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Lm. Ernest N uyễn Văn H ởn  

Tron  t ời  i n qu , c  vài n  ời p át tờ r i   y sác  để 
lôi kéo c  n  t , n ữn  n  ời côn   iáo rời k ỏi đạo Côn  
 iáo. N iều n  ời k ôn   iểu biết đầy đủ, c ín  xác  iáo lý 
củ  đạo côn   iáo nên đã tiếp t y c o việc này.  

Thự  r  ngƣời  ông giáo bình thƣờng khó phân biệt điểm nào 
đúng điểm nào s i khi đọ  h y nghe trình bày về Giáo lý  ông giáo. 
Nhất là khi phong trào nầy sử dụng  á  hình thứ  nhƣ ngƣời  ông 
giáo  ầu nguyện, sám hối (thậm  hí rất  hú tâm sám hối), lần  huỗi 
Mân  ôi ( hú tâm  hạy đến  ứ  Mẹ), đọ  Kinh Thánh, đọ  kinh 
giống với ngƣời  ông giáo, vì thế nhiều ngƣời  ông giáo gi  nhập 
nhóm này vì nghĩ rằng đây  ũng  hỉ là một trong những hội đoàn 
 ông giáo tiến hành (thí dụ hội Legio M ri e,  á  bà mẹ Công giáo), 
ngƣời  ông giáo vào để đọ  kinh  hung với nh u và  húng t  rất dễ 
bị lôi kéo khi thấy đọ  kinh theo nhóm thấy sốt sắng hơn,  ầu 
nguyện  ho gi  đình,  ho Giáo hội đƣợ  tốt hơn. 

Tình  ảm sốt sắng ấy làm nhiều ngƣời tƣởng mình đ ng sốt sắng 
 ầu nguyện theo ý Chú , lắng nghe lời  ứ  Mẹ. Tình  ảm đó làm 
cho chúng ta quên điều qu n trọng: phong trào nầy là một ly giáo. 

Chúng t   ó thể thấy rõ nét đặ  tính  ủ  ly giáo nầy do h i điều 
qu n trọng s u đây:  

- Lập trƣờng Duy Kinh Thánh: Sứ điệp ngày 25-12-2010 viết: “Bất 
kỳ giáo lý nào không bắt nguồn từ Kinh Thánh mà lại tự  ho là  ó 
thẩm quyền  ông bố  hân lý thì đều là dối trá.  ây là tội  hống lại 
T  [Chú  Giêsu] và là sự  hống báng nặng nề đối với T  và Chú  
Ch  Hằng Hữu  ủ  T ”. Sứ điệp ngày 13-09-2011 viết: “ ừng b o 
giờ  ho phép mình  hấp nhận bất kỳ sự thật nào khá  ngoài những 
điều  ó trong Kinh Thánh”. Lập trƣờng này khá giống với Tin lành 
do Luther khởi xƣớng. Luther đã nêu lập trƣờng này từ lâu và đã 
tá h r  khỏi Giáo hội Công giáo để hình thành  á  Giáo hội Tin 
lành, Nhân  hứng Giêhôv , Hội Thánh Ngũ Tuần,… Ngƣời t  kể đến 
trên 400 Giáo hội nhƣ thế ( hắ  phải hơn) vì mỗi nhóm hiểu Kinh 
thánh theo kiểu khá  nh u và hình thành một Giáo hội riêng, biệt 
lập với Giáo hội khá . Sứ điệp từ trời  ũng  ó kiểu giải thí h Kinh 
thánh riêng và khá  với Giáo hội Công giáo. Trong khi đó Giáo lý 
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 ông giáo  ho biết Thánh Kinh  ùng với Thánh Truyền làm nên một 
kho tàng đứ  tin duy nhất và lập trƣờng đó đƣợ  ghi trong kinh Tin 
kính.  

- Chống đối  GH: Phong trào nầy  oi  ứ  Giáo hoàng Bênêđi tô 
XVI là vị giáo hoàng đí h thự   uối  ùng trên trần gi n nên họ 
 hống đối và báng bổ ngƣời kế vị, tứ  là  ứ  Giáo hoàng Ph nxi ô, 
họ gọi  GH Ph nxi ô là: “đầu  ủ  Con Mãng Xà” (sứ điệp ngày 13-
11-2012); “kẻ mạo d nh” (sứ điệp ngày 22-07-2013); “ ái sừng 
nhỏ, kẻ huênh ho ng tự đắ  ngồi trên Tò  Phêrô” (sứ điệp ngày 
18-02-2013); “ on  ủ  S t n… kẻ mạo d nh trên ng i tò  Phêrô… 
tên phản Kitô” (sứ điệp ngày 25-02-2013)... Lập trƣờng nầy  ho 
thấy một thái độ không  hấp nhận sự hƣớng dẫn  ủ   GH, tự  ho 
mình quyền phê bình h y đúng hơn áp đặt  á h giải thí h  á  việ  
 ủ   GH Ph nxi ô làm theo ý  ủ  họ.  ể làm đƣợ  điều này họ 
phải dự  vào uy tín  ủ  Chú  khi  ho rằng sứ điệp đó là sứ điệp từ 
trời.  ó là  á h phá Giáo hội Công giáo không gì tinh vi hơn. Tinh vi 
vì phá từ bên trong Giáo hội, từ nội bộ Giáo hội. Tinh vi vì  ho rằng 
đ ng th nh luyện Giáo hội. Chúng t  nên nhớ Luther  ũng đã làm 
nhƣ thế và đã hình thành  á  Giáo hội Cải  hánh khi  ho rằng Giáo 
hội Công giáo s i lầm để hình thành  á  Giáo hội khá . Giáo hội 
Chính Thống  ũng  ó  ùng qu n điểm là không tuân phụ   GH 
(nhƣng không báng bổ) và hiện n y Giáo hội Chính Thống vẫn  hủ 
trƣơng nhƣ thế  ho dù đứ  tin không khá  nhiều so với Giáo hội 
Công giáo. 

Nhƣ thế nhóm Sứ điệp từ trời xứng đáng đƣợ  liệt kê là nhóm 
tá h khỏi Giáo hội Công giáo với thái độ bá  bỏ truyền thống  ũng 
nhƣ báng bổ  ứ  Giáo Hoàng, nghĩ  là những ngƣời theo nhóm 
này không  òn thuộ  Giáo hội Công giáo nữ : Họ không theo  á h 
giải thí h Kinh thánh  ủ  Giáo hội  ũng nhƣ không tuân phụ   GH. 
Nhận định nhƣ thế để  húng t  đừng lầm lẫn và  ần phải dứt 
khoát. Nếu muốn theo, nhóm  ần tá h r  khỏi Giáo hội Công giáo, 
h y những ngƣời  ông giáo  ần tá h khỏi họ. Nếu không muốn 
theo họ,  húng t   ần kiên trì trong Truyền thống  ủ  Giáo hội 
Công giáo, kiên trì trong sự giải thí h Kinh thánh  ủ  Giáo hội, kiên 
trì trong  á  giải thí h  ủ  Giáo hội về hành động  ủ   GH, về  á  
thông điệp  ủ   GH,  á  văn kiện  ủ  Giáo hội.  iều nầy  ần   n 
đảm trƣớ  những lời hù dọ   ủ  những ngƣời theo phong trào nầy. 
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BBT tổn   ợp 

CHÖA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B 
Jean de La Fontaine, nhà 

thơ ngụ ngôn nổi tiếng  ủ  Pháp 
 ó kể một  âu  huyện:  ó một 
tiều phu vá   ủi từ trong rừng về 
nhà. Củi thì nặng mà sứ  thì yếu 
 ho nên ông t   ứ th n thở hoài. 
S u hết vì quá  hán nản, ông đã 
kêu thần  hết đến đem mạng 
sống mình đi phứt  ho rồi. Vừ  
kêu dứt tiếng thì thần  hết bỗng 
hiện r , mặt mày khủng khiếp, 
t y  ầm sẵn lƣỡi hái. Thần  hết 
hỏi: "Mi gọi t  đến để làm gì?". 
Ông tiều phu mặ  dù vừ  mới đòi 
 hết nhƣng khi thấy thần  hết thì 
hoảng sợ và không muốn  hết 
nữ , bèn nói trớ: "Xin ông làm ơn 
đặt bó  ủi này lên v i hộ tôi". 
Thần  hết bỏ lƣỡi hái xuống và 
đem bó  ủi  hất lên v i ngƣời tiều 
phu. Ông này vội vàng  ám ơn và 
nh nh  hân rảo bƣớ , không  òn 
thấy nặng nhọ  gì nữ . 

