Chú   n bài nhƣ vậy. Nhƣng thự  r   ũng 
 ó thể là tại lỗi lầm  ủ  tôi,  ủ   á  bề trên tôi,  ủ   nh  h  em 
đồng đạo và  ủ   ả  ộng đoàn Kitô hữu. 

Tôi không nên đổ thừ   ho Chú   á  tội lỗi và hậu quả tội lỗi  ủ  
 hính tôi và  ủ  ngƣời t . 

Tôi không nên gán  ho Chú  những sự không thể hợp với sự 
thánh thiện, khôn ngo n và tình thƣơng vô  ùng  ủ  Chú .   

Tôi không nên lôi Chú  r  để bắt Chú  lãnh  h u những  ái dở do 
tôi và ngƣời khá  đã dại dột gây r .  



 L n  C    T   n    t – 06/2017 

33                                                 

Tôi phải nhận rằng: trên đời này  h   ó  ứ  Giáo Hoàng là không 
s i, và Ngài  h  đƣợ  ơn không s i lầm trong một số trƣờng hợp rất 
hiếm hoi, đó là khi Ngài phán quyết điều gì về đứ  tin và phong 
hó  nhân d nh đại diện Chú  Kitô.  

Ch   ó thế thôi. Còn ngoài r , mọi ngƣời đều  ó thể s i lầm trong 
bất  ứ phƣơng diện nào. Lỗi lầm là điều thƣờng tình theo sát thân 
phận  on ngƣời. Ai dám nói rằng: Cả đến Tò  Thánh  ũng  ó thể 
tránh đƣợ  hoàn toàn mọi lầm lỡ thiếu sót.  

Nhìn nhận những sự thật đó mới là lƣơng thiện.  ừng đổ thừ  
 ho Chú  những điều mà  hẳng  i muốn nhận là  ủ  mình. O n 
cho Chúa quá! 

 ã hẳn, Chú  qu n phòng mọi sự. Nhƣng sự qu n phòng  ủ  
Chú  đƣợ  thự  hiện với sự  ộng tá  tự do  ủ   on ngƣời. Chú   ó 
 hƣơng trình  ủ  Chú . Nhƣng Chú  không ngăn trở ngƣời t  làm 
s i  hƣơng trình  ủ  Chú . Chú  không  ƣỡng bá h  i, kẻo họ mất 
hết tự do, hết trá h nhiệm và hết điều kiện để thƣởng phạt. 

Vì thế, b o nhiêu sự không h y đã xảy r  rõ ràng không phải do 
Chú . Ch  tại ngƣời t  đã thiếu  ộng tá  vào ý muốn  ủ  Chú .  

Nếu  hân thành nhìn nhận nhƣ thế, rồi  ố gắng sử  s i bằng 
 á h rút r  từ những lỗi lầm đó  á  bài họ  hữu í h, đồng thời nỗ 
lự   ộng tá  với ơn Chú  mà vƣơn lên, thì đó mới là điều ngƣời t  
quen nói: ―Mọi sự đều  ó thể trở nên tốt  ho những ngƣời  ó lòng 
mến Chú ‖.  

Nhƣng để biết lợi dụng thất bại, thì  ũng  ần và  àng  ần  ộng 
tá  sự tự do  ủ   on ngƣời vào ơn Chú . Nếu không, thì thất bại 
vẫn  h  là thất bại, h y  ó thể trở thành thất bại nặng nề hơn. 
Nguyên nhân  ũng lại do tại  on ngƣời đã không  ộng tá  vào 
 hƣơng trình  ủ  Chú .  

Lạy Chú ,  on nhìn nhận rằng: Tất  ả mọi sự xấu xảy r  ở trần 
gi n này đều phát xuất do tội lỗi  on ngƣời đã thiếu  ộng tá  với ơn 
Thánh Chú . Lỗi  ủ  tổ tông, lỗi  ủ  riêng  on, lỗi  ủ  ngƣời khác. 
Con dố  lòng từ n y sẽ  ố gắng  ộng tá  với ơn Thánh Chú , để 
mọi  hƣơng trình Chú  muốn về  on đƣợ  hoàn toàn thự  hiện. 
Amen!  
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 Lm Ernest N uyễn Văn H ởn  

 

    Chú  Nhật thứ 4 Phụ  
sinh, chúng ta cùng Giáo 
hội mừng lễ Chú  Chiên 
Lành, Chú  Giêsu là  ấng 
Chăn Chiên nhân từ h y 
thƣơng xót, Ngƣời  hăn 
dắt đàn  hiên với lòng 
thƣơng xót. 

 Hiểu nhƣ thế,  húng t  
mới hiểu đúng v i trò  ủ   á  v  mụ  tử khá  là  á  linh mụ  h y 
Giám mụ . Chú  Giêsu là  ấng  hăn  hiên thật,  á  v  mụ  tử khá  
th m dự vào nhiệm vụ  hăn  hiên  ủ   ứ  Kitô. Nói  á h khá , v  
mụ  tử nào hƣớng dẫn ngƣời khá  đi theo  ứ  Kitô thì đó là v  mụ  
tử  hân thật,  òn v  mụ  tử nào lợi dụng Chú  Giêsu để tìm d nh lợi 
thú  ho riêng mình thì đó không phải là v  mụ  tử  hân thật.  ây là 
tiêu  huẩn  hính xá  nhất để đánh giá  i là mụ  tử  hân thật. 

 Mụ  tử  hân thật phải nói và làm đƣợ   âu  ủ  Gio n Tẩy giả: 
Ngƣời ( ứ  Kitô) phải lớn lên,  òn tôi nhỏ bé đi.  ôi khi  húng ta 
thấy ngƣời t  phê bình  á  linh mụ  theo tiêu  huẩn  ủ  ngƣời phê 
bình. Linh mụ  phải nhƣ thế này thế ki : linh mụ  phải ăn mặ , đi 
đứng, ăn nói…  ho xứng đáng với  hứ  v    o  ả  ủ  mình là v  
mụ  tử  ủ  Chú . Chúng t  không dám phủ nhận những góp ý 
trên, tuy nhiên, điều qu n trọng vẫn là đƣ  ngƣời khá  đến với  ứ  
Kitô. Bộ dạng bên ngoài tốt đẹp, mặ  toàn hàng hiệu nhƣng  h  
mong ngƣời t  khen mình,  h  thu hút ngƣời t  đến với mình; thu 
đƣợ  nhiều tiền bạ  nhƣng  h  xây nhà  ử   ho mình,  ho gi  đình 
mình; ăn nói  ó duyên nhƣng  h  tạo r  ―f n‖  ho mình thì xem r  
x  với nhiệm vụ mụ  tử.  

    Những ―mụ  tử‖ nhƣ vậy  h  là ngƣời lợi dụng  ứ  Kitô để làm 
lợi  ho mình. Chú   h  là phƣơng tiện phụ  vụ  ho bản thân đ ng đi 
tìm d nh lợi thú  ủ  mình. Nếu  ó đến với ngƣời nghèo  ũng  h  đi 
tìm d nh lợi thú  ho mình. Và nếu nhƣ vậy,  ánh đồng truyền giáo 
 ủ  Chú  vẫn  òn thiếu nhiều thợ gặt thự  sự làm việ   ho Chú . 
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Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

 

Theo nguồn tin  ủ  Tổ Chứ  Khí Tƣợng Thế Giới (WMO: World 
Meteorologi  l Org niz tion) nói hôm Thứ Năm (27/01/2011),  ác 
lớp băng ở Bắ  Cự  t n thêm và bởi thời tiết  ự  đo n khiến trái 
đất này đ ng nóng dần lên. Có một số khá  lại  ho rằng trái đất 
đ ng lạnh đi, ngày 06/01/2014,  ơn bão Her ules đi qu  khu vự  
phí  bắ  Mỹ khiến nhiệt độ nơi này xuống thấp kỷ lụ  trong vòng 
20 năm, -31 độ C ở Chi  go, thậm  hí đến -60 độ C tại một số 
thành phố làm 13 ngƣời  hết, gần 3.000  huyến b y b  hủy. Ngày 
7/1, 50 b ng nƣớ  Mỹ đều  ó nhiệt độ dƣới 0 độ C vào một thời 
điểm. Ng y tại S p , Việt N m  ó tuyết phủ nhiều ngày. 

Số khá  trung dung hơn,  ho rằng nhiệt độ Trái đất đ ng th y 
đổi nóng lạnh, đột ngột bất thƣờng, từ mứ  lạnh gần nhƣ thấp 
nhất  huyển s ng mứ  nóng đ nh điểm  hƣ  từng thấy trong l  h 
sử suốt gần 100 năm qu . 

Tóm lại, sự sống trên mặt đất  ủ   on ngƣời và mọi sinh vật đ ng 
b  đe dọ , và ngƣời t  đi tìm một hành tinh x nh khá  dễ sống hơn.  

Về phƣơng diện  on ngƣời, nạn phá th i đã lên tới mứ  báo 
động  hƣ  từng thấy trong l  h sử loài ngƣời. Mỗi năm  h  riêng 
Việt N m đã  ó gần 3 triệu    phá th i. Có nghĩ  là mỗi ngày  ó 
khoảng 8 ngàn    phá th i. Thứ nhất Sài Gòn, kế đến là Hà Nội, 
Huế, Cần Thơ... Duy trì sự sống là một yếu tố  ăn bản  ho sự tồn 
tại  ủ  một dân tộ , ấy vậy mà họ đ ng tiêu hủy sự sống  on 
ngƣời. 

Con ngƣời đã dùng vũ khí sinh họ  giết ngƣời hàng loạt để hủy 
diệt nh u. Có những  huyện  hƣ  từng nghe thì n y đã thấy, nhƣ 
"Bất hiếu với  h  mẹ nơi  ử  tử bệnh viện" gây nỗi xót x , tứ  giận 
trong  ộng đồng, nghĩ  là mẹ ốm  ó thể  hữ  đƣợ , 8 ngƣời  on 
 ãi nh u rồi quyết đ nh m ng mẹ về  hờ  hết. H y  ả năm ngƣời 
 on đồng ý với án tử hình bố. Một vài dẫn  hứng  ụ thể trên  ho 
thấy Trái đất này,  on ngƣời ngày n y thật khó sống và khó yêu. 

http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/nhip-song/bat-hieu-voi-cha-me-noi-cua-tu-benh-vien-2870931.html
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Những ngày hè thật là nóng, phiến quân IS đã làm thế giới lo sợ, 
n y  ộng thêm khủng hoảng qu n hệ Liên - Triều, khiến ngƣời t  lo 
âu về  hiến tr nh thế giới  ó thể xảy r . 

Trái đất và  on ngƣời đ ng nhƣ thế, lời Chú  Giêsu nói với 
 húng t  rằng: "Lòng  á   on đừng x o xuyến. Hãy tin vào Thiên 
Chú  và tin vào Thầy" (Ga 14, 1). Tại s o Chú  Giêsu nói những lời 
ấy? Thƣ  là vì trƣớ  sự r  đi sắp đến  ủ  Ngƣời đã làm  ho  á  
môn đệ  ảm thấy bất  n. Cá  ông lo  ho  hính mình, sợ b  bỏ rơi, 
phải sống  ô đơn, và bằng một lời hứ , Chú  Giêsu nâng đỡ  á  
ông: "Thầy đi để dọn  hỗ  ho  á   on" (Ga 14, 2), và s u đó "Thầy 
sẽ trở lại đem  á   on đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì  á   on  ũng 
ở đó" (Ga 14, 2-3). Qu  thánh Tôm ,  á  tông đồ đáp lại lời trấn  n 
 ủ  Chú  Giêsu nhƣ s u: "Lạy Thầy,  húng  on không biết Thầy đi 
đâu, làm s o  húng  on biết đƣờng đi?" (Ga 14, 5). Nhận đ nh nầy 
rất đúng, và Chú  Giêsu đã không tránh né  âu hỏi đi kèm theo đó. 
Câu trả lời  ủ  Chú  Giêsu qu  b o thế kỷ vẫn  òn giá tr  nhƣ là 
ánh sáng rõ ràng  ho b o thế hệ tiếp đến: "Thầy là  ƣờng, là Sự 
Thật và là Sự Sống. Không  i đến đƣợ  với Ch  mà không qu  
Thầy" (Ga 14, 6). 

"Chỗ" mà Chú  Giêsu r  đi để  huẩn b , là ở nơi "nhà Cha"; ở đó, 
ngƣời môn đệ sẽ  ó thể đƣợ  sống đời đời với Thầy mình, và th m 
dự vào niềm vui  ủ  Ngƣời. Tuy nhiên, để đạt đến mụ  tiêu nầy, thì 
 h   ó một đƣờng mà thôi: đó là Chú  Kitô, là Ðấng mà ngƣời môn 
đệ phải từ từ đồng hó   hính mình theo đó. Sự thánh thiện thật sự 
hệ tại ở điểm nầy: đó là không phải ngƣời Kitô sống, nhƣng Chú  
Kitô sống trong ngƣời đó (x. G l 2, 20). Ðây là đí h điểm   o  ả, 
đƣợ  đi kèm với một lời hứ   ũng hết sứ  khí h lệ: "Ai tin vào Thầy, 
ngƣời ấy sẽ làm những việ  Thầy đã làm. Ngƣời ấy  òn làm đƣợ  
những việ  lớn l o hơn, vì Thầy về với Ch ‖ (Ga 14, 12). 

Chúng t  lắng nghe những lời trên  ủ  Chú  Giêsu: "Lòng các 
 on đừng x o xuyến. Hãy tin vào Thiên Chú  và tin vào Thầy…" 
Thử hỏi,  uộ  sống  ủ   húng t  sẽ r  nhƣ thế nào, nếu vô thần, 
nếu ngƣời kitô hữu không thự  hành và liên l  sống đứ  tin, đƣợ  
 ủng  ố bởi Ðứ  Cậy hƣớng về Trời C o, nơi  on ngƣời  ó thể gặp 
Chúa Kitô? "Thầy đi để dọn  hỗ  ho  á   on… để Thầy ở đâu thì 
 á   on  ũng ở đó" (Ga 14,  2).   
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Vậy, đừng x o xuyến lo âu vì những bất ổn  ủ  đ    ầu,  ủ  tình 
 nh em hữu ngh  đổi th y, h y lòng ngƣời th y lòng đổi dạ. Hãy tin 
vào Thiên Chúa và tin vào  ứ  Giêsu Kitô. Hãy phó thác hoàn toàn 
 ho Chú , nhƣ trẻ nhỏ trong vòng t y  ủ  nguời Mẹ. Vì thế giới này 
là tạm bợ,  on ngƣời là th y đổi, không phải là  hỗ nƣơng thân. Ch  
trong Thiên Chú   húng t  mới tìm đƣợ  nguồn vui tột đ nh  ủ  
tâm hồn. Ƣớ   hi lời khuyên  ủ  Chú  Giêsu hôm n y thấm nhập 
vào trong tâm trí  húng t , nhƣ là nguồn mạ h  ủ  hò  bình, sự 
th nh thản và niềm  n vui. Nếu Chú  Giêsu Kitô là  ƣờng, là Sự 
Thật và là Sự Sống,  húng t   òn lo sợ hãi gì? Tại s o không tin 
tƣởng vào Thiên Chú , là Ch   ứ  Giêsu, Ch   húng t  và tin vào 
 ứ  Giêsu, Chúa chúng ta? 

Còn hạnh phú  nào hơn khi  ó Thiên Chú  là sứ  mạnh thiêng 
liêng giúp  húng t  không b  gụ  ngã dƣới sứ  nặng  ủ  khổ nhọ , 
 ủ  tuyệt vọng và buồn phiền...  

Xin Mẹ M ri  giúp  húng t   hăm  hú nhìn lên Thiên Chú  Ch . 
Xin Mẹ hãy nắm t y hƣớng dẫn và thôi thú   húng t  luôn vững tin 
vào Chú  nhƣ Mẹ. Amen. 

 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
   H   c un  niềm vui cùn  toàn t ể Giáo Hội  oàn vũ, 
mừn  kín  trọn  t ể Sin  n ật T ánh Gioan Baotixita, ngày 
24/6/2017. 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀI GÒN 

Kính C  c Mừn  Lễ Bổn Mạn : 

 

C   GB. NGUYỄN NGỌC TÂN,  
Lin    ớn  CĐ LCT   ạt   m Mới  

 
    in T iên C   , qu  lời cầu bầu củ  T án  qu n t ầy, 
tuôn đổ muôn  n làn  trên Cha. 
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Jos.Vinc. N ọc Biển 

 

Trong l  h sử  ứu độ  ủ  Dân Chú , Chú  Thánh Thần đóng v i trò 
rất qu n trọng nơi nhiệm  ụ   ứu độ từ khi sáng tạo  ho đến ngày 
tận  ùng  ủ  nhân loại. Chú  Thánh Thần  hính là linh hồn  ủ  Giáo 

Hội; là Sinh Khí trong thân xá   on ngƣời.  

Khi xuống trần gi n,  ứ  Giêsu đã mặ  khải  á h tiệm tiến về Chú  
Thánh Thần. Cuối  ùng, Ngài đã tr o b n Chú  Thánh Thần  ho nhân 
loại thông qu  việ  thổi hơi trên  á  Tông đồ và tr o b n bình  n kèm 
theo ơn th  tội. Khi Chú  Thánh Thần đã ngự xuống trên  á  ông, 
Ngƣời đã biến đổi, b n sứ  mạnh, lòng   m đảm và sự trung thành, 

để  á  ông r  đi làm  hứng  ho Chân Lý là  hính  ứ  Kitô.  

1. Đức Giêsu tr o b n C    T án  T ần để biến đổi các 

Tôn  đồ 

Khi  á  Tông đồ phải đối diện với  uộ  thƣơng khó  ủ   ứ  Giêsu, 
 á  ông ho ng m ng, sợ hãi và tìm mọi  á h để  hạy trốn thoát thân. 
Rồi s u khi  ứ  Giêsu  hết, tất  ả  á  ông đều sợ hãi, vì thế, họ đã 
đóng kín  ử  vì sợ ngƣời Dothái. Cá  ông sợ vì Thầy mà b  liên lụy; họ 
đã giết Thầy thì hẳn  ũng sẽ tìm  á h giết môn đệ, để dẹp luôn 

những tƣ tƣởng mà  ứ  Giêsu đã gieo vào trong lòng  ủ   á  ông.  

Nhƣng  ó lẽ điều  ốt yếu mà  á  ông đ ng ho ng m ng, đó  hính 
là ơn  ứu độ mà  ứ  Giêsu đã r o giảng. Bởi lẽ,  á  ông  ũng nhƣ 
những ngƣời đƣơng thời  ho rằng:  ứ  Giêsu  hết là hết. Lòng th m 
vọng trần tụ   ủ   á  ông t n thành mây khói. Thấu hiểu đƣợ  lòng 
dạ từng môn đệ, nên  ứ  Giêsu đã hiện đến, tr o b n  ho  á  ông 
 hính nguồn  ội  ủ  lòng thƣơng xót là Chú  Thánh Thần qu  ơn bình 

 n và ơn th  tội. 

Khi lãnh nhận món quà   o quý và vô giá nhƣ vậy, lòng  á  Tông 
đồ đã tràn ngập niềm vui, hạnh phú , nhất là từ trong tâm khảm,  á  
ông đƣợ  ơn biến đổi.  

Thật vậy, khi đã  ảm nghiệm đƣợ  tình thƣơng  ủ  Thiên Chú  trên 
 uộ  đời mình nhƣ thế, nên  á  ông đã không thể ngồi yên hoặ   n 
hƣởng một mình, mà đã hân ho n mở tung  á h  ử   ô đơn, sợ hãi, 
ích kỷ, vụ lợi, hình thứ ... để thự  thi lệnh truyền  ủ   ứ  Giêsu: 
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―Nhƣ Ch  đã s i Thầy, Thầy  ũng s i  nh em‖; ―Anh em hãy đi khắp 
tứ phƣơng thiên hạ, lo n báo Tin Mừng  ho mọi loài thọ tạo‖. 

2. C    Giêsu tr o b n c o các Tôn  đồ T ần C ân Lý 

Khi trao ban Chú  Thánh Thần  ho  á  Tông đồ,  ứ  Giêsu đã mạ  
khải  ho  á  ông biết Ngƣời  hính là ―Thần Khí sự thật‖. Khi đến, 
Ngƣời sẽ giúp  ho  á  Tông đồ hiểu đƣợ  những lời Ngài đã r o 
giảng. Mặt khá , Chú  Thánh Thần sẽ bào  hữ   ho  á  ông khi phải 
r  trƣớ  mặt qu n toà để làm  hứng  ho sự thật: "Khi ngƣời t  đƣ  
 nh em r  trƣớ  hội đƣờng, trƣớ  mặt những ngƣời lãnh đạo và 
những ngƣời  ầm quyền, thì  nh em đừng lo phải bào  hữ  làm s o, 
hoặ  phải nói gì, vì ng y trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy  ho  nh 
em biết những điều phải nói" (Lc 12, 11-12). Thật thế, nếu xét trên 
bình diện  on ngƣời,  á  ông làm s o  ó thể thi hành một sứ mệnh 
  o  ả và qu n trọng đến nhƣ vậy. Bởi vì  á  Tông đồ là những ngƣời 
rất bình thƣờng trong những ngƣời bình thƣờng nhất. Họ là những 
ngƣời qu nh năm suốt tháng  h  biết sống với nghề  hài lƣới, vật lộn 
với sóng nƣớ  biển khơi, họ  vấn thì kém  ỏi, khả năng diễn thuyết 
trƣớ   ông  húng thì quá x  vời. Thế nhƣng, s u khi lãnh nhận Chú  
Thánh Thần,  á  ông đã hân ho n lên đƣờng để làm  hứng  ho  ứ  
Giêsu, một  ứ  Giêsu đã  hết và sống lại vì yêu  on ngƣời.  iều này 
đã đƣợ   hứng minh nơi Tông đồ trƣởng Phêrô trong bài giảng đầu 
tiên. Phêrô đã khuất phụ  đƣợ  rất nhiều ngƣời, trong đó  ó khoảng 

3.000 ngƣời tin theo (x. Cv 2, 41).  

3. Chúa Thánh T ần và đời sốn  c ứn  n ân củ  n  ời Kitô 

 ữu 

Ngày xƣ , khi  á  Tông đồ  hƣ  nhận đƣợ  ơn Chú  Thánh Thần 
thì họ lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin… Nhƣng khi nhận đƣợ  Chú  Thánh 
Thần,  á  ông đã hân ho n lên đƣờng để r o truyền  hân lý. Cá  ngài 
đã  oi đó nhƣ là mối lợi tuyết đối mà Chú  dành  ho mình. Còn  húng 

ta ngày nay thì sao?  

Thiết nghĩ, đây là d p để  húng t  suy nghĩ về v i trò  ủ  Chú  
Thánh Thần trong  uộ  đời mỗi ngƣời,  ũng nhƣ trá h nhiệm  ủ  

 húng t  trƣớ  sứ mạng đƣợ  tr o. 

Là ngƣời Công giáo, đƣợ  lãnh nhận Bí tí h Rử  Tội, Thêm Sứ , 
 húng t   ó trá h nhiệm lo n truyền  ứ  Giêsu và làm  hứng về Ngài 
trong gi  đình, làng xóm, xứ đạo và thế giới hôm n y bằng đời sống 

 hứng nhân. 
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Thế nhƣng, thự  tế thì khá  nhiều lắm! Nếu đƣợ  hỏi: ―Ông bà,  ô 
bá ,  nh,  h , em…  ó tin Chú  không?‖ Ng y lập tứ , t  sẽ nhận 
đƣợ   âu trả lời là ― ó‖, thậm  hí  òn b  mắng vốn là ―hỏi thế mà 
 ũng hỏi‖; ―hỏi ấm ớ…‖. Nhƣng thử hỏi trong đời sống đứ  tin,  húng 
t  sống đạo h y  h  giữ đạo?  ây là  âu hỏi xoáy vào tận nội  ăn  ủ  
mỗi ngƣời, bởi vẫn  òn đó những  ảnh  ãi vã nh u g y  ấn ng y khi 
vừ  r  khỏi nhà thờ s u thánh lễ và không nhân nhƣợng khi tuyên 
bố: ―T o mà không vừ  rƣớ  lễ xong, thì hôm n y, t o sẽ xé xá  
mày‖; rồi những lần đi lễ ―ôm‖, những  ảnh ―đạo gố ‖ và phì phèo 
điếu thuố  (đi lễ nhƣng ngồi ở những gố   ây qu nh nhà thờ)... H y 
khi buôn bán: lấy tiền 1kg, nhƣng ăn bớt  h   òn 800gr; bơm nhồi 
hoá  hất độ  hại vào những r u,  ủ, quả… mà mình sẽ bán; hoặ  
thƣợng tôn  ái ―bụng‖ mà gi n th m, bó  lột, nhận hối lộ... từ đó sinh 
r  thói vô  ảm, dửng dung với  nh  h  em... Lại nữ ,  húng t   ũng 
thấy không ít ngƣời Công giáo sống đạo theo kiểu ―lâm thời‖. Khi gian 
n n thử thá h đến là sẵn sàng khấn ―ông đ  ‖ vái ―bà mo‖ h y đi xem 
bói, xem tƣớng, lên đồng, không  òn tin tƣởng vào Thiên Chú  tuyệt 
đối nữ ... Nhiều khi  húng t  giống nhƣ những ―tƣợng thánh giả tạo‖: 
bên ngoài thì đẹp đẽ, nhƣng khi nƣớ  sơn hình thứ  b  ph i nhạt, tứ  

là những thử thá h ập đến, tƣợng thánh đó sẽ hiện nguyên hình quỷ.  