Câu  huyện ngụ ngôn trên  ó 
thể giúp t  hiểu đƣợ  phần nào 
Lời Chú  ngày hôm n y. Tất  ả 3 
bài đọ  trong Thánh Lễ hôm n y 
đều bàn đến những việ  l o động 
nhọ  nhằn trong  uộ  sống. Cuộ  
sống này quả là vất vả:  i nấy 
phải làm lụng từ sáng tới  hiều, 

quần quật hết ngày này s ng 
ngày khá , hết tháng nọ s ng 
tháng ki  để kiếm lấy miếng  ơm 
m nh áo. Kẻ thì l o động  hân 
t y, ngƣời thì l o động trí ó , 
nhƣng tất  ả mọi ngƣời đều phải 
làm việ  vất vả. Làm để  ó  ái mà 
ăn, ăn để  ó sứ  mà làm. Làm-
ăn, ăn-làm nhƣ một  ái vòng lẩn 
quẩn trói buộ   on ngƣời,  ho tới 
khi  on ngƣời làm không nỗi, ăn 
không vô thì  ũng là lú  sắp xuôi 
t y  hấm dứt một kiếp sống làm 
ngƣời. 

Trƣớ  kiếp sống đó, những kẻ 
bi qu n và những ngƣời lƣời 
biếng thì th n thở nhƣ trong sá h 
Gióp đƣợ  trí h đọ  trong bài đọ  
thứ nhất: "L o động nhọ  nhằn là 
kiếp sống  ủ   on ngƣời trên mặt 
đất. Ngày  ủ  họ giống nhƣ ngày 
 ủ  một kẻ làm  ông, nhƣ một 
ngƣời nô lệ. Tôi phải buồn sầu 
mãi  ho đến tối và mắt tôi sẽ 
không nhìn thấy hạnh phú ". Thái 
độ đó  ũng giống nhƣ ngƣời tiều 
phu trong  huyện ngụ ngôn  ủ  
L font ine, làm việ   ự  nhọ  quá 
nên  ứ đòi  hết  ho rồi. Khi ngƣời 
t  làm việ   ự  nhọ  mà không 
hiểu đƣợ  ý nghĩ  và giá trị  ủ  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%A5_ng%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
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việ  mình làm thì ngƣời t  dễ  ó 
thái độ bi qu n nhƣ thế. 

Chính để giúp  ho loài ngƣời 
thấy đƣợ  ý nghĩ  và giá trị  ủ  
l o động nhọ  nhằn mà  ứ  
Giêsu Kitô đã sinh xuống trần 
gi n, m ng lấy thân phận làm 
ngƣời l o động vất vả. Bài Tin 
mừng hôm n y mô tả một ngày 
làm việ   ủ  Chú : Chú  vừ  
giảng dạy trong Hội đƣờng và 
 ứu  hữ  một ngƣời bị quỷ ám 
xong, vừ  mới đi r  thì h y tin bà 
nhạ  mẫu  ủ  Phêrô đ ng bị sốt 
nặng. Ngƣời liền đến nơi  ầm t y 
nâng bà dậy, bà liền khỏi sốt. 
Liền s u đó  ó  ả một đám đông 
tụ họp trƣớ   ử  nhà, đó là 
những ngƣời đ u đớn vì đủ thứ 
bệnh tật, Chú  lại phải  ứu giúp 
họ. Mãi tới  hiều tối Chú  mới  ó 
 hút ít giờ nghỉ ngơi. Ngƣời tìm 
một nơi th nh vắng để  ầu 
nguyện. Vừ  tảng sáng hôm s u 
thì các môn đệ lại đi tìm Ngƣời và 
 ho h y dân  húng lại tấp nập 
tuôn đến xin Ngƣời  ứu  hữ . 
Nhƣng  ứ  Giêsu đành phải từ 
 hối và nói "Chúng t   òn phải đi 
đến những làng, những thành 
phố khá  để r o giảng Tin Mừng 
nữ ". 

Chính  ứ  Giêsu là Con Thiên 
Chú  mà  òn phải làm việ  vất vả 
từ sáng tới tối, hết ngày này s ng 
ngày khá , không  hỉ làm việ  để 
lo  ho bản thân Ngƣời mà làm 
việ  để  ứu giúp ngƣời khá , 

không phải  hỉ lo phần xá  ngƣời 
t  mà  òn lo r o giảng để  ứu 
giúp linh hồn ngƣời t  nữ . Qu  
tấm gƣơng đó,  ứ  Giêsu muốn 
 ho  húng t  thấy ý nghĩ  và giá 
trị  ủ  việ  l o động nhọ  nhằn: 
l o động là bổn phận  ủ  mọi 
ngƣời, l o động giúp í h  ho bản 
thân và  ho ngƣời khá , l o động 
sinh í h lợi  ả phần xá  lẫn phần 
hồn. 

Vì hiểu đƣợ  nhƣ thế  ho nên 
Thánh Ph olô đã hăng hái  hu 
toàn những  ông việ  nặng nhọ  
Chú  gi o nhƣ  húng t  đã nghe 
trong bài trí h thƣ gởi tín hữu 
Côrintô. Là một tông đồ,  ông 
việ   hính  ủ  Ngài là r o giảng 
Tin mừng. Ngài đã hăng hái làm 
trọn  ông việ  đó, thậm  hí Ngài 
còn nói "Khốn  ho tôi nếu tôi 
không r o giảng Tin mừng". Ngài 
còn nói thêm: "Giả nhƣ tôi tự ý 
đảm nhận  ông việ  ấy thì tôi mới 
 ó  ông. Còn nếu tôi làm vì bị ép 
buộ  thì tôi  òn m ng phần 
thƣởng ở đâu nữ ! Tôi đã nên 
mọi sự  ho tất  ả mọi ngƣời để 
làm  ho mọi ngƣời đƣợ   ứu rỗi”. 
Thánh Ph olô đã hiểu rõ ý nghĩ  
và giá trị  ủ  việ  mình làm nên 
đã tự nguyện hăng hái làm việ  
không ngơi nghỉ. 