 ây phải  hăng là những  ăn bệnh trầm kh  trong  á h sống đạo 

 ủ  nhiều ngƣời Công Giáo hiện n y! 

Nhƣ vậy, trên lý thuyết: tin thì vẫn  ứ tin, ít  i  ó khái niệm bỏ đạo, 
nhƣng  á h sống đạo thì hời hợt, trong  uộ  sống thì bon  hen, quỷ 
quyệt… Những thái độ đó  hẳng khá  gì khối ―ung nhọt‖ nằm trong 
thân xá  tráng kiện bên ngoài với  ái má  h i  hữ Công Giáo giả tạo, 
h y nhƣ những mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp mắt, nhƣng bên 

trong thì thối th .  

Mừng Lễ Chú  Thánh Thần Hiện Xuống,  húng t  hãy xin Ngƣời 
biến đổi  on ngƣời  ũ  ủ   húng t  thành  on ngƣời mới trong Thần 
Khí và sự thật, để dù trong hoàn  ảnh nào,  húng t   ũng phải là 

ngƣời Công Giáo  hân  hính nhƣ lòng Chú  và Giáo Hội mong muốn. 

Lạy C    T án  T ần, xin N  ời n ự đến để đổi mới mặt 
đị  cầu; để dẫn c  n  con đến sự t ật toàn vẹn.  in N  ời 
b n sức mạn ; l n  c m đảm để c  n  con sẵn sàn  r  đi 
làm c ứn  c o sự t ật là c ín  Đức Kitô và luôn sốn  n ữn  

 iá trị Tin Mừn  tron  cuộc sốn   ằn  n ày. Amen. 
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TRẦM THIÊN THU 

 

C ắc c ắn n  ời t  luôn 
p ải c uẩn bị bất cứ điều  ì, 
dù to   y n ỏ, 
đặc biệt là vấn đề 
hôn nhân và gia 
đìn . 

Cuộ  đời  ó 
nhiều  ái khởi đầu 
và nhiều  ái kết 
thú . Một trong 
những  ái đó là 
việ  kết hôn. Chuẩn 
b  hôn nhân là 
 huẩn b  kết-thúc-  uộ -sống-
độ -thân để  huẩn b  khởi-đầu-
 uộ -sống-hôn-nhân.  ó là 
khoảng ―gi o tho ‖ qu n trọng 
trong một đời ngƣời. 

CHUẨN BỊ ĐỜI THƯỜNG 

 ể  huẩn b  hôn nhân, đây là 
vài điều  ần lƣu ý: 

1.  IN Ý KIẾN NGƯỜI LỚN 

Ngƣời t  nói: ―Bảy mƣơi họ  
bảy mốt‖. Ngƣời lớn  ó kinh 
nghiệm sống nhiều hơn, vì họ đã 
trải qu  nhiều thứ. Bạn nên nhờ 
 i tƣ vấn? Ông bà,  h  mẹ,  nh 
 h , những ngƣời lớn khá  mà 
bạn tín nhiệm, và  ó thể bạn  ần 
đến  ả nhà tƣ vấn nữ . 

2. CÂN NHẮC CÁC VẤN ĐỀ 
QUAN TRỌNG 

Hãy nói về  á  vấn đề mà  ó 
thể bạn không muốn nhắ  tới, 

nhƣng lại là  á  vấn 
đề qu n trọng trong 
 uộ  sống hôn nhân. 
Hãy thảo luận về  on 
cái, ân ái, và tài 
 hính. Những điều đó 
xem  hừng rất bình 
thƣờng nhƣng lại 
―không bình thƣờng‖ 
đấy! 

3. CÙNG LẬP KẾ 
HOẠCH 

 ó là kế hoạ h vui nhƣng nó 
 ũng gây  ăng thẳng lắm.  ây là 
kế hoạ h qu n trọng đầu tiên 
 ủ  những ngƣời  huẩn b  sống 
đời hôn nhân. Hãy dành thời 
gi n tìm hiểu thêm về  á h làm 
vui lòng nh u và  á h xử lý  á  
tình huống n n giải. 

4. THẢO LUẬN VỀ TÀI 
CHÍNH 

Tình yêu và hôn nhân  ần sự 
lãng mạn, nhƣng vấn đề tài 
 hính lại không là vấn đề lãng 
mạn, nhƣng rất qu n trọng. Có 
thể nó  ũng  hẳng là vấn đề  hi 
 ả, hoặ  nó không là vấn đề lớn. 
Nhƣng hãy  hắ   hắn rằng  ả 
h i phải biết giải quyết vấn đề 
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này trong hôn nhân để tránh 
xung đột. 

5. CÙNG NHAU CẦU 
NGUYỆN 

Cầu nguyện là việ  làm  ần 
thiết và qu n trọng đối với  á  
Kitô hữu. Cầu nguyện  àng qu n 
trọng hơn khi bạn sắp sử  kết 
hôn, vì đó là điều qu n trọng  ả 
đời ngƣời. Không  h   ầu nguyện 
riêng và  ầu nguyện  ho nh u, 
mà hãy dành thời gi n  ùng ở 
bên nh u và  ùng nh u  ầu 
nguyện. 

6. TẬN HƯỞNG KHOẢNG 
RIÊNG 

Hôn nhân là điều kỳ diệu, 
nhƣng hầu nhƣ  á   ặp vợ 
 hồng đều phải  ố gắng tìm 
những khoảnh khắ  riêng một 
mình. Hãy tận dụng thời gi n ƣu 
tiên  ho hôn nhân, nhƣng  ũng 
 ần  ó những khoảng riêng để 
tự tận hƣởng mình! 

7. CÂN NHẮC KỲ NGHỈ 

Những ngày ngh  là d p gần 
gũi hơn với gi  đình, nhƣng 
những ngày ngh   ũng là khoảng 
thời gi n gây  ăng thẳng giữ  
h i ngƣời yêu nh u,  ó những 
ngƣời ―suy diễn‖ rồi ―hƣ bột hƣ 
đƣờng‖ hết trơn. Hãy thảo luận 
và  ùng nh u lập kế hoạ h 
 hung, và hãy  ởi mở để  ó thể 
tùy  ơ ứng biến! 

8. ĐỪNG GIỮ BÍ MẬT 

Nếu  ó điều gì không thể thảo 
luận, thì đây là thời điểm  ần 
rạ h ròi. Có những điều rất khó 
nói khi hò hẹn, nhƣng khi  huẩn 
b  kế hoạ h sống  hung thì 
không thể ―ngại‖ đƣợ , vì phải 
biết rõ nh u nhiều hơn để  ó thể 
quyết đ nh dứt khoát. 

9. TẬN HƯỞNG HẠNH 
PHÚC 

Rất  ăng thẳng khi bạn  huẩn 
b  kết hôn, nhƣng hãy  ố gắng 
tận hƣởng hạnh phú  ấy, hãy 
 hi  sẻ và  ùng giúp nh u tận 
hƣởng! Thái độ đúng đắn đối với 
hôn nhân  ó thể hoán  huyển 
khó khăn thành dễ dàng! 

10. GHI NHỚ LỜI HỨA 

Khi quyết đ nh kết hôn, vừ  
mặ  nhiên vừ  minh nhiên, h i 
ngƣời  ùng thề hứ   hung thủy 
với nh u trong mọi hoàn  ảnh, 
vui hoặ  buồn, giàu hoặ  nghèo, 
khỏe hoặ  bệnh,… hứ  tôn trọng 
và yêu thƣơng nh u suốt đời. 
 ó là ―bản án  hung thân‖ tự 
mình ký, tự nguyện hứ  thì phải 
 ố gắng giữ, không thể thí h thì 
giữ,  hán thì thôi. 

Chúng t   ó thể  oi đó là 
―Thập Giới Hôn Nhân‖, đặ  biệt 
là CHỚ QUÊN mệnh lệnh  ủ  
Thiên Chúa: ―Sự gì Thiên Chú  
đã phối hợp, loài ngƣời không 
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đƣợ  phân ly‖ (Mt 19:6; M  
10:9). Mệnh lệnh  ó nghĩ  là 
PHẢI tuân thủ, PHẢI thi hành, 
không thể tùy ý hoặ  tùy hứng. 

CHUẨN BỊ TÂM LINH 

Khi nói về hôn nhân, Thánh 
Ph olô  ho biết: ―Ai nấy phải tôn 
trọng hôn nhân,  hớ làm  ho 
lo n phòng r  ô uế, vì Thiên 
Chú  sẽ xét xử  á  kẻ gi n dâm 
và ngoại tình. Trong  á h ăn nết 
ở,  nh em đừng  ó h m tiền, 
hãy  oi những gì mình đ ng  ó 
là đủ, vì Thiên Chú  đã phán: T  
sẽ không bỏ rơi ngƣơi, T  sẽ 
không ruồng bỏ ngƣơi!‖ (Dt 
13:4-5). 

Nói về bổn phận trong đời 
sống hôn nhân, Thánh Phêrô 
nhắ  nhở: ―Ch  em là những 
ngƣời vợ,  h  em hãy phụ  tùng 
 hồng, nhƣ vậy, dù  ó những 
ngƣời  hồng không tin Lời Chú , 
họ  ũng sẽ đƣợ   hinh phụ  nhờ 
 á h ăn nết ở  ủ   h  em mà 
không  ần  h  em phải nói lời 
nào, vì họ thấy  á h ăn nết ở 
trinh tiết và  ung kính  ủ   h  
em. Ƣớ   hi vẻ duyên dáng  ủ  
 h  em không hệ tại  ái mã bên 
ngoài nhƣ kết tó , đeo vòng 
vàng, h y ăn mặ  x  ho ; 
nhƣng là  on ngƣời nội tâm 
thầm kín, với đồ tr ng sứ  
không b o giờ hƣ hỏng là tính 
thuỳ m , hiền hoà: đó  hính là 

điều quý giá trƣớ  mặt Thiên 
Chú . Xƣ  ki ,  á  phụ nữ thánh 
thiện là những ngƣời trông  ậy 
vào Thiên Chú ,  ũng đã tr ng 
điểm nhƣ thế; họ đã phụ  tùng 
 hồng. Nhƣ bà S -r , bà đã 
vâng phụ  ông Áp-ra-ham, và 
gọi ông là ‗ông  hủ‘. Ch  em là 
 on  ái  ủ  bà, nếu  h  em làm 
điều thiện và không sợ hãi trƣớ  
bất  ứ nỗi kinh hoàng nào. Cũng 
vậy,  nh em là những ngƣời 
 hồng, trong  uộ  sống  hung, 
 nh em nên hiểu rằng đàn bà 
thuộ  phái yếu; hãy tỏ lòng quý 
trọng vì họ  ũng đƣợ  hƣởng sự 
sống là hồng ân Chú  b n. Nhƣ 
thế, việ   ầu nguyện  ủ   nh  h  
em sẽ không b  ngăn trở‖ (1 Pr 
3:1-7). 

Hôn nhân Công giáo không 
thể nhƣ hôn nhân  á  tôn giáo 
khá , ngƣời t   ho rằng ―khó 
khăn‖ nên  ó thể gây… ―khó 
 h u‖, nhƣng đó là sự-khó-khăn-
 ần-thiết, vì hôn nhân là  huyện 
―ăn đời ở kiếp‖ với nh u  hứ 
không phải vui thì ở, buồn thì 
 hi  t y. Vì thế, trƣớ  khi bƣớ  
vào đời sống hôn nhân, hãy  ân 
nhắ   ho  ẩn thận, đừng làm 
 hiếu lệ hoặ   -du  theo xã hội. 

Liên qu n vấn đề hạnh phú  
trong hôn nhân và gi  đình,  ó 
 âu  huyện về ―Chiế  Hộp Bí 
Mật‖ nhƣ s u: 
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Có hai ông bà nọ đã sống với 
nh u hơn 60 năm, họ  ùng  hi  
sẻ mọi vui buồn,  h   ó một 
 hiế  hộp bà để dƣới gầm 
giƣờng thì ông không hề biết nó 
đựng thứ gì, ông tôn trọng 
quyền riêng tƣ  ủ  bà nên ông 
không hỏi. 

Khi bà b  bệnh nặng và  ó thể 
bà không qu  khỏi, ông  hợt 
nhớ tới  hiế  hộp bí mật. Ông 
lấy r , và bà  ũng đồng ý  ho 
ông mở r . Khi  hiế  hộp đƣợ  
mở r , bên trong  ó h i búp-bê 
nhỏ bằng len với số tiền 95.000 
USD. Thấy vậy, ông ngạ  nhiên 
hỏi: ―Thế này là s o?‖. Bà ôn 
tồn: ―Khi  húng t  mới lấy nh u, 
bà nội  ủ  em  ó dặn rằng bí 
quyết để giữ hạnh phú  gi  đình 
là đừng b o giờ  ãi nh u, nếu 
 hồng  on  ó làm gì khiến  on 
bự  mình,  on nên im lặng và đi 
r   hỗ khá , rồi lấy len đ n một 
con búp-bê. Và  nh đã thấy đó‖. 

Nghe xong, ông không  ầm 
đƣợ  nƣớ  mắt và nghĩ: ―Nhƣ 
vậy, suốt đời ngƣời vợ thân yêu 
 ủ  mình  h  giận mình  ó h i 
lần thôi s o?‖. Ông  ảm thấy rất 
hạnh phú , nhƣng ông vẫn  òn 
thắ  mắ : ―Nhƣng  òn món tiền 
lớn này thì s o?‖. Bà sụt sùi: ― ó 
là số tiền bán những  on búp-bê 
mà em đã đ n đƣợ ‖. 

Câu  huyện đơn giản nhƣng 
thú v  và thâm thúy,  húng t   ó 
thể m m  ƣời khi đọ  xong 
nhƣng lại thấy  ó gì đó lắng 
đọng sâu sắ  khiến  húng t  
không thể không suy tƣ. Số tiền 
lớn ki  là giá tr   ủ  những lần 
ngƣời vợ âm thầm  h u đựng 
ngƣời  hồng trong  uộ  sống 
hôn nhân. Ngƣời vợ  ho  húng 
t  một bài họ  vô giá về  uộ  
sống phu thê. 

Ngƣời vợ đã khôn ngo n tự 
giải thoát bằng  á h  h u đựng 
ngƣời  hồng để gi  đình luôn 
trong ấm ngoài êm: lấy len đ n 
búp-bê. Một  ông việ  nhỏ bé 
nhƣng giá tr  và hiệu quả.  ó là 
 á h bà  hấp nhận sự bất toàn 
 ủ  ông, bà  h u đựng và nh n 
nhụ , tiếp tụ  yêu thƣơng  hính 
 on ngƣời  ủ  ông. Bà đã c iến 
t ắn  c ín  mìn  để  ó thể 
 iữ     k í  i  đìn , đồng 
thời bà  ũng  hứng tỏ  ho 
 húng t  thấy rằng tình yêu  ủ  
bà dành cho ông là tình yêu 
c ân t ật và sâu đậm. 

Ngƣời  hồng  hính là hình ảnh 
 ủ  mỗi  húng t . Trong  uộ  
sống đời thƣờng, ngoài những 
mối bất hò  rõ ràng,  húng t  
vẫn  ứ n ấm n ầm làm k ổ 
n  ời k ác (ông bà,  h  mẹ, 
vợ  hồng,  on  ái,  nh  h  em, 
bạn bè, thân nhân, đồng 
nghiệp,…) mà  húng t  không 
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h y biết hoặ   ó ý làm ngơ. Khi 
biết đƣợ  sự thể thì  ó thể đã 
muộn màng. 

Trong những  uộ  tƣ vấn hôn 
nhân và gi  đình, ngƣời t  
thƣờng để mỗi ngƣời ở một 
phòng riêng và đặt r   âu hỏi 
 ho đôi bên: ― iều gì khiến bạn 
hài lòng trong đời sống hôn 
nhân?‖.    số đều trả lời: ―Sự 
qu n tâm,  hăm só  và  ảm 
thông  ủ  ngƣời vợ/ hồng‖. 

Chắ   hắn  i  ũng ƣớ  muốn 
nhƣ vậy – trong mọi mối qu n 
hệ. Tuy nhiên,  ó thể  húng t  
quên rằng  húng t  k ôn  t ể 
đ i  ỏi ngƣời khá  bày tỏ với 
chúng ta, mà chính chúng ta 
phải thể hiện trƣớ , bởi vì Kinh 
Thánh xá  đ nh: ―CHO thì  ó 
phú  hơn là NHẬN‖ (Cv 20:35). 

Theo tƣơng truyền, vào một 
ngày đẹp trời, một đệ tử hỏi 
Khổng Tử: ―Nhân là gì vậy sƣ 
phụ?‖. Ông đáp: ―Kỷ sở bất dụ , 
vật thi ƣ nhân‖. Lần khá , một 
đệ tử nọ lại hỏi: ―Câu nào sƣ 
phụ tâm đắ  nhất?‖. Ông  ũng 
đáp: ―Kỷ sở bất dụ , vật thi ƣ 
nhân‖. 

Câu đó  ó nghĩ  là ― ái gì 
mình không thí h thì đừng làm 
 ho ngƣời khá ‖, h y nói  á h 
khá  là ―mình muốn điều gì thì 
 ũng làm  ho ngƣời khá   ái 
đó‖. Chữ ―nhân‖ nghĩ  là ngƣời, 

 ũng hàm ý nhân từ, nhân ái, 
nhân hậu, nhân đạo. Triết lý  ủ  
 hữ ―nhân‖ thật là thâm thúy về 
giá tr  sống  ủ   on ngƣời. 

Chú  Giêsu dạy  húng t  phải 
yêu ngƣời khá  nhƣ yêu  hính 
mình. Chính Ngài  ũng đã truyền 
lệnh: ―Tất  ả những gì  nh em 
muốn ngƣời t  làm  ho mình, 
 hính  nh em  ũng hãy làm  ho 
ngƣời t ‖ (Mt 7:12; Lc 6:31). 
Tóm lại, điều gì mình MUỐN thì 
 ũng hãy LÀM  ho ngƣời khá , 
và điều gì mình KHÔNG MUỐN 
thì  ũng  ỪNG LÀM  ho ngƣời 
khá .  ó là sự  ông bình và bá  
ái đí h thự ! 

Hôn nhân là ―mạng lƣới yêu 
thƣơng‖ – từ khi tìm hiểu nh u, 
yêu nh u, tới khi kết hôn, và kéo 
dài mãi  ho tới hơi thở  uối 
 ùng. Khó  hứ không dễ, vì thế 
mà  ần  ó sự hiện diện  ủ  
Thiên Chú  làm ―dấu  ộng‖ liên 
kết hôn nhân và gi  đình. 

Hãy lƣu ý ―lời thề hôn nhân‖ 
này: ―Anh/em nhận em/ nh làm 
vợ/ hồng, và hứ  sẽ giữ lòng 
 hung thủy với em/ nh, khi 
th nh vƣợng  ũng nhƣ lú  gi n 
l o, khi bệnh hoạn  ũng nhƣ lú  
mạnh khỏe, để yêu thƣơng và 
tôn trọng em/ nh mọi ngày suốt 
đời  nh/em‖. Nghiêm tú   hứ 
không đù  đâu đấy! 
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Maria Mỹ Ánh  

C  LTX-GX Hòa Bình GV 

 

Trong Tin Mừng có nhiều đoạn nhắc đến việc Chúa Giêsu 
“bẻ bán “: “C    Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 
rồi bẻ r , tr o c o các môn đệ và nói: Anh em hãy cầm lấy 
mà ăn, đây là mìn  T ầy” (Mt 26, 26). “K i đồng bàn với họ, 
N  ời cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho 
họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận r  N  ời, n  n  N  ời lại 
biến mất“ (Lc 24, 30)…. 

 Tại sao Chúa lại bẻ 
ra mới trao ban? Chắc 
không hẳn trên bàn ch  
có một cái bánh. Vậy 
―bẻ r ― muốn nói lên 
điều gì? Có rất nhiều 
bài giảng thật hay về 
đề tài này. Tấm bánh 
đƣợc bẻ ra tức tấm 
bánh không còn lành 

lặn nữa, bẻ r  để  hi   ho ngƣời không  ó, để cả hai có bánh cùng 
ăn,  ùng ấm dạ,  ùng qu   ơn đói. 

 ứ  M ri  đã ―bẻ đời mình― nhƣ thế nào để trao ban cho nhân 
loại một  ấng Cứu Tinh? Một cô gái ngoan hiền, đạo đức và sắp 
sửa thành hôn với một anh thanh niên làm nghề thợ mộ   ũng rất 
mự  nhân lành, đạo hạnh nhƣ từng làn mực anh kẻ vào thớt gỗ 
không sai lệch một ly, để sản phẩm anh làm ra vừa ý ngƣời đặt 
hàng. Thế mà… Sứ Thần G briel đến báo tin: ―Và này đây, bà sẽ 
thụ thai, sinh hạ một  on tr i, và đặt tên là Giêsu…‖ (L  1, 31).  ức 
Maria chắc chắn là rất bối rối và kinh sợ. Nhƣng Mẹ tin rằng những 
gì sứ thần nói với Mẹ là từ Thiên Chúa mà Mẹ hằng tôn thờ và phó 
thác. Khi Mẹ thốt lên: ―Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ 
làm  ho tôi nhƣ lời sứ thần nói― (Lc 1, 38), là Mẹ đã ―bẻ đời mình― 
và trao ban cho nhân loại ―Tấm bánh trinh nguyên ấy― đã không 
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còn lành lặn, bình an nữa. Những biến cố trong cuộ  đời Mẹ, để có 
một Giêsu Cứu  ộ Trần Gian. Mẹ đã phải bẻ cuộ  đời mình thành 
nhiều mảnh bất hạnh đối với một ngƣời phụ nữ -  i  ũng muốn 
đƣợc bình an, hạnh phúc một cách rất đời thƣờng - và đ nh điểm là 
cuộ  Thƣơng Khó  ủa Chúa, với một cái chết khủng khiếp nhƣ thế 
mà Mẹ phải chứng kiến, đón nhận từng giờ, từng phút. Không có 
nỗi đ u nào lớn hơn nhƣ thế! 

Thánh Giuse, một thanh niên với con mắt thế gian là một ngƣời 
bất hạnh, liên lụy đến  ứ  M ri  trƣớ  đây là một niềm hãnh diện 
đối với ngài, đƣợc thành hôn với  ô gái ông yêu thƣơng và quý 
trọng nhân đức của nàng, một  ô gái ―đẹp ngƣời đẹp nết―, thế mà 
bỗng đâu bất hạnh lại ập xuống cuộc sống yên bình của Giuse. Và 
từ ―Khi t nh giấ , ông Giuse làm nhƣ sứ thần Chúa dạy và đón vợ 
về― (Mt 2, 24), là ông đã ―bẻ đời mình― không  òn lành lặn và bình 
 n nhƣ xƣ  nữa. 

Có sự hy sinh nào nguyên vẹn nhƣ thuở b n đầu. Khi nhìn thấy 
trẻ thơ Giêsu ở Nazareth, mọi ngƣời không  i dám nghĩ đến đứa trẻ 
xinh xắn và thông minh ấy lại có một cái kết cho cuộ  đời mình đ u 
đớn đến vậy! Cả mình Ngƣời không còn chỗ nào lành lặn mà không 
rá h nát. Chú  đã bẻ đời mình r  nhƣ  ái bánh trong bữa tiệ  ly để 
trao cho nhân loại sự sống đời đời. Trƣớ  lú  đƣợ  Chú  ―tr o b n―, 
 on ngƣời u tối nhƣ h i môn đệ trên đƣờng Emmau, Chúa bẻ bánh, 
h i ngƣời mới nhận r  Ngài, dù s u đó Chú  biến mất, nhƣng h i 
ông đã r  khỏi miền u tối của tâm hồn mình, trở lại Giêrus lem, để 
cùng với anh em thi hành sứ mạng đƣợc Thầy giao là: Anh em 
 ãy lên đ ờng, loan báo Tin Mừng cho muôn dân. 