Những bài đọ  Thánh Kinh 
trong Thánh Lễ hôm n y thật í h 
lợi vì vạ h  ho t  thấy phƣơng 
hƣớng sống trƣớ  những  ông 
việ  bề bộn  ự  nhọ .
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CHÖA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, NĂM B 

 

THỨ BỆNH "CÙI" NGUY 
HIỂM HƠN 

Những kiến thứ  y kho  ngày 
nay giúp chúng ta không còn 
quá sợ bệnh  ùi H nsen nữ . 
Nhƣng  húng t  phải  ảnh giá  
với một thứ bệnh  ùi đặ  biệt 
với những nét mà bài Tin Mừng 
hôm n y mô tả:  ó là một thứ 
tội thự  sự làm  ho tâm hồn  on 
ngƣời r  nhơ uế, lại  ó sứ  

truyền nhiễm rất mạnh, và do 
đó đáng bị mọi ngƣời x  lánh. 

Tội " ùi" ấy là gì? Là tội  ó 
những ý nghĩ xấu và tội lo n 
truyền những ý nghĩ xấu ấy. 

Ebb  de P uli trong quyển "Vị 
ẩn sĩ" đã mô tả một ngƣời  ùi 
nhƣ thế:  ó là một bà trung lƣu 
và  ó thể nói là "đạo đứ ". Bà 
không phải bận bịu với việ  sinh 
nh i, bà  ó nhiều giờ để đi nhà 
thờ đọ  kinh dự lễ, và vẫn  òn 
nhiều giờ để tìm nói  huyện với 
ngƣời này ngƣời nọ. Nhƣng bà 
không hiểu tại s o ngƣời t   ứ 
muốn x  lánh bà. Một nhóm 
ngƣời đ ng trò  huyện với nh u 
vui vẻ nhƣng khi vừ  thấy bóng 
dáng bà thì mọi ngƣời đều im 
bặt. Có ngƣời vừ  thấy bà x  x  
thì đã lẩn đi nơi khá . Bà đến 
hỏi ý kiến với Vị Ẩn Sĩ. S u khi 
hỏi bà một số  hi tiết, Vị Ẩn Sĩ 
kết luận: 

- Sở dĩ ngƣời t  x  lánh bà vì 
họ  oi bà là một  on rắn độ ! 

- Nhƣng s o họ  oi tôi là rắn 
độ ? 

- Vì trong đầu ó  bà đầy 
những ý tƣởng độ  hại, nhƣ 
nghĩ xấu về ngƣời khá , hằn 
họ , đố kỵ, bi qu n… Nghe bà 
nói, ngƣời t   ảm thấy tâm hồn 
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mình  hùn xuống,  uộ  sống 
mình buồn thảm hơn. 

- Vậy xin ngài  hỉ  ho tôi phải 
làm sao. 

Vị Ẩn Sĩ khuyên bà th y đổi 
 á h suy nghĩ và  á h gi o tiếp: 
từ n y hãy nuôi trong đầu mình 
những ý tƣởng tốt lành; khi nói 
chuyện với ngƣời khá , hãy  hi  
sẻ những ý nghĩ tốt lành ấy, rồi 
mọi sự sẽ khá hơn. 

Bà này làm theo. Và kết quả 
đúng nhƣ Vị Ẩn Sĩ tiên báo. 

NỖI KHỔ BỊ  UA ĐUỔI 

Bệnh  ùi là một bệnh khủng 
khiếp. Tuy nhiên nó không 
khủng khiếp bằng nỗi khổ bị xu  
đuổi. Có thể nói, đ u khổ lớn 
nhất  ủ   on ngƣời là bị ngƣời 
khá  xu  đuổi, vì sự xu  đuổi 
khiến ngƣời t   ảm thấy  ô đơn, 
thấy mình không  òn phẩm giá 
gì nữ , thậm  hí nó  òn khiến 
ngƣời t  nổi loạn. 

Trẻ  on mà bị  h  mẹ xu  
đuổi thì kể nhƣ  hết. Ngƣời lớn 
thì sợ bị xu  đuổi  òn hơn phải 
 hịu tất  ả mọi đ u khổ khác 
dồn lại. Vết thƣơng làm ngƣời 
tàn tật đ u đớn nhất không phải 
là  hứng bệnh thể xá  h y tinh 
thần ngƣời đó đ ng mắ  phải, 
mà là bị ngƣời khá  x  lánh. 

Ngƣời  ùi đến với  ứ  Giêsu 
trong bài Tin Mừng này là một 

ngƣời bị xu  đuổi. Vì  ùi,  nh 
không đƣợ  sống  hung với 
ngƣời khá  trong xã hội. Anh 
phải tránh không để  ho ngƣời 
khá   hạm tới mình. Hơn nữ  vì 
ngƣời t   oi ngƣời  ùi là kẻ tội 
lỗi bị Chú  phạt, nên  nh  òn 
thêm mặ   ảm mình bị  hính 
Thiên Chú  xu  đuổi nữ . 

 iểm h y trong  huyện này 
không phải là việ   ứ  Giêsu 
 hữ   nh này khỏi bệnh  ùi, mà 
là  á h Ngài đối xử với  nh. Khi 
thấy  nh đến gần mình, Ngài 
không xu  đuổi, nhƣng để  nh 
đến. Chẳng những thế Ngài  òn 
giơ t y đụng vào  nh. Bằng  ử 
 hỉ giơ t y đụng vào  nh nhƣ 
thế,  ứ  Giêsu tỏ dấu ho n 
nghênh  nh, đón nhận  nh. Và 
thái độ ho n nghênh đón nhận 
đó đã  hữ   nh khỏi mặ   ảm 
và nỗi đ u bị xu  đuổi. Cho nên 
 ó thể nói, trƣớ  khi  hữ  bệnh 
thể xá   ho  nh, Ngài đã  hữ  
lành tinh thần  ủ   nh. 

Khi t  xu  đuổi  i thì t   ũng 
 oi ngƣời đó là  ùi mặ  dù  ó lẽ 
t  không ý thứ  rõ nhƣ thế. T  
 ó thể xu  đuổi ngƣời khá  bằng 
nhiều  á h tuy nhỏ nhƣng tế 
nhị, nhƣ giọng nói thế nào đó, 
một  á h nhìn thế nào đó v.v. 
 ó là những mũi kim đâm rất 
nhỏ nhƣng gây đ u đớn rất lâu. 
(Viết theo Flor M  C rthy) 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY, NĂM B 

 

Ý NGHĨA MÙA CHAY 

 / Một t ời  i n cầu 
n uyện: Ngày xƣ , Môsê đã ở 
trên núi Sin i 40 ngày, ngôn sứ 
Êli   ũng ở trên núi Horép 40 
ngày. Trong thời gi n đó,  á  
ngài đã  ầu nguyện và đã gặp 
đƣợ  Thiên Chú . Trong thời 
gian 40 ngày Mùa Ch y, việ  
đầu tiên  húng t  
phải để ý làm là 
 ầu nguyện nhƣ 
các ngài. 

b/ Một t ời 
 i n c iến đấu: 
Ngày xƣ  ông Nôê 
ở trong tàu 40 
ngày  hiến đấu với 
phong ba bão táp 
 ủ   ơn hồng 
thuỷ;  ứ  Giêsu 
sống trong s  mạ  
40 ngày  hiến đấu 
với những  ơn 
 ám dỗ  ủa Satan. 
Noi gƣơng  á  
Ngài, chúng ta 
 ũng hãy  hiến 
đấu với những khuynh hƣớng 
xấu, những thói quen tội lỗi và 
những  ám dỗ trong Mù  Ch y 
này. 

c/ Một t ời  i n sám  ối 
và đ n n ận Tin Mừn : Trong 

bài Tin Mừng hôm n y,  ứ  
Giêsu đã mời gọi "Hãy sám hối 
và tin vào Tin Mừng". Sám hối là 
từ bỏ  on đƣờng s i lạ   ũ để 
qu y về  on đƣờng  hính. Trong 
Mù  Ch y,  húng t   ũng qu n 
tâm hơn đến việ  lắng nghe và 
suy gẫm Lời Chú . 