Mới đây, tràn ngập trên mạng về cha Augustino Nguyễn Viết 
Chung, Dòng Vinh Sơn, đƣợc Chúa gọi về. Một Linh mục củ  ngƣời 
nghèo, củ  ngƣời bệnh Phong, bệnh AIDS. Ch  Augustino đã không 
―viết riêng―  uộ  đời mình mà ―Viết Chung―  ùng với mọi ngƣời 
bệnh củ  Ch . Ch  đã từ bỏ nghề nghiệp bá  sĩ và  hỗ làm tốt nhất 
để đến với những ngƣời ― hẳng  òn gì― ngoài một thân xác không 
còn lành lặn, đầy vết thƣơng, từ thân xá  đến tâm hồn và nghèo 
khổ không có một mái nhà, không có một ngƣời thân. Ch  đã ―bẻ 
đời mình― khi Ch  dấn thân vào vào cuộc sống khó nghèo và bệnh 
tật nhƣ họ. Ch  đã nằm xuống bên anh ch  em bất hạnh của mình 
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với  ùng  ăn bệnh của họ. Một sự sẻ  hi  đến tận  ùng… Chắc 
chắn trong thân xác không còn lành lặn củ  Ch  đã đem lại cho 
biết b o ngƣời  ó  ơm no hơn, áo ấm hơn, vết thƣơng đƣợ  băng 
bó tốt hơn, bớt đ u đớn hơn và r  đi bình  n hơn… 

Cha mẹ  húng t   ũng là ngƣời đã ―bẻ đời mình― r  thành nhiều 
mảnh để cho chúng ta cuộc sống tốt lành nhƣ hôm n y. Trên đôi 
vai củ   h  đã oằn lên những bao tải còn nặng hơn trọng lƣợng  ơ 
thể củ  mình để  ho  on  ơm ăn áo mặc, sách vở đến trƣờng. Mẹ 
đã oằn mình chuyển dạ mà các nhà khoa họ  đã ví  ơn đ u này 
củ  ngƣời phụ nữ bằng với sự đ u đớn khi một lúc gãy 24 cái 
xƣơng! Mẹ đã  ho nhân gi n một  on ngƣời (dù không biết tốt hay 
xấu sau này) với một nỗi đ u nhƣ bẻ gãy thân xá  mình nhƣ vậy. 
Khi con lớn lên hằng ngày, ông bà đã không ngừng đón nhận sự 
vất vả, cả khổ đ u  on trẻ đem đến.  

Khi Cha Augustino nhìn những đứa trẻ nhiễm bệnh Phong, nhiễm 
AIDS chết rất trẻ, Ch  đã ngậm ngùi và đ u  hính  ái đ u  ủa 
chúng. Hằng ngày nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, những cái 
chết lạnh lùng  ô đơn không ngƣời thân bên cạnh, không có một 
giọt nƣớc mắt tiễn đƣ . Không phải các soeur, các cha, bá  sĩ, y tá 
ở đây không  ó  hút xú   ảm nào trƣớc sự  hi  ly, nhƣng  ứ phải 
nhìn thấy mỗi ngày sự r  đi  ủ  ngƣời trẻ, tâm hồn họ chai cứng 
những nỗi đ u. Họ đƣ  những nỗi đ u trong tâm hồn r  đôi t y để 
lau vết thƣơng  ho họ, những  on ngƣời đáng kính ấy đã biến nỗi 
đ u trong tâm hồn mình thành hành động yêu thƣơng. Họ không 
khóc không phải họ không buồn, không xao xuyến. Thật ra trong 
họ đầy ứ những nỗi đ u  ủa bệnh nhân. Có ngƣời kể lại rằng, mỗi 
lần xuống làm lễ, giải tội và khám bệnh cho những ngƣời b  AIDS 
gi i đoạn cuối ở  ơ sở Mai Hòa, Cha Augustino lặng lẽ đứng cầu 
nguyện bên nắm tro tàn của một phụ nữ mới 30 tuổi đƣợc chồng 
chuộc về từ lò chứa bên Campu hi , để rồi lần lƣợt cả hai vợ chồng 
cùng chết vì SIDA. Ch  thƣơng mảnh đời quyết tâm làm lại của ch  
từ quá khứ kinh hoàng, những mong tìm thấy bến đỗ bình yên, 
nhƣng rồi tử thần đã ghé mắt đến ch , đem  h  ra khỏi cuộ  đời khi 
ch  mới 30. "Nửa chừng xuân thoắt gãy  ành thiên hƣơng" (Truyện 
Kiều). 
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Mỗi lần tham dự Thánh lễ đến đoạn Linh Mụ  đọc lời nguyện 
Thánh Thể, tôi cứ thấy lòng xao xuyến và ngậm ngùi: "N  ời cầm 
lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ  n C   và bẻ ra trao cho 
các môn đệ: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mìn  T ầy, 
hy sinh vì anh em...". Chúa b  bẻ ra hằng ngày, hằng giờ nhƣ thế 
để cứu những  on ngƣời tội lỗi, những ngƣời Chú  Ch  đã trao cho 
Ngƣời, và Ngƣời quyết không để mất một ai, dù là những đứa con 
lầm lạc, tội lỗi. Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú  đã tuôn đổ xuống trần 
gian từ đời nọ đến đời kia. Sự hy sinh nào không đ u đớn, còn vẹn 
toàn nhƣ  hƣ  từng rạng vỡ lần nào. Trái tim nào không vá víu, 
đầy vết sẹo mà đƣợc gọi là trái tim yêu thƣơng. Không một lần đ u 
đớn tƣởng có thể ngừng đập. Không b  đâm thâu nhƣ Chú  Giêsu 
và Mẹ M ri  mà đƣợc gọi là trái tim từ bi, lân tuất. 

 ừng giữ cho mình mãi lành lặn, bình an giả tạo trong cái vỏ ốc 
mỏng manh của thế gi n. Nhƣng hãy bẻ cuộ  đời mình ra nhiều 
mảnh: Mảnh củ  yêu thƣơng,  ủa tha thứ, của thật lòng. 

 in L n  T   n    t của Chúa thánh hóa cuộc đời “quá 
an toàn” củ  c  n  con, để chúng con biết đ u nỗi đ u của 
n  ời khác, biết băn  b  vết t   n  củ  n  ời k ác, để 
làm lành vết t   n  c o c ín  mìn . 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
H   c un  niềm vui cùn  toàn t ể Giáo Hội  oàn vũ 

tron  n ày lễ n ớ T án  Antôn P đôv , lin  mục, tiến sĩ.  

B n Biên tập Tập s n TLHT LCT  kín  c  c mừn  bổn 
mạn : 

CHA ANTÔN NGUYỄN VĂN ĐỘ, 

Cộn  tác viên củ  Tập s n 

 

     Kín  c  c C     ởn  trọn niềm vui t án  t iện, n uyện 
xin T án  qu n t ầy luôn c e c ở và đồn   àn  cùn  C   
tron  sứ vụ Mục Tử. 
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Gio n Lon  Vân,  iáo xứ N ân H   

 

Cơn mƣ  xế trƣ  làm mát d u bầu khí oi 
bứ  Sài Gòn ngày hôm đó, đã nhạt nhò  t n 
biến.  ại lễ  hiều Chú  Nhật thứ h i Phụ  
Sinh, ngày 23 tháng Tƣ năm n y, nhƣ mọi 
lần đã kh i diễn tr ng trọng và kết thú  sốt 
sắng. Khung  ảnh rộn ràng muôn ngƣời nô 
nứ  tuôn về dự hội Lòng Chú  Thƣơng Xót 
tại Trung Tâm Mụ  Vụ Tổng Giáo Phận Sài 
Gòn đã phôi ph i  hìm lắng. Nhƣng dƣ âm 
Lòng Chú  Thƣơng Xót thì vẫn mãi  òn lƣu 
truyền trong dòng đời những  i đã hơn một 

lần tìm đến Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú . 

Bài Tin Mừng theo thánh Gio n, đọ  trong ngày đại lễ Lòng Chú  
Thƣơng Xót, Chú  Nhật thứ 2 Phụ  Sinh, khởi đầu bằng  âu: ―Vào 
 hiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi  á  môn đệ ở,  á   ử  
đều đóng kín, vì  á  ông sợ ngƣời Do Thái.  ứ  Giêsu đến, đứng giữ  
 á  ông và nói: ‗bình  n  ho  nh em‘‖ (G  20, 19). Vì thƣơng nhân 
loại tội lỗi, Chú  Giêsu đã xuống thế làm ngƣời, đã  h u nạn  h u  hết 
để  ứu rỗi nhân loại. Vì thƣơng nhân loại đói khát lƣơng thự  thiêng 
liêng, trong bữ  tiệ  ly ngồi  ùng  á  môn đệ, Ngài đã biến hó  bánh 
và rƣợu nho thành Mình và Máu Ngài nhƣ lƣơng thự  trƣờng sinh 
nuôi dƣỡng  uộ  sống tâm linh nhân loại.  ây là  hứng tí h Lòng 
Chú  Thƣơng Xót lƣu truyền  ho những  i biết nƣơng tự  Ngài. 

Theo Thầy, một v  Thầy quyền uy làm b o nhiêu phép lạ, thế rồi b  
bắt, b  thọ án tử bởi ngƣời Do Thái, trong tình hình đó  á  môn đệ 
Chú  Giêsu làm s o không thể không bối rối ho ng m ng, nơm nớp lo 
sợ. Chú  Giêsu đã hiện r , đứng giữ  họ và b n bình  n  ho họ. Bình 
 n  ủ  Chú  là Lòng Chú  Thƣơng Xót hiển hiện xu  t n mọi kinh hãi 
nghi n n, lƣu truyền  ho những  i biết tín thá  nơi Ngài. Không  h  
m ng lại sự bình  n  ho  á  môn đệ, Chú  Giêsu  òn ―thổi hơi vào 
 á  ông và bảo: ‗ nh em hãy nhận lấy Thánh Thần‘‘‘ (Ga 20, 22). 
Lòng Chú  Thƣơng Xót lƣu truyền bằng sứ  mạnh và sự khôn ngo n 
 ủ  Chú  Thánh Thần  ho những  i yếu đuối, mê muội nhƣng biết 
vự  dậy đi trên  on đƣờng  ủ  Ngài. 
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Có một lần hiện r  với  á  môn đệ ở G lilê , Chú  Giêsu s i phái 
họ: ―Vậy  nh em hãy đi và làm  ho muôn dân trở thành môn đệ, làm 
phép rử   ho họ nhân d nh Chú  Ch , Chú  Con và Chú  Thánh 
Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền  ho  nh em. Và 
đây, Thầy ở  ùng  nh em mọi ngày  ho đến tận thế‖ (Mt 28, 19-20). 
Lòng Chú  Thƣơng Xót lƣu truyền mọi ngày  ho đến tận thế nơi  á  
môn đệ  ủ  Ngài khi xƣ  đƣợ  Ngài s i đi r o giảng Tin Mừng và 
ngày n y  ho những  i là tông đồ đi thự  thi Lòng Chú  Thƣơng Xót.  

 ại lễ Lòng Chú  Thƣơng Xót, Chú  Nhật thứ h i Phụ  Sinh năm 
n y đã khép lại, nhƣng dƣ âm Lòng Chú  Thƣơng Xót thì nhƣ mãi 
 òn b o trùm, v ng vọng trong lòng  á  tín hữu về dự lễ qu  những 
huấn từ  hi  sẻ  ủ   ứ  Ch   hủ tế Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám 
mụ  giáo phận Mỹ Tho. Ngài phá  họ  trong bài giảng lễ: ―Gi  đình 
phải lả nơi thể hiện Lòng Thƣơng Xót, là nơi làm  hứng và lo n báo 
Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú  đến với mọi ngƣời‖. Trƣớ  thánh lễ đồng 
tế,  h  Giuse  ào Nguyên Vũ, dòng Tên, linh mụ  thừ  s i Lòng 
Thƣơng Xót qu  huấn từ  ủ  mình, đã mời gọi mọi ngƣời đón nhận 
sứ mạng trở thành tông đồ Lòng Thƣơng Xót  ho toàn thế giới. 
Không  ần làm những việ  vĩ đại mà  h   ần những việ  nhỏ nhoi 
trong  uộ  sống đời thƣờng… Ch  Ernest Nguyễn Văn Hƣởng, tổng 
linh hƣớng C  LCTX TGP Sài Gòn  hi  sẻ, Lòng Chú  Thƣơng Xót 
giúp  húng t  thoát r  khỏi  ái ý nghĩ  hật hẹp, thoát r  khỏi tính í h 
kỷ vốn sẵn  ó trong  on ngƣời. 