CẠM BẪY 

Ngƣời Eskimo bắ  
 ự   ó một  á h bẫy 
 hó sói rất độ  đáo 
để lấy bộ lông làm áo 
da thú. 

Thợ săn  áo mài 
một  on d o thật sắ , 
lƣỡi d o mỏng và bén 
đến độ  hỉ  ần vuốt 
nhẹ là  ắt d  lòi thấu 
xƣơng. Họ nhúng  on 
d o ấy vào trong máu 
sú  vật, rồi đem r  
ngoài trời tuyết lạnh 
 ho máu đông lại. Họ 
làm nhƣ thế nhiều lần 
 ho đến khi  on d o 
bọ  toàn máu. 

Khi trời nhá nhem tối, họ đem 
r   ắm ngoài  ánh đồng tuyết. 
Với  ái mũi rất thính  ủ  loài sói 
bắ   ự , nó đánh hơi mùi máu 
tƣơi đông lạnh. Vội vàng  hạy 
tới liếm lấy liếm để, liếm tới tấp, 
liếm điên  uồng  ho đến khi lƣỡi 
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mình đã bị d o  ắt đứt mà vẫn 
sung sƣớng liếm dòng máu tƣơi, 
không hề biết mình đ ng liếm 
máu  ủ   hính mình. 

Càng s y máu, sói  àng liếm 
 uồng điên,  ho tới khi kiệt sứ  
rồi lăn r  mà  hết. 

Mù   h y là thời gi n hồi tâm, 
trở về với Chú  để định hƣớng 
 ho tƣơng l i. Mù   h y  ũng là 
lú  dừng lại, để nhận những 
 ám dỗ đ ng rình rập, những 
 ạm bẫy đ ng bủ  vây. Con  áo 
vì h m liếm máu tƣơi, mất  ảnh 
giá  nên đã không nhận r  đƣợ  
 ạm bẫy  hết ngƣời. Nếu  uộ  
đời là một  huỗi những  họn 
lự , thì nó  ũng là một  huỗi 
những  ám dỗ. 

Xã hội  àng văn minh tiến bộ, 
 on ngƣời  àng gặp nhiều  ám 
dỗ. Cám dỗ  ủ  thân xá  đòi 
hỏi, hƣởng thụ và  hiếm đoạt. 
Cám dỗ  ủ   on tim mù quáng, 
đ m mê và phóng túng. Cám dỗ 
 ủ  đầu ó    o ngạo, hám d nh 
và trụ  lợi. Sống là một  uộ  
 hiến đấu không ngừng. Chiến 
đấu với những  ám dỗ khêu gợi, 
mời mọ , kí h thí h giá  qu n. 
B o nhiêu giá  qu n là bấy 
nhiêu  ánh  ử  mở r  trƣớ   ạm 
bẫy. 

Sự bất ổn  ủ  nền văn minh 
hiện đại, và ảo ảnh  ủ  tƣơng l i 
vẫy gọi, khiến  húng t   ứ trƣợt 
dài trên  on dố  tội lỗi. Ngƣời tín 

hữu khôn ngo n luôn  ảnh giá  
những  ạm bẫy nhƣ thủy lôi trên 
giòng đời. 

Chính  ứ  Kitô đã phải liên tụ  
đối phó với  á   ơn  ám 
dỗ: "Ngƣời ở trong ho ng đị  
bốn mƣơi ngày,  hịu S t n  ám 
dỗ" (Mc 1, 13).  ây không phải 
là  ám dỗ một lần th y  ho một 
đời, nhƣng là  uộ   ám dỗ triền 
miên trọn  ả kiếp ngƣời. 
Wendell Philips viết: "Kitô giáo là 
một trận  hiến,  hứ không phải 
là một giấ  mơ". 

Nếu đời ngƣời nhƣ  ây sậy 
trƣớ  gió, dễ ngả nghiêng trƣớ  
b o  uốn hút,  húng t   àng 
phải biết nƣơng tự  vào một 
mình Chúa. 

Nếu ngƣời đời tôn thờ khoái 
lạ , x  ho  hƣởng thụ,  húng t  
 àng phải biết  h y tịnh  õi lòng. 

Nếu thế giới đầy hình ảnh vẩn 
đụ , phô bày thân xá ,  húng t  
 àng phải biết giữ gìn  on mắt. 

Có biết b o ngƣời mơ ƣớ  hy 
sinh  uộ  đời nhƣng lại không 
biết hy sinh những tật xấu  ủ  
mình. Leon Tolstoi viết: "Mọi 
ngƣời đều nghĩ đến  huyện th y 
đổi nhân loại, nhƣng không  i 
nghĩ đến  huyện th y đổi  hính 
mình". Vì  hƣng  ó một sự thật 
nhứ  nhối này, là   nh tân ngƣời 
khá  luôn luôn dễ hơn hoán  ải 
chính mình. 
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CHÖA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B 

BIẾN ĐỔI LÀ QUY LUẬT 

Hãy nhìn chung quanh, chúng 
t  sẽ thấy mọi sự luôn biến đổi. 
Thí dụ nhìn một  ái  ây. Tuy nó 
vẫn là  ái  ây đó nhƣng bên 
trong nó  ó biết b o biến đổi:  ó 
những  hiế  lá tháng trƣớ  n y 
không còn; nhiều  hiế  lá mới 
mọ  r ; và nhiều  hiế  lá hiện 
n y tháng s u sẽ không  òn. Nếu 
 ái  ây vẫn y nhƣ thế từ tháng 
này s ng tháng khá , từ năm này 
qu  năm khá  thì đó không  òn là 
một  ái  ây sống nữ  mà là một 
khú  gỗ. 

Hãy nhìn lên trời,  húng t  
 ũng thấy quy luật biến đổi ấy: 
bầu trời hôm qu  với bầu trời 
hôm n y đâu  ó hoàn toàn giống 
nh u mặ  dù  ũng vẫn là một 
bầu trời. 

Hãy nhìn xuống nƣớ . Một triết 
gi  đã nói "Không  i tắm h i lần 
trong một dòng sông". 

Và nhìn vào bản thân:  á  nhà 
kho  họ  nói rằng  á  tế bào luôn 
th y đổi,  ái này  hết,  ái ki  sinh 
r . S u 7 năm thì không  òn tế 
bào nào là tế bào  ũ  ủ  7 năm 
trƣớ  nữ . 

Không biến đổi  ũng đồng 
nghĩ  với  hết.  ối với  uộ  sống 
thân xá  thì nhƣ thế.  ối với  uộ  
sống thiêng liêng  ũng nhƣ thế. 

Bởi thế trong Mù  Ch y  húng 
t   ần biến đổi. Cứ sống y nhƣ  ũ 
 ó nghĩ  là  hết. 

TỪ TABOR ĐẾN GOLGOTHA 

Một Linh mụ  qu  nhiều năm 
 oi xứ, đã kể một  âu  huyện khá 
dí dỏm và  ũng rất sâu sắ  nhƣ 
sau: Có một đôi vợ  hồng trẻ rất 
xinh đẹp và sống với nh u  ũng 
rất khéo.  úng là một  ặp "trai 
tài gái sắ ". Có lẽ  hính nét trẻ 
trung xinh xắn  ủ  vợ  hồng đã 
 ho họ một mù  xuân  uộ  đời 
thật nồng  háy tình yêu và hạnh 
phúc. 

Một ngày nọ, ngƣời vợ ăn một 
nử  trái táo, rồi tặng  hồng phần 
ki . Ngƣời  hồng vui vẻ đón 
nhận: 

- Ôi nử  trái táo ân tình, công 
 hú   ủ  lòng  nh! 

H i mƣơi năm s u. Cũng đôi vợ 
 hồng ấy,  ộng thêm những nét 
tàn tạ  ủ  thời gi n. Cũng một 
trái táo, vợ ăn một nử , mời 
 hồng phần  òn lại. Nhƣng ngƣời 
 hồng nhăn mặt: 

- S o lại  ho nử  trái táo ăn 
thừ ? 

Tất  ả nguyên trạng  hỉ khá  
 ó nh n sắ . Cũng nử  trái táo 
dâng tặng nhƣng h i mƣơi năm 
trƣớ  nhận từ t y"ngƣời đẹp" là 
trái táo ân tình. H i mƣơi năm 
s u từ t y"nàng già" là trái táo ăn 
thừ . Nên  hỉ dự  vào nh n sắ  
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ngƣời t  sẽ mất hết tất  ả với 
thời gian. 

Cuộ  biến hình trên núi T bor 
đƣợ  xếp đặt trƣớ  việ  tiên báo 
khổ nạn. Nếu ngƣời t  làm  ho  n 
toàn những viên thuố  đắng bằng 
một lớp vỏ bọ  đƣờng, thì  ứ  
Giêsu  ũng hó  giải tin khổ nạn 
bằng  uộ  biến hình rự  rỡ. Bọ  
đƣờng  hứ không bọ  thuố  ngủ. 
Hoá giải  hứ không gây mê. 

Nhƣng  ó lẽ  uộ  biến hình đã 
phản tá  dụng: "Lạy Thầy,  húng 
 on đƣợ  ở đây thì tốt lắm,  húng 
 on xin dựng b  lều, một  ho 
Thầy, một  ho Môsê và một  ho 
Elia" (Mc 9, 5). Vậy là Phêrô, 
Gi  ôbê và Gio n muốn đăng ký 
thƣờng trú trên đỉnh núi T bor. 
Họ đòi ngủ yên trong hào qu ng 
rự  rỡ. Họ bỏ lại dƣới  hân núi 
 á  bạn đồng môn,  á   uộ  
truyền giáo. Họ muốn x  rời dân 
 húng đ ng kh o khát Lời Chú . 

Cá  ông đâu biết rằng Thầy 
Giêsu  hỉ lên đỉnh T bor trong 
 hố  lát, rồi xuống núi  huẩn bị 
vá  thập giá lên đồi C nvê. Theo 
Thầy không phải là lên   o hƣởng 
thụ, nhƣng là xuống thấp và leo 
lên thập giá với Thầy. 

Cũng nhƣ b  môn đệ, đôi vợ 
 hồng trong  âu  huyện kể trên 
 hỉ muốn dừng lại ở vẻ đẹp. 
Nhƣng vẻ đẹp đâu tồn tại mãi. 
Chú   hỉ mặ  "tấm áo trắng nhƣ 
tuyết" trong  hố  lát vì niềm hy 
vọng Phụ  sinh. Cuộ  đời  ần 

hạnh phú   hứ không phải vẻ 
đẹp. Vẻ đẹp là một ân huệ  ủ  
trời, nhƣng  ũng  ó thể là  ạm 
bẫy  ƣớp đi hạnh phú . 

Giá trị đí h thự   hính là tình 
yêu,  hính do tình yêu mà đôi vợ 
 hồng mới giữ đƣợ  lòng thủy 
chung, chính do tình yêu mà các 
Kitô hữu mới trở nên bóng hình 
xinh đẹp rự  rỡ  ủ  Chú . Chính 
do tình yêu mà  húng t  phải 
biến hình đổi dạng mỗi ngày để 
phản ánh vinh qu ng ngời sáng 
 ủ  Ngƣời. 

 ứ  Kitô vinh qu ng  ủ  Tabor 
 ũng  hính là  ứ  Kitô rong ruỗi 
trên  á  đƣờng phố P lestin  r o 
giảng  hữ  bệnh và làm  á  phép 
lạ. 

 ứ  Kitô sáng láng  ủ  T bor 
 ũng  hính là  ứ  Kitô thấm đẫm 
mồ hôi trong vƣờn Giêtsêm ni. 

 ứ  Kitô rự  rỡ  ủ  T bor  ũng 
 hính là  ứ  Kitô treo trên thập 
giá đỉnh Golgoth . 

H i đỉnh núi T bor và Golgoth  
 á h nh u không x , nhƣng lại là 
 on đƣờng vạn lý,  on đƣờng đ u 
khổ,  on đƣờng vƣợt qu :  ƣờng 
tình yêu. Theo Thánh Têrêxa 
thành Lisieux: "Sống tình yêu 
không phải là  ăng lều trên đỉnh 
Tabor, mà là  ùng với Giêsu, ta 
trèo lên đồi C nvê". Thánh 
Bern dette  ầu nguyện: "Con 
không xin  ho mình khỏi phải đ u 
khổ, nhƣng  hỉ xin Ngƣời đừng 
bỏ  on trong khổ đ u". 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 26

 

 
(Tiếp theo) 

Lm. G. Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào 

 Cứ sự thƣờng, khi nói đến 
“hiệp thông”,  ũng  ó thể đƣợ  gọi 
là “hợp thông” – theo đó từ 
合 trong tiếng Hán đƣợ  đọ  bằng 

âm Việt là “hiệp” hay “hợp” (với  á  
từ ngữ  ùng gi  đình trong một vài 
thứ tiếng: κοινωνία, koinonia, 
communio, common, communion, 
community, communauté...)1 – là 

nói đến sự th m dự, sự  hung sứ  với nh u, sự  hi  sẻ cùng nhau, 
sự trao ban và  ả sự lãnh nhận (“ ho” và “nhận”). Hiệp thông vẫn 
thƣờng đƣợ  hiểu là sự liên kết, sự chung sứ ;  òn hợp thông làm 
nổi bật sự đoàn kết thành một.2 

Rốt r o hơn và  ũng là tổng quát hơn, nói đến sự hiệp thông 
thì không thể không nói đến sự thông hiệp nơi B  Ngôi Thiên Chúa, 
Nguồn Mạ h và Mẫu Mự   ủ  mọi thể thứ  hiệp thông cho nhân 

                                 
1 Xuất phát từ  hữ Hán là 合 (hạp, hợp, hiệp), “hiệp” h y “hợp”  ó nghĩ  là: 

tên họ, phối ngẫu, kết hợp giữ  trời đất, giao kèo, hợp đồng, hội tụ lại, hiệp 
nhất, điều phối, đóng lại, gom lại, ghép lại,  hiết tính, đúng ý, phù hợp, 
không thiếu,  hung quy; cũng  ó nghĩ  là:  hung sứ , giúp đỡ, phụ  tùng, 
cùng làm. Xuất phát từ  hữ Hán là 通, “thông”  ó nghĩ  là: tên họ, ngƣời 

thành thạo, đi suốt qu ,  ó đƣờng đến, thông tới, gắn với, truyền đạt, gi o 
kết, hiểu biết, phổ biến, xuôi, trôi  hảy. 
2 Từ “hiệp thông” (communio) gồm com- và unus, nghĩ  là hợp nhất với 
nh u. Từ đó dẫn đến  á  ý nghĩ  “  o siêu”: Thánh Thể, những ngƣời  ùng 
một niềm tin, tình đoàn kết, tính đoàn thể, sự góp phần vào, sự hiệp nhất 
nên một, tình liên đới giữ  Ki-tô hữu với Chúa, với nh u và với Giáo hội. 
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loại. Vì thế, trong tâm tình  ủ  “ngƣời  h  nhân hậu”,3  húng t  sẽ 
không b o giờ dám lấy  ớ mệt mỏi mà không “đi r ” – vì noi gƣơng 
Chú  là Ch  Nhân Hậu và Giàu Lòng Xót Thƣơng – để gặp “ngƣời 
 on ho ng đàng” (hoặ  vào v i “ngƣời  on ho ng đàng” biết ăn 
năn thống hối), để không sắm v i ngƣời  on  ả khó tính, và để thể 
hiện sự hiệp thông “giàu lòng xót thƣơng”. 