Hôm đó tôi theo  hân  á   nh  h  C  LCTX giáo xứ Nhân Hò  trên 
 huyến xe D h tsu từ nhà thờ giáo xứ đến trung tâm mụ  vụ. Tôi 
ngồi  ạnh  nh tài xế trẻ. Linh ảnh Lòng Chú  Thuong Xót gắn trƣớ  
mặt  nh. Xâu  huỗi tràng hạt đeo nơi  ổ t y trái. Anh tự giới thiệu là 
ngƣời Công Giáo ở giáo xứ Tân S  Châu. Anh nói đi nói lại: ―Cá   h  
đã  ầu nguyện và Chú  thƣơng  ho trời hết mƣ ‖. Chú  thƣơng  ho 
trời hết mƣ  và ngày đại lễ năm n y tổ  hứ   hu đáo đã kết thú  mỹ 
mãn. Cơn mƣ  nào rồi  ũng dứt. Ch   ó  ơn mƣ  Lòng Chú  Thƣơng 
Xót thì muôn đời tuôn  hảy êm đềm và tƣới gội mát d u vào lòng 
nhân loại. Dƣ âm ngày hội  hìm lắng nhƣng dƣ âm Lòng Chú  
Thƣơng Xót thì mãi  òn đọng lại dù vô hình nhƣng lƣu truyền huyền 
diệu trong lòng tôi từ ngày đó  ho đến hôm n y và suốt  ả đời tôi. 
Lạy Chú , suốt  ả đời  on xin lƣu truyền và tín thá  vào Lòng Thƣơng 
Xót  ủ  Ngài. Amen. 
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 

 

 

Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

 

 ―Anh em sẽ trở nên những  on ngƣời vẹn toàn  ủ  Thiên Chú  
giữ  một thế hệ gi n tà, s  đọ . Giữ  thế hệ đó,  nh em phải  hiếu 
sáng nhƣ những vì s o trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời b n sự 
sống…‖ (Pl 2, 15-16). 

Phúc âm hóa và tân phúc âm hóa là gì? 

- Nghĩ   hữ ―Tân‖: Tân  ó 12  hữ Hán, nghĩ   hính là: ―mới‖, 
th y đổi  ho mới, những  ái mới, những gì mới xuất hiện. 

- Nghĩ   hữ ―Phú ‖: Phú   ó 9  hữ Hán, nghĩ   hính là: những sự 
tốt lành, điều m y, những điều tốt đẹp trời đất b n để thỏ  mãn 
nguyện vọng  ủ   on ngƣời. 

- Nghĩ   hữ ―Âm‖: Âm  ó 11  hữ Hán, nghĩ   hính là tiếng phát 
r  bởi vật thể b   hấn động, tin tứ . 

- Nghĩ   hữ ―Hó ‖: Hó   ó 2  hữ Hán, nghĩ   hính là dạy, giáo 
dụ , th y đổi, biến đổi. Nếu đặt s u d nh từ h y tĩnh từ thì  ó 
nghĩ  là  huyển biến trạng thái h y tính  hất  ủ  vật, làm  ho trở 
thành, biến thành, làm  ho thấm nhuần. 

(Trí h trong tập Bài giảng Chú  Nhật  ủ  Tò  Tổng Giám Mụ  Sài 
Gòn, tháng 2-2013, mụ  ―Mỗi tháng một từ‖, linh mụ  Huỳnh Trụ) 

Tân phúc âm hóa là gì? 

• Tân phú  âm hó  là   nh tân, đổi mới việ  phú  âm hó ,   nh 
tân việ  thông truyền r o giảng Phú  Âm,  hứ không phải là r o 
giảng một Phú  Âm mới vì trên trần gi n này mãi mãi  h   ó một 
Phú  Âm duy nhất mà  ứ  Giêsu Kitô đem đến  ho mọi ngƣời ― ứ  
Giêsu Kitô hôm qu , hôm n y và mãi mãi là một‖ (Dt 13, 8). 

• Khi nói đến tân phú  âm hó  h y tái phú  âm hó  thì điều đó 
 ó nghĩ  trƣớ  đó đã phải tồn tại việ  phú  âm hó . Tài liệu làm 
việ   ủ  Thƣợng hội đồng giám mụ  thế giới họp năm 1974 về đề 
tài ―Ev ngeliz tion in the Modern World‖  ho biết rằng thuật ngữ 
phú  âm hó  (ev ngeliz tion)  ó thể hiểu theo bốn nghĩ : 
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- Nghĩ  rộng: tất  ả mọi  ông việ  nhằm làm  ho thế giới trở nên 
phù hợp với ý đ nh  ủ  Thiên Chú . 

- Nghĩ  hẹp: việ  thi hành  á  hoạt động ngôn sứ, tƣ tế và vƣơng 
đế nhằm xây dựng Hội Thánh theo ý đ nh  ủ  Chú  Kitô. Theo nhĩ  
này, nó đồng nghĩ  với sứ mạng đặ  thù  ủ   ủ  Hội Thánh (để 
phân biệt với hoạt động  ủ   á  tổ  hứ  hoặ  xã hội trần thế). 

- Nghĩ   hặt: tất  ả những hoạt động nhằm giúp lƣơng dân nhận 
biết Chú   ũng nhƣ giúp  á  tín hữu sống đứ  tin. Nghĩ  là giới hạn 
vào việ  thi hành  ông tá  ngôn sứ (r o giảng Tin Mừng, dạy giáo 
lý, giảng thuyết, v.v). 

- Nghĩ   huyên môn: việ  r o giảng Tin Mừng  ho những ngƣời 
 hƣ  biết Chú . 

• Nói một  á h  ụ thể, là làm  ho thế giới thấm nhuần sứ điệp 
Phú  Âm,  á  giá tr   ủ  Tin Mừng để mọi ngƣời sống theo tinh 
thần Phú  Âm. 

P  c Âm/Tin Mừn  là  ì? 

• Phú  Âm  ó nội dung gần với triết lý và văn hó   ông Phƣơng, 
 ó Ngũ Phú  h y Phú  Lộ  Thọ, nhất là  ó thể hội nhập với giáo lý 
Kitô giáo. Mặ  dầu rất nhiều tài liệu vẫn dùng  ả Phú  Âm và Tin 
Mừng lẫn lộn, nhƣng không thấy dùng ―những lời khuyên Tin 
Mừng‖ và  ũng không thấy dùng ―Tân Tin Mừng hó ‖. Cụm từ phú  
âm hó  b o hàm một nội dung rất gần gũi với đứ  tin Kitô giáo. 
Chính vì thế trong thời Kitô giáo mới đƣợ  truyền bá đến nƣớ  t  
thì sá h Phú  Âm đƣợ  gọi là sá h Ev n, viết tắt  ủ  tiếng L  Tinh 
Evangelium, rồi s u đến từ Phú  Âm,  ó nguồn gố  Hán nôm và rồi 
s u này thƣờng đƣợ  gọi là Tin Mừng. 

• Phú  Âm h y Tin Mừng quy  hiếu về  hính  on ngƣời  ủ   ứ  
Giêsu, triều đại  ủ  Ngƣời,  uộ  sống và giáo huấn  ủ  Ngƣời, mà 
theo nghĩ  hẹp  h  về bốn  uốn Phú  Âm, h y Tin Mừng  ủ   ứ  
Giêsu Kitô theo thánh Mathêu, Mác-cô, Luca và Gioan. 

•  ối với Kitô giới, Tin Mừng đã thự  sự khởi đầu với việ : Thiên 
sứ ngỏ lời trấn  n:  ừng sợ! Tôi đến để lo n Tin mừng, Tin vui  ho 
khắp muôn dân: Hôm n y  hính  ấng Cứu Tinh r  đời, Con Chú  
xuống thế làm ngƣời. Trong thành   -vít ở gần đây thôi. (Lc 2, 10-
11) 
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• Và lời lo n tin này đã trở thành Tin Mừng thự  sự với lời lo n 
báo Tin Mừng Phụ  sinh  ủ  bà M ri  M d lên : M ri  vội vã lên 
đƣờng: Báo với môn đệ mình đã gặp Thầy. Rồi bà kể lại đầu đuôi. 
Những gì Ngƣời đã nói riêng với bà. (Ga 20, 18) 

Sốn  P  c Âm là bản c ất củ  Kitô  iáo 

• Là Kitô hữu mà không biết đến Phúc Âm thì liệu  ó  òn phải là 
Kitô hữu không nhƣ thánh Hiêrônimô nói: Không biết Kinh Thánh, 
là không biết  ứ  Kitô. Nhƣ thế Kinh Thánh, Phúc Âm phải là  uốn 
sá h đƣợ  đọ  trƣớ  tiên, đọ  nhiều nhất,  uốn sá h gối đầu 
giƣờng,  uốn sá h đƣợ  th m khảo nhiều nhất, thậm  hí thuộ  nằm 
lòng nhất đối với Kitô hữu. 

• Lời kêu gọi phú  âm hó , h y Tái phú  âm hó  không phải là lời 
kêu gọi  ó tính cách phong trào,  ũng không phải là một phƣơng 
thế  ạnh tr nh tôn giáo nhằm  hiêu dụ tín đồ h y để tồn tại, mà 
đúng hơn và trƣớ  hết là một lời kêu gọi trở về với bản  hất, và 
nguồn  ội  ủ  Kitô giáo: phú  âm hó  là bản  hất và là sứ mạng 
 ủ  Giáo hội. 

(Còn tiếp) 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
 

Mừn  kín  trọn  t ể: 

- Lễ Sin  N ật T án  Gio n Tẩy Giả, 24.6.2017 

- Lễ T án  P êrô và P  olô Tôn  Đồ, 29.6.2017 

B n C ấp Hàn  Cộn  Đoàn LCT  TGP c  c mừn  bổn 
mạn    i  n : 

Gio n B. M ri  NGUYỄN THẾ VỊNH 

P êrô P  olô NGUYỄN VĂN QUÝ 

 
     N uyện xin c o sự n iệt t àn  và c n đảm củ  các 
T án  n ân luôn là tấm    n  soi rọi   i  n  trên b ớc 
đ ờn  p ục vụ Giáo Hội. 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

 

Lm P  nxicô   viê N ô Tôn Huấn 

 

Giáo Hội mời  ọi mọi tín  ữu k ôn  n ữn  đào sâu k o 
tàn  đức tin tron  Kin  T án  mà c n đặc biệt c   ý đến việc 
t  m dự tíc  cực việc cử  àn  các Bí tíc , đặc biệt là   i bí 
tíc  rất qu n trọn  là T án  T ể và H    iải cũn  n   t ực 
 àn  các Điều Răn củ  Bản T ập Giới, (Dec loque) và siên  
năn  cầu n uyện, n   Đức T án  C   P  nxicô đã n ấn 
mạn  tron  Tôn  T   Án  Sán  Đức Tin (Lumen Fidei) củ  
ngài. 

Thật vậy, tôi  ần nói lại một lần nữ  về Bí Tí h Thánh Thể trong 
khuôn khổ Thánh Lễ Tạ Ơn (Eu h rist), vì đây là việ  đạo đứ  và 
 ũng là việ  thờ phƣợng qu n trọng nhất trong đời sống  ủ  Giáo Hội 
nói  hung và  ủ  ngƣời tín hữu nói riêng. 

Thánh Công  ồng V ti  nô II, trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh 
(S  ros n tum Con ilium (SC) đã nói rõ nhƣ s u về Phụng Vu Thánh 
nói  hung và Thánh lễ Tạ Ơn nói riêng: 

―Phụng Vụ là tột đ nh mà hoạt động  ủ  Giáo Hội qui hƣớng về, 
đồng thời là nguồn mạ h tuôn trào mọi năng lự   ủ  Giáo Hội… Vì 
thế, Phụng Vụ, nhất là Thánh lễ Tạ Ơn, nhƣ là nguồn mạ h, từ đó ân 
sủng tuôn tràn trong  húng t  và làm  ho  on ngƣời đƣợ  thánh hóa 
trong Chú  Kitô một  á h vô  ùng hữu hiệu; đồng thời Thiên Chú  
đƣợ  tôn vinh: đây  ũng là  ứu  ánh  ủ  mọi  ông việ  khá   ủ  Giáo 
Hội‖ (x SC, số 10). 

Nói rõ hơn, Phụng Vụ Thánh là toàn bộ việ  thờ phƣơng, tôn vinh 
và  ảm tạ Thiên Chú  mà Giáo Hội  ử hành nhân d nh Chú  Kitô (in 
person  Christi),  ấng đã tự hiến mình làm  ủ  lễ hoàn hảo và đẹp 
lòng Chú  Ch  nhất để xin ơn  ứu độ  ho toàn thể nhân loại, 
vì “T iên C   , Đấn  cứu độ c  n  t , Đấn  muốn c o mọi 
n  ời đ ợc cứu độ và n ận biết c ân lý” (1Tm 2: 4). 

Trong Bữ  Ăn  uối  ùng với Nhóm Mƣời H i Tông  ồ, trƣớ  khi b  
tr o nộp, Chú  Giêsu đã thiết lập h i Bí tí h rất qu n trọng là Bí Tí h 
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Thánh Thể và Truyền Chứ  Thánh để “và đây T ầy ở lại cùn  anh 
em mọi n ày c o đến tận t ế” (Mt 28: 20). 