Bốn lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 17,24 

 Let us never tire of also going out to the other son who stands 
outside, incapable of rejoicing, in order to ex-plain to him that his 
judgement is severe and unjust and meaningless in light of the 
f ther‟s boundless mercy. (APV 17,24)  

 Ils ne se l sseront p s non plus d‟ ller vers l‟ utre fils resté 
dehors et incapable de se réjouir, pour lui faire comprendre que 
son jugement est sévère et injuste, et n‟  p s de sens f  e à l  
miséricorde du Père qui n‟  p s de limite. (APV 17,24) 

 Chúng t   ũng đừng b o giờ lấy làm mệt mỏi mà không đi r  gặp 
ngƣời  on ki   òn đ ng đứng ngoài, không thể vui mừng nổi, để 
giải thí h với  nh t  là phán đoán  ủ   nh quá nghiêm khắ , 
không  ông bằng và vô nghĩ  dƣới ánh sáng l n  t   n  x t 
vô biên  ủ  ngƣời  h . (APV 17,24)  

2. APV 17,25 

 May confessors not ask useless questions, but like the father in 
the parable, interrupt the speech prepared a-head of time by the 
prodigal son, so that confessors will learn to accept the plea for 
help and mercy pouring from the heart of every penitent. 
(APV 17,25)  

 Ils ne poseront pas de questions impertinentes, mais comme le 
père de la parabole, ils interrompront le dis-cours préparé par le 
fils prodigue, p r e qu‟ils s uront    ueillir d ns le  oeur du 
pénitent l‟ ppel à l‟ ide et l  dem nde de pardon. (APV 17,25) 

                                 
3 X. Lc 15,1-32. 
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 Cầu xin  ho những vị giải tội đừng đặt r  những  âu hỏi vô í h, 
nhƣng giống nhƣ ngƣời  h  trong dụ ngôn, hãy ngắt bài phát 
biểu đã đƣợ   huẩn bị trƣớ   ủ  ngƣời  on ho ng đàng;  ầu xin 
 ho  á  vị giải tội biết  hấp nhận những lời xin giúp đỡ và lòng 
t   n  xót tuôn r  từ trái tim  ủ  hối nhân. (APV 17,25)  

3. APV 17,26 

 In short, confessors are called to be a sign of the pri-macy of 
mercy always, everywhere, and in every situa-tion, no matter 
what. (APV 17,26)  

 En résumé, les confesseurs sont appelés, toujours, par-tout et en 
toutes situations, à être le signe du primat de la miséricorde. 
(APV 17,26) 

 Tóm lại,  á  vị giải tội luôn đƣợ  mời gọi giữ vị trí hàng đầu  ủ  
dấu  hỉ l n  t   n  x t, ở mọi nơi và trong mọi tình huống. 
(APV 17,26)  

4. APV 18,1 

 During Lent of this Holy Year, I intend to send out Missionaries of 
Mercy. (APV 18,1)  

 Au  ours du   rême de  ette Année S inte, j‟ i l‟in-tention 
d‟envoyer les Missionnaires de la Miséricorde. (APV 18,1) 

 Trong Mù  Ch y  ủ  Năm thánh này, tôi  ó ý định s i đi  á  vị 
thừ  s i  ủ  L n  T   n    t. (APV 18,1)  

Để kết 

Thuật ngữ “hiệp thông”  òn đƣợ  sử dụng để chỉ việc Rƣớc Lễ 
(to have communion), tứ  là sự hiệp thông Thánh Thể, một hình 
thức rất đặc biệt của việc tham gia mật thiết vào sinh hoạt của Gia 
đình Giáo hội với sự hiểu biết và với sự đồng thuận từ các bên. Khái 
quát hơn, hiệp thông  òn đƣợ  gọi là “thông công”, một thuật ngữ 
với ý nghĩ  đƣợc sử dụng trong Ki-tô giáo để nói về gi  đình cộng 
đoàn và chỉ mối quan hệ giữa tín hữu với Thiên Chúa và giữa 
những ngƣời trong gi  đình giáo hội với nhau. Theo đó, hiệp thông 
đƣợ  hiểu là: (1) Sự giao tiếp giữa Ki-tô hữu với Thiên Chúa, thể 
hiện qua các hình thứ  nhƣ đọ  kinh, cầu nguyện, thờ phƣợng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%E1%BB%85_l%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_Th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_h%E1%BB%AFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
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Chú , lãnh nhận  á  bí tí h; khi phạm tội trọng thì mối quan hệ  ủ  
Ki-tô hữu với Chúa sẽ bị chia cắt, tuyệt gi o ( ần lãnh nhận bí tí h 
hò  giải);4 (2) Mối qu n hệ giữ   á  Ki-tô hữu với nh u, thể hiện 
qua tình bác ái Ki-tô giáo, qu n tâm,  hăm só  nh u: “Anh em hãy 
yêu thƣơng nh u nhƣ Thầy đã yêu thƣơng  nh em”.5  

Vì thế, khi nói về những điều trái ý trong  uộ  sống – sánh với 
những sự kiện trong dụ ngôn “ngƣời  on ho ng đàng” h y đúng 
hơn “ngƣời  h  nhân hậu” – chúng t  đừng b o giờ “... lấy làm mệt 
mỏi mà không đi r  gặp ngƣời  on ki   òn đ ng đứng ngoài, không 
thể vui mừng nổi, để giải thí h với  nh t  là phán đoán  ủ   nh quá 
nghiêm khắ , không  ông bằng và vô nghĩ  dƣới ánh sáng lòng 
thƣơng xót vô biên  ủ  ngƣời  h . (APV 17,24)”. Theo đó,  húng t  
hãy “...  ầu xin  ho những vị giải tội đừng đặt r  những  âu hỏi vô 
í h, nhƣng giống nhƣ ngƣời  h  trong dụ ngôn, hãy ngắt bài phát 
biểu đã đƣợ   huẩn bị trƣớ   ủ  ngƣời  on ho ng đàng;  ầu xin 
 ho  á  vị giải tội biết  hấp nhận những lời xin giúp đỡ và lòng 
thƣơng xót tuôn r  từ trái tim  ủ  hối nhân. (APV 17,25)”. Bởi lẽ, 
“ á  vị giải tội luôn đƣợ  mời gọi giữ vị trí hàng đầu  ủ  dấu  hỉ 
lòng thƣơng xót, ở mọi nơi và trong mọi tình huống. (APV 17,26)”; 
 á h riêng, hiệp ý với  ứ  Giáo hoàng trong “... ý định s i đi  á  vị 
thừ  s i  ủ  Lòng Thƣơng Xót. (APV 18,1)”.  

10-01-2018 
GTHH 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

   THÁNG 2.2018 

   CẦU CHO BIẾT NÓI KHÔNG VỚI THAM NHŨNG 

   Xin cho n ữn  n  ời c  quyền lực về kin  tế, c ín  trị 
 oặc t iên  liên , biết n i k ôn  với t  m n ũn . 