Trƣớ  hết, Ngƣời  ầm bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ r  tr o  ho  á   á  
Tông  ồ hiện diện và nói ―An  em cầm lấy mà ăn, đây là mìn  
T ầy‖. S u đó, Chú   ũng tr o  hén rƣợu  ho  á  ông và nói: ―Đây 
là máu T ầy, máu  i o  ớc, đổ r  vì muôn n  ời‖. 

Sau khi trao Mình và Máu Ngƣời  ho  á  Tông  ồ, Chú  Giêsu nói 
tiếp: ―An  em  ãy làm n   T ầy vừ  làm để t ởn  n ớ đến 
T ầy‖.  ây là là Bí Tí h truyền Chứ  Thánh để Giáo Hội tiếp tụ   ử 
hành Bí tí h Thánh Thể, để diễn lại Bữ  ăn  uối  ùng  ủ  Chú  (Mt 
26: 26-28; Mc 14: 22-24; Lc 22: 19-20; 1 Cor 11: 23- 25). 

Thánh lễ Tạ Ơn không những diễn lại  á h bí tí h Bữ  Ăn  uối  ùng 
 ủ  Chú  Giêsu mà qu n trọng hơn nữ , là diễn lại Hy Tế thập giá 
 ủ  Ngƣời một lần trên đồi C n-vê xƣ  ki , khi Ngƣời b  treo trên 
thập giá và đổ máu mình r . Và đây là ―máu  i o  ớc‖ đổ r  đê  ứu 
 huộ   ho muôn ngƣời đƣợ  sống mỗi lần hy tế đền tội này đƣợ  tái 
diễn  á h bí tí h trên bàn thờ ngày n y. 

Bởi thế, khi th m dự Thánh lễ Tạ Ơn,  húng t  đƣợ  th m dự Bữ  
Ăn  ủ  Chú  và nhất là đƣợ  lãnh ơn  ứu  huộ   ủ  Ngƣời, vì “mỗi 
lần Hy tế thập giá đƣợ   ử hành trên bàn thờ, nhờ đó Chú  Kitô, 
Chiên vƣợt qu   ủ   húng t   hiu hiến tế (1 Cor 5, 7) thì  ông  uộ  
 ứu  huộ   húng t  đƣợ  thự  hiện‖ (x Lumen Gentium số 3). 

Nghĩ  là mỗi lần Thánh Lễ Tạ Ơn đƣợ   ử hành trên Bàn thờ ở bất 
 ứ nơi nào trong Giáo Hội, thì Chú  Kitô lại hiện diện  á h bí tí h (bí 
nhiệm) nơi  á  thừ  tá  viên  on ngƣời là linh mụ  h y giám mụ , để 
diễn lại Bữ  ăn và Hy tế thập giá  ủ  Chú  Kitô để  ho  húng t , 
những ngƣời sốt sắng th m dự Thánh lễ với tâm hồn trong sạ h, 
đƣợ  ăn và uống Mình Máu Thánh Chú  nhƣ  á  Tông  ồ xƣ  trong 
Bữ  tiệ  ly  uối  ùng. Hơn thế nữ  là đƣợ  lãnh ơn  ứu  huộ   ủ  
Chú ,  ùng một ơn mà Chú  đã b n  ho những ngƣời đã sống ng y 
lành và  hết đi trƣớ  khi Chú  xuống trần gi n làm Con Ngƣời và hy 
sinh mạng sống mình ―làm  iá c uộc c o muôn n  ời‖ (Mt 20: 
28). 

Vì ―n oài N  ời r  (C    Kitô) k ôn   i đem lại  n cứu độ, 
vì d ới  ầm trời này, k ôn  c  một d n  nào k ác đã đ ợc 
b n c o n ân loại, để c  n  t  p ải n ờ vào d n  đ  mà đ ợc 
cứu độ‖ (Cv 4: 12). 
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Nhƣ vậy, không  ó việ  đạo đứ  nào trong Giáo Hội lại  ó giá tr  
thiêng liêng lớn hơn Thánh Lễ Tạ Ơn (Eu h rist) vì Thánh Lễ không 
phải là việ   ử hành một biến  ố đã qu , mà thự   hất là diễn lại – 
h y làm sống lại (m ke present)  á h bí tí h Bữ  ăn và Hy Tế thập 
giá  ủ  Chú  Kitô trên bàn thờ ngày n y, đúng nhƣ khi xƣ   hính 
Chú  đã lập phép Thánh Thể trong bữ  ăn s u  ùng và dâng mình tế 
lễ  ứ  Chú  Ch  s u đó trên thập giá để đền tội th y  ho nhân loại. 

Ch   ó sự khá  biệt nhỏ là xƣ  ki  khi dâng Hy Tế Thập giá trên đồi 
Can-ve, Chú  Kitô vừ  là Linh Mụ  thƣợng phẩm, vừ  là  ủ  lễ  ử 
hành trên bàn thờ là  ây thập giá, Ngày n y, Chú  mƣợn t y và 
miệng lƣỡi  ủ   á  thừ  tá  viên  on ngƣời là linh mụ  h y giám mụ  
đã đƣợ   h u  hứ  thánh thành sự (v lidly) và hợp pháp (li itly) trong 
Giáo Hội để dâng lại Hy Tế thập giá trên bàn thờ  ho đến ngày mãn 
thời gi n, để tiếp tụ  b n phát ơn  ứu độ  ủ  Chú  Kitô  ho những  i 
tin và nhận biết Chú  là ―Đấn  trun   i n  iữ  T iên C    và 
loài n  ời… Đấn  đã tự  iến làm  iá c uộc mọi n  ời” (1Tm 
2: 5-6). 

Ơn  ứu  huộ   ủ  Chú  đƣợ  b n phát từ Hy Tế thập giá  ăn  ứ 
vào  hính lời Chú  Giêsu đã nói với  á  Tông  ồ khi Ngƣời tr o  hén 
máu Ngƣời  ho  á  ông uống: 

―An  em  ãy n ận lấy mà uốn , vì này là c én máu T ầy. 
Máu  i o  ớc mới và vĩn  cửu, sẽ đổ r  c o  n  em và n iều 
n  ời đ ợc t   tội. An  em  ãy làm việc này mà n ớ đến 
T ầy‖ (Kinh Nguyện Thánh Thể I, II, III, IV). 

Nhƣ thế mỗi lần Hy tế thập giá đƣợ  tái diễn trên bàn thờ trong 
Thánh Lễ Tạ Ơn, thì Chú  Kitô lại đổ máu  á h bí nhiệm để b n ơn 
 ứu  huộ   ủ  Ngƣời  ho  húng t  ngày n y nhƣ xƣ  ơn này đƣợ  
b n  ho những ngƣời đƣơng thời với Chú  và  ho  ả những ngƣời đã 
 hết trƣớ  khi Chú   h u hiến tế  ũng nhƣ  òn  ho những ngƣời sinh 
ra trong tƣơng l i  ho đến ngày mãn thời gi n. 

Cũng  ần phải nói thêm là  h   ó linh mụ  h y giám mụ  trong Giáo 
Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo  ông Phƣơng (E ster Orthodox 
Chur hes) mới  ó thể dâng Thánh Lễ Tạ Ơn  á h hữu hiệu mà thôi. 
Sở dĩ thế, vì nơi  á  Giáo phái  hƣ  hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội 
Công Giáo nhƣ  á  nhánh Tin Lành và Anh Giáo (Angli  n 
Communion) đều không  ó Bí Tí h Truyền Chứ  thánh hữu hiệu, vì họ 
không  ó truyền thống Tông  ồ (Apostoli  su  ession) nên họ không 
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 ó Chứ  Linh mụ  hữu hiệu để  ử hành hữu hiệu bí tí h Thánh Thể và 
Hy tế thập giá  ủ  Chú  Kitô, mặ  dù họ  ó diễn lại bữ  ăn  ủ  Chú  
và  ũng bẻ bánh và uống rƣợu. 

Chính vì lý do này mà s u khi  á  mụ  sƣ Tin Lành h y  á   ựu linh 
mụ  và giám mụ  Anh Giáo trở lại với Giáo Hội Công Giáo, phải đƣợ  
họ  thêm và  h u  hứ  linh mụ   ủ  Giáo Hội, nếu họ muốn tiếp tụ  
làm linh mụ .. Ch   ó một đặ  ân  ho họ là họ đƣợ  phép tiếp tụ  
sống với vợ  on s u khi  h u  hứ  để làm mụ  vụ trong Giáo Hội Công 
Giáo. 

Trở lại với Bí tí h Thánh Thể  ử hành trong khuôn khổ Thánh Lễ Tạ 
Ơn,  ần nhấn mạnh thêm một lần nữ , là theo lời dạy  ủ  Thánh 
Công  ông V ti  nô II, Thánh Lễ là “n uồn mạc  và là c  p đỉn  
củ  tất cả đời sốn  Kitô  iáo” (LG, số 11). 

Giáo lý  ủ  Giáo Hội  ũng dạy rằng: “T án  T ể là trung tâm 
điểm và là đỉn  c o củ  mọi sin   oạt Giáo Hội, vì tron  Bí 
tíc  này C    Kitô liên kết Giáo Hội và các c i t ể củ  Giáo 
Hội vào Hy tế n ợi k en và cảm tạ củ  N  ời, đ ợc  iến dân  
một lần là đủ trên t ập  iá c o C    C  . N ờ Hy tế này, 
Chúa Kitô b n xuốn  tràn đầy các ân sủn  củ   n cứu độ c o 
T ân t ể N  ời là Giáo Hội” (x. SGLGHCG số 1407). 

Nói khá  đi, tất  ả đời sống và hoạt động  ủ  Giáo Hội đều phải 
đƣợ  bổ dƣỡng bởi ơn Chú  xuất phát từ Hy tế thập giá  ủ  Chú  
Kitô để giúp Giáo Hội  hu toàn sứ vụ đƣợ  tr o phó là tiếp tụ  r o 
giảng Tin Mừng Cứu  ộ  ủ  Chú  Kitô  ho mọi dân trên khắp đ    ầu 
để đạt mụ  đí h mà  hính Thiên Chú  mong muốn là ―c o mọi 
n  ời đ ợc cứu rỗi và n ận biết c ân lý‖ (1Tm 2: 4) 

Riêng về phần tín hữu giáo dân, ơn sủng  ủ  Thánh Lễ Tạ Ơn  òn 
 ần thiết hơn nữ  vì sống giữ  thế gi n, ngƣời tín hữu Chú  Kitô rất 
 ần ơn thánh để sống đứ  tin giữ  b o thá h đố và làm  hứng nhân 
 ho Chú  Kitô trƣớ  mặt ngƣời đời “để  ọ t ấy n ữn  côn  việc 
tốt đẹp  n  em làm, mà tôn vin  C   củ   n  em, Đấn  n ự 
trên trời‖ (Mt 5: 16) nhƣ Chú  Giêsu đã nói với  á  môn đệ xƣ . 

Quả thật, Thánh lễ là nguồn b n phát mọi ơn lành  ủ  Thiên Chú , 
Ch   húng t  ở trên trời, nhất là ơn  ứu rỗi  ủ  Chú  Kitô,  ấng đã 
đổ máu r  trên thập giá để  ứu  huộ   ho toàn thể nhân loại khỏi 
phải  hết đời đời vì tội. Nhƣng  ho đƣợ  lãnh ơn  ứu  huộ   ủ  Chú  
Kitô,  on ngƣời phải  ó thiện  hí  ộng tá  với ơn Chú  để quyết tâm 
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x  tránh tội lỗi và sống theo đƣờng lối  ủ  Chú  và qu  ―cử   ẹp‖ 
mà vào sự sống vĩnh  ửu trên Nƣớ  trời m i s u. 

Vì thế, mọi tín hữu trong Giáo Hội đều đƣợ  mời gọi tí h  ự  th m 
dự Thánh lễ Tạ Ơn  á h sốt săng và với tâm hồn trong sạ h để trƣớ  
hết nghe lời Chú  trong phần Phung vụ lời Chú  (Liturgy of the word) 
và rƣớ  Chú  Kitô vào lòng trong phần Phụng vụ Thánh Thể (Liturgy 
of Eucharist). 

Phải nhấn mạnh điều kiện sạ h tội, nhất là tội trọng, vì nếu  i đ ng 
mắ  tội này và  hƣ  đƣợ  th  qu  bí tí h hò  giải thì không đƣợ  
phép làm lễ (linh mụ ) và rƣớ  Mình Máu Thánh Chú  Kitô (giáo dân) 
trong Thánh Lễ (x. SGLGHCG số 1415; Giáo luật số 916). 