 

                                 
4 Một Ki-tô hữu bị mất đi sự hiệp thông khi phạm trọng tội (mortal sin), mất 
đi sự thông  ông  ùng Hội Thánh khi bị “phạt vạ tuyệt thông” (... 
excommunicated; soit anathème). 
5 Ga 15,12. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_h%E1%BB%AFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_h%E1%BB%AFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1_tuy%E1%BB%87t_th%C3%B4ng
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THỰC THI LÕNG THƯƠNG  ÓT 

   Theo  hƣơng trình thự  thi lòng thƣơng xót  ủ  Cộng đoàn Lòng 
Chú  Thƣơng Xót TGP Sài Gòn năm 2017:  

   -  ến với h i họ đạo Cái Kè và Long Mỹ, ngày 20.12.2017  

   - Tham gia công tá  bá  ái tại  ăk R‟măng, Giáo phận B n Mê 
Thuột, do quý Soeur Dòng Thánh Ph olo Sàigòn tổ  hứ  vào ngày 
22.12.2017 

   - Thăm quý Ch  nghỉ hƣu tại Nhà hƣu dƣỡng  á  linh mụ  Chí 
Hò  vào dịp  uối năm. 

 

 

 

Tron  sứ điệp “N ày T ế Giới Vì N  ời N  èo”, với c ủ đề 
“C  n  t   ãy yêu t   n , k ôn  p ải bằn  lời n i n  n  
bằn  việc làm”, Đức T án  C   P  nxicô c o biết rằn  ngài 
t iết địn  N ày T ế  iới N  ời N  èo k i bế mạc Năm 
T án  đặc biệt về L n  T   n    t để “tron  toàn t ế  iới, 
các cộn  đoàn Kitô n ày càn  trở nên dấu c ỉ cụ t ể và rõ 
ràn  về tìn  yêu t   n  củ  C    Kitô đối với n ữn  n  ời 
rốt cùn  và t n  t iếu n ất”.  

Thự  hiện lời dạy  ủ   ứ  Thánh Ch , và để  ủng  ố tình liên đới 
trong Cộng đoàn Lòng Chú  Thƣơng Xót (C LCTX) liên giáo phận, 
theo gợi ý  ủa Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt, đặ  trá h C  
LCTX giáo phận Vĩnh Long, với sự  hấp thuận  ủ  Ch  Tổng linh 
hƣớng Ernest, ngày 20.12.2017, C LCTX TGP Sài Gòn đã tổ  hứ  
 huyến đi thăm viếng và  hi  sẻ tại h i họ đạo Cái Kè và Long Mỹ, 
thuộ  GP Vĩnh Long.  

Với sự hƣớng dẫn và đồng hành  ủ  Ch  Tổng linh hƣớng Ernest 
Nguyễn Văn Hƣởng,  oàn khởi hành lú  5g15 tại nhà thờ Huyện 
Sỹ. 

Thời tiết vài ngày n y rất lạnh. Chúng tôi đ  phần đều   o tuổi, 
hầu hết ở trong độ tuổi U60 hoặ  U70,  ó vài bá  U80, nên mặ  dù 
ngồi trên xe nhƣng tất  ả đều phải mặ  áo ấm. Phải mất gần 30 
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phút xe mới r  tới đƣờng   o tố . Theo gƣơng  ứ  Giêsu, trƣớ  khi 
làm bất  ứ việ  gì, Ngài đều  ầu nguyện xin ơn  ứ  Chú  Ch . Trên 
xe,  húng tôi dâng lên Chú , qu  Mẹ M ri   huỗi kinh Mân Côi, xin 
Chú  b n bình  n và đạt đƣợ  mụ  tiêu đã đề r   ho  huyến đi. 

9g00,  húng tôi đến họ đạo Cái Kè, thuộ  ấp Cái Kè, xã Mỹ 
Phƣớ , huyện M ng Thít. Lú  này trời đã bớt lạnh. Vì đƣờng dẫn 
vào nhà thờ Cái Kè nhỏ, xe 45  hỗ không thể vào, nên  húng tôi 
đƣợ   ơ hội “làm nóng”, giống nhƣ những vận động viên trƣớ  khi 
bƣớ  vào  uộ  thi đấu, đi bộ khoảng 350m thì đến nhà thờ. 

Tại nhà thờ, số ngƣời tập trung nhận quà khá đông, phần lớn là 
già yếu và tàn tật. Vì không  ó nhiều thời gi n, nên s u khi  hào 
Ch  Thiện,  hánh xứ họ đạo Cái Kè,  húng tôi bắt t y ng y vào 
 ông việ .  

Khuôn viên nhà thờ nhỏ hơn so với số ngƣời xếp hàng đến nhận 
quà. Anh Thành, ngƣời đƣợ  phân  ông  hụp hình để làm tƣ liệu 
 ho  huyến đi, lo y ho y mãi mà vẫn không tìm đƣợ  vị trí thuận 
lợi để “tá  nghiệp”.  

200 phần quà đƣợ  Ch  Tổng linh hƣớng Ernest và  nh  hị em 
 húng tôi tr o tặng diễn r   ũng khá nh nh. Trong số những ngƣời 
nhận quà,  ó rất nhiều ngƣời không  ùng tôn giáo.  ời sống họ rất 
thiếu thốn. Một vị trong B n Quới chứ  họ đạo  ho biết, đ  số đều 
làm thuê làm mƣớn, tiền  ông một ngày  hỉ khoảng 80.000 đến 
100.000 đồng, và số ngày làm trong tháng thƣờng  hỉ đƣợ  khoảng 
10 ngày.  

Nhà thờ nhỏ và thấp,  ó lẽ qu  nhiều lần nâng nền để  hống 
ngập mà không nâng mái. Ch  Thiện  ho biết, hiện họ đạo  ó gần 
1.000 giáo dân sống rải rá  trên đị  bàn khá rộng,  ó những giáo 
dân phải vƣợt 7– 8  ây số mới đến đƣợ  nhà thờ để th m dự thánh 
lễ.  

Khoảng 10g00,  húng tôi rời họ đạo Cái Kè để đến họ đạo Long 
Mỹ.  ƣợ  biết, họ đạo Long Mỹ  ó khoảng 350 giáo dân.  ầu năm 
2008, Ch  F.X. Nguyễn Văn Việt, thƣ ký Tò  giám mụ , đƣợ   ứ  
Ch  Tôm  bổ nhiệm làm  hánh sở. Với lòng yêu mến LCTX và sự 
“xo y sở” khéo léo, Ch  đã biến Long Mỹ từ một mảnh đất ho ng 
sơ thành nơi quy tụ  ủ  Lòng Chú  Thƣơng Xót.  ến n y, họ đạo 
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Long Mỹ là đị  điểm sùng kính Lòng Chú  Thƣơng Xót và tổ  hứ  
 ại lễ Lòng Chú  Thƣơng Xót  ho GP Vĩnh Long. Mỗi thứ sáu đầu 
tháng, tại Trung tâm LCTX Long Mỹ đều  ó những sinh hoạt về 
LCTX và Thánh lễ đồng tế. Chƣơng trình rất ấn tƣợng: 12g00: Chầu 
Thánh Thể kính LCTX – 1g00: Giáo lý lời Chú  LTX – 2g00: Thánh 
lễ đồng tế kính LCTX (do  ứ  Ông B rn bê Nguyễn Văn Phƣơng, 
Tổng  ại Diện giáo phận Vĩnh Long,  hủ tế và giảng lễ). S u đó là 
bữ  ăn thân mật. 