Lời Chú  và Mình Máu thánh Ngƣời là  ủ  ăn nuôi linh hồn  húng t  
và  ho t  hy vọng đƣợ  sống muôn đời nhƣ Chú  Giêsu đã hứ : 

―Ai ăn t ịt T  và uốn  máu T , t ì đ ợc sốn  muôn đời, và 
T  sẽ c o n  ời ấy sốn  lại vào n ày s u  ết‖ (G  6: 54). 

Khi th m dự Thánh lễ, mọi tín hứu giáo dân đƣợ  mong đợi dâng 
mọi vui buồn, sƣớng khổ  ủ  mình kết hợp với sự đ u khổ  ủ  Chú  
Kitô xƣ  trên thập giá để  ùng dâng lên Thiên Chú  làm  ủ  Lễ xin ơn 
th  thứ và  ứu  huộ   ho  húng t  mỗi khi th m dự Thánh lễ. 

 ây  ũng là  á h thứ  thi hành  hứ  vụ Tƣ Tế  hung h y thông 
thƣờng  ủ   á  tín hữu (ordin ry or  ommon priesthood of the l ity) 
khá  với  hứ  tƣ tế thừ  tá  h y phẩm trật  ủ  hàng giáo sĩ 
(ministeri l or h er r hi  l priesthood of the  leri s). Hàng giáo sĩ đây 
là  á  linh mụ  và giám mụ  họp thành hàng tƣ tế (S  erdos) để 
dâng Hy tế Thập giá trên bàn thờ nhân d nh Chú  Kitô (in person  
Christi) là “T  ợn  Tế t eo p ẩm trật Men-ki-xê-đê‖ (Dt 5: 10). 

Tóm lại, Thánh Lễ Tạ Ơn quả thự  là suối nguồi tuôn  hảy ơn Chú  
 ho mọi ngƣời th m dự với lòng sốt sắng và ý thứ  đầy đủ về những 
lợi í h thiêng liêng to lớn  ủ  việ  thờ phƣợng,    ngợi, tạ ơn và xin 
ơn Chú  mỗi khi  ử hành và th m dự Thánh Lễ này.. 

Chúng t   ùng  ảm tạ Chú  Kitô đã biến mình làm  ủ  ăn  ủ  uống 
nuôi sống linh hồn  húng t  và nhất là đã hiến m ng sống mình, đã 
đổ máu r  một lần xƣ  ki  trên thập giá và tiếp tụ  dâng Hy tế đền 
tội ngày n y trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội, là Hiền thê 
và là Thân thể nhiệm mầu  ủ  Chú  trên trần gi n. 
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 

 
 

K   Đôn  An   
 

    Cầu n uyện tr ớc k i đi n ủ b n đêm là điều cần t iết 
c o đời sốn  tâm lin  và là k í cụ íc  lợi c o cuộc sốn  
 ằn  n ày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu nguyện trƣớ  khi ngủ đêm là điều qu n trọng. Nhiều ngƣời 
 ầu nguyện liên l , tâm hồn luôn hƣớng về Chú  dù họ đ ng làm 
việ  gì. Chúng t   àng phải  ầu nguyện nhiều hơn khi phải quyết 
đ nh một điều qu n trọng. 

Việ   ầu nguyện trƣớ  khi đi ngủ b n đêm  ó thể làm th y đổi 
 uộ  đời  húng t . Những ngƣời  ầu nguyện trƣớ  khi đi ngủ ít b  
đ u nhứ ,  ăng thẳng, tứ  giận, và  ảm thấy hạnh phú  hơn.  ây 
là vài lý do  hứng tỏ  ầu nguyện trƣớ  khi đi ngủ b n đêm là điều 
 ần thiết  ho đời sống tâm linh và là khí  ụ í h lợi  ho  uộ  sống 
hằng ngày. 

1. HÃY ƯU TIÊN CẦU NGUYỆN 

Cầu nguyện là kết hiệp với Thiên Chú  và là  hì  khó  mở  ử  
Thiên  àng để Ngài lắng nghe lời  ầu nguyện  ủ   húng t . Thánh 
Gi  ôbê khuyên  húng t  nên  ầu xin ơn soi sáng: ―Nếu  i trong 
 nh em thiếu đứ  khôn ngo n, hãy  ầu xin Thiên Chú , Ngƣời sẽ 
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b n  ho. Vì Thiên Chú  b n  ho mọi ngƣời  á h rộng rãi, không 
quở trá h‖ (G  1:5). Cầu nguyện trƣớ  khi đi ngủ là giữ liên lạ  với 
Thiên Chú , Ngài sẽ nói khi  húng t   ảm thấy mình không  òn gì 
trên thế gi n này nữ . 

2. CHÖA GIÊSU MUỐN CHÖNG TA CẦU NGUYỆN 

Chúng t  đƣợ  dạy  ầu nguyện 
 ho  hính mình và ngƣời khá . 
Chú  Giêsu đã dạy: ―Lạy Ch  
 húng  on là  ấng ngự trên trời, 
xin làm cho danh thánh Cha vinh 
hiển, triều đại Ch  m u đến, ý 
Ch  thể hiện dƣới đất  ũng nhƣ 
trên trời. Xin Ch   ho  húng  on 
hôm n y lƣơng thự  hằng ngày; 
xin th  tội  ho  húng  on nhƣ 
 húng  on  ũng th   ho những 
ngƣời  ó lỗi với  húng  on; xin 

đừng để  húng  on s   hƣớ   ám dỗ, nhƣng  ứu  húng  on  ho 
khỏi sự dữ‖ (Mt 6:9-13). Chúng t  thự  sự  ần điều này làm nền 
tảng  ho đời sống  ầu nguyện. Nếu Chú  Giêsu nói rằng  húng t  
 ần thêm điều này vào đời sống  ầu nguyện là  ó lý do  ủ  Ngài. 
 ó là linh hồn  ủ   húng t  đƣợ  nuôi dƣỡng. 

3. CẦU NGUYỆN GIÖP THỂ LÝ THƯ THÁI 

Buổi tối, những ngƣời  ầu nguyện 20 phút đều  ảm thấy rằng họ 
ít b  nhứ  đầu. Thật vậy,  ầu nguyện  ó lợi  ho  ả thể lý  hứ không 
 h  tinh thần. Khi đƣợ  thự  hành, hệ quả bình tĩnh không tạm thời, 
mà lâu dài. Cầu nguyện không  h  giúp  húng t  ít tập trung vào 
đ u nhứ , mà  òn giúp  húng t   ảm thấy ít đ u nhứ .  ây là cách 
bắt đầu  ầu nguyện: ―Lạy Chú ,  on  ảm thấy mệt mỏi vì luôn b  
đ u nhứ . Nó làm  ho những điều nhỏ mọn giống nhƣ điều lớn l o. 
Xin giúp  on xử lý bệnh tật và tiếp tụ  tìm kiếm thời gi n để ngh  
ngơi và điều tr . Xin  ho lú   on thứ  đƣợ  th nh thản và khi con 
ngủ đƣợ  bình  n‖. 

4. CẦU NGUYỆN LÀM GIẢM LO LẮNG 

Cầu nguyện trƣớ  khi đi ngủ giúp giảm bớt lo lắng. Thánh Ph olô 
nói: ―Tôi nghĩ rằng những đ u khổ  húng t   h u bây giờ sánh s o 
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đƣợ  với vinh qu ng mà Thiên Chú  sẽ mặ  khải nơi  húng t ‖ (Rm 
8:18). Cầu nguyện  ó thể  hữ  lành  á  vết thƣơng tình  ảm, giúp 
 húng t  kiềm  hế  á  ý tƣởng nông nổi. Hãy  ầu xin và Chú  sẽ 
giải thoát  húng t  khỏi lo âu và  ăng thẳng. Hãy  ầu xin Ngài làm 
 ho tâm trí  húng t  thoải mái và giúp  húng t  tập trung vào tƣ 
tƣởng và đƣờng lối  ủ  Ngài. 

5. CẦU NGUYỆN LÀM GIẢM CĂNG THẲNG 

Tiến sĩ P tri i  Murphy, Trung tâm Y kho   ủ   H Rush, thấy 
rằng nhờ  ầu nguyện mà  á  bệnh nhân  ó nhiều phản ứng tí h 
 ự  với thuố  khi b  trầm  ảm. Bà nói: ―Theo nghiên  ứu  ủ   húng 
tôi, sự phản ứng tí h  ự  với thuố  thì ít phải xử lý  ảm xú  về sự 
hy vọng theo s u niềm tin về tâm linh‖. Cá h tốt nhất để bắt đầu 
 ầu nguyện buổi tối  ó thể nhƣ thế này: ―Lạy Ch , xin b n  ho  on 
ơn   n đảm, xin hƣớng dẫn  on tìm kiếm hò  bình, sự vui mừng và 
niềm  n ủi‖. 

6. CẦU NGUYỆN MỞ RA LỐI THOÁT 

Vu    -vít đã  hiến đấu trong những lú  ông đồng hành với 
Thiên Chú  và ông đã viết về điều này trong  á  Thánh V nh. Ông 
nói: ―Ngƣời kéo tôi r  khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, 
đặt  hân tôi đứng trên tảng đá, làm  ho tôi bƣớ  đi vững vàng‖ (Tv 
40:3). Bạn  ó  ảm thấy nhƣ đ ng ở trong vũng lầy trần gi n? 
Nhƣng bạn không một mình, và  ầu nguyện là phƣơng tiện để đƣ  
bạn r  khỏi đó. Hãy tâm sự với Chú  về mọi nỗi khó khăn  ủ  bạn. 
Cầu nguyện sẽ giúp bạn khỏi bồn  hồn, lo lắng. Khi  húng t   ầu 
nguyện lâu,  ơ thể  ũng sẽ th y đổi theo và thoải mái hơn. Bá  sĩ 
Herbert Benson,  huyên kho  tim mạ h tại Trƣờng Y H rv rd giải 
thí h tình trạng này là ―sự phản ứng nới lỏng‖.  iều xảy r  là nh p 
tim  hậm lại, huyết áp giảm và  húng t  trở nên bình tĩnh hơn. 

7. CẦU NGUYỆN LÀM TĂNG SỨC KHỎE 

Theo thời gi n,  ầu nguyện buổi tối  ó thể  hữ  lành  ơ thể. 
Càng ngày  àng  ó nhiều bá  sĩ phát hiện rằng đ  số  á   hứng 
bệnh đều do  ăng thẳng. Ung nhọt, đ u nử  đầu, béo phì, tiểu 
đƣờng và  á  vấn đề về b o tử đều do  ăng thẳng. Báo Huffington 
Post  ho biết: ―Dù bạn  ầu nguyện  ho mình hoặ   ho ngƣời khá  
thì việ   ầu nguyện  ũng  hữ  lành một bệnh nào đó hoặ  thế giới 
đƣợ  bình  n, hoặ  đơn giản  h  là ngồi tĩnh lặng mà thôi‖. Nhờ  ầu 
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nguyện trƣớ  khi ngủ mà sứ  khỏe thể lý  ủ  bạn  ũng khá hơn 
nhiều. 

8. CẦU NGUYỆN GIÖP NGỦ TỐT HƠN 

Nếu á  mộng làm bạn thứ  giấ , nó  ó thể ảnh hƣởng ngày hôm 
s u. Cầu nguyện buổi tối  ó thể giúp  húng t  vƣợt qu  sự  ản trở 
này vào b n đêm, giúp  húng t  đạt đƣợ  tình trạng thƣ giãn. Cầu 
nguyện buổi tối  ần thiết  ho mọi ngƣời ở mọi lứ  tuổi, thự  sự  ó 
thể th y đổi  uộ  đời  ủ   húng t  và khả dĩ vƣợt qu   hính mình. 
Cầu nguyện giúp  huyển biến thể lý, tinh thần và linh hồn để  ó thể 
th nh thản và vui sống hơn. 

 ây là vài  âu d nh ngôn về  ầu nguyện khả dĩ giúp  ủng  ố đứ  
tin chúng ta: 

∎ ―Mỗi ân sủng đến trong linh hồn đều nhờ lời CẦU NGUYỆN‖ 

(Thánh nữ F ustin ) 

∎ ―CẦU NGUYỆN là  hì  khó  mở kho tàng  ủ  Thiên Chú ‖ 

(Thánh Lm Piô Năm Dấu) 

∎ ―Chúng t   h  vĩ đại khi  húng t  CẦU NGUYỆN‖ (Bá  họ  

André-Marie Ampère) 

Chuyển ngữ từ Beliefnet. om 
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