Tại Long Mỹ, qu  sự giúp đỡ  ủ  Ch  F.X. Nguyễn Văn Việt, 200 
phần quà đƣợ  tr o  ho những ngƣời thuộ  4 họ đạo: Long Mỹ, 
Long Hồ, An  ứ  và Hò   ịnh (không phân biệt tôn giáo,  hỉ  ần là 
ngƣời  ó  uộ  sống khó khăn). 

Tại 2 nơi  húng tôi đến thăm đều  ó điểm  hung là rất nghèo, đ  
số già yếu và tàn tật. Gi  đình họ rất khó khăn, tới mứ  ng y  ả 
những  ông việ  hết sứ  bình thƣờng  ủ  ngƣời dân quê nhƣ trồng 
trọt,  hăn nuôi, làm ruộng… họ  ũng không  ó  ơ hội để làm vì 
không  ó ruộng, không  ó đất và vốn liếng. Họ đ ng duy trì  uộ  
sống bằng  á  nghề làm thuê làm mƣớn, bán sứ  l o động với tiền 
 ông rẻ mạt, rất  ần sự giúp đỡ  ủ  những nhà hảo tâm. 

Những món quà  húng tôi đem đến  ho họ thật nhỏ nhoi về mặt 
vật  hất, nhƣng  ó thể đem đến nhiều ý nghĩ  về tinh thần, để họ 
luôn  ảm nhận rằng, trong thế giới này, vẫn  òn  ó nhiều ngƣời 
qu n tâm,  ảm thông,  hi  sẻ,… với họ.  ặ  biệt, với những ngƣời 
không  ùng niềm tin tôn giáo, ít r   ũng làm  ho họ  ảm thấy gần 
gũi hơn, thiện  ảm hơn đối với ngƣời Công giáo. Chúng tôi thầm 
 ầu nguyện và xin Thiên Chú  luôn tràn đổ LTX đến  á  hoàn  ảnh 
đáng thƣơng này  á h đặ  biệt, để  uộ  sống  ủ  họ, tuy thiếu 
thốn nhƣng luôn  ó đƣợ  sự bình  n, một sự bình  n đí h thự   ủ  
LCTX. 

Còn vài ngày nữ , nhân loại đón  hào Con Thiên Chú  xuống thế 
làm ngƣời. Thiên Chú  đã tr o b n  ho nhân trần món quà vô giá 
là  hính Con Một  ủ  Ngƣời (G  3:16),  húng t   ũng phải biết  hi  
sẻ  ho nh u. Sự  hi  sẻ tùy theo hoàn  ảnh sống  ủ  mỗi ngƣời,  ó 
thể là vật  hất, sự  ảm thông, th  thứ, lời  ầu nguyện,…  ặ  biệt 
Giáng Sinh này, hãy  hân thành  hi  sẻ  ho nh u món quà vô giá là 
 hính Chú  Hài  ồng. Linh đạo LCTX dạy rằng: Sống bá  ái bằng 3 
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 ấp độ: Cầu nguyện – lời nói – việ  làm. Thật phù hợp với tụ  ngữ 
Việt N m: “Là lành đùm lá rá h”. Cũng thật  hí lý khi ngƣời t  “ hi 
tiết” hơn: “Lá rá h đùm là nát”. Nhƣ vậy, bất  ứ  i, dù đ ng ở bậ  
sống nào  ũng đều  ó thể và phải thự  thi LTX với th  nhân. Hãy 
kiếm tìm hạnh phú  trong sự  hi  sẻ và trao ban cho nhau. Không 
 i quá giàu để không  ần nhận  ủ  ngƣời khá ,  ũng  hẳng  i quá 
nghèo để không  ó gì để tr o tặng. 
S u khi tặng quà xong,  húng tôi dùng bữ   ơm thân mật với 

Ch  F.X. Việt… Và đã đến lú  phải  hi  t y.  
Trên đƣờng về, đoàn ghé vào Trung tâm hành hƣơng  ình Kh o, 

một trong 3 trung tâm hành hƣơng  ủ  GP Vĩnh Long. TTHH  ình 
Kh o do  ứ  Ch  Gi  ôbê Nguyễn Văn Mầu thành lập ngày 
3.7.1980 để giáo dân gần x  hành hƣơng,  ầu nguyện và họ  hỏi, 
và  ũng để kính nhớ thánh Philipphê Ph n Văn Minh, bổn mạng 
giáo phận và ngày 24.11, kính nhớ thánh Anrê Dũng Lạ  và  á  bạn 
tử đạo. 
Tại đây, Ch  TLH Ernest đã dâng thánh lễ, để qu   á  Thánh, 

 ảm tạ Chú  đã b n  ho  huyến đi  ủ   húng tôi đƣợ  bình  n. 
Tạm biệt TTHH  ình Kh o, xe trở về Sài Gòn. Với hành trình khá 

x ,  ộng thêm phải khởi hành từ sáng sớm, đi và về trong ngày, 
 húng tôi thự  sự mệt mỏi, nhƣng những mệt mỏi này  hỉ thoáng 
qu , s u đó nhƣờng  hỗ  ho những niềm hân ho n, hạnh phú  
dâng tràn. Chuyến đi đạt kết quả rất tốt. 
17g30, xe đƣ   húng tôi về nhà thờ Huyện Sỹ. Lú  này, đƣờng 

phố đã lên đèn. Chúng tôi tạm biệt nh u bằng lời hẹn  ho  huyến 
đi  hi  sẻ lần s u. 
Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn xin  ám ơn Ch  TLH Ernest và Ch  

Ph nxi ô X viê, đã hƣớng dẫn và đồng hành  ùng  húng  on trong 
suốt  huyến đi. 
Chúng tôi  ũng  hân thành  ám ơn quý Ân nhân, quý B n  hấp 

hành C LCTX  á   ấp, quý  oàn viên, những ngƣời đã  ó những 
đóng góp trự  tiếp hoặ  gián tiếp, để  húng tôi  ó thể thự  hiện tốt 
đẹp  huyến đi này. 
(Xin xem hình nơi trang bìa) 

Giuse P ạm Đìn  Vin  

BTT C LCTX TGP SG 
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Tiếp tụ   hƣơng trình Bá   i Mù  Vọng 2017  ủ  Cộng đoàn Lòng 
Chú  Thƣơng Xót Tổng giáo phận Sàigòn “M ng niềm vui Chú  
Giáng Sinh đến với  nh  hị em thiếu m y mắn”, ngày 22 tháng 12 
năm 2018, bốn thành viên đại diện C LCTX Tgp Sàigòn  ùng th m 
gi   huyến  ông tá  bá  ái tại Giáo họ Kim Ngọ , Giáo xứ Thiên 
Phƣớ  thuộ  Xã   k R‟Măng, Giáo phận B n Mê Thuột, do quý 
Soeur Dòng Thánh Ph olo Sàigòn tổ  hứ .   

Theo lị h trình, 18h00,  oàn mới khởi hành, nhƣng 17h05', 
 húng tôi đã  ó mặt tại  ổng s u Dòng T.Ph olo S igòn,  ứ tƣởng 
rằng mình là ngƣời đến sớm nhất, nhƣng khi  húng tôi đến, đã  ó 
một số bạn  ùng th m gi   huyến  ông tá  bá  ái  ó mặt trƣớ  rồi 
và đ  số là  á  bạn trẻ.  

Khoảng 18g, số ngƣời tập trung đã đầy đủ, s u khi nhờ một số 
bạn trẻ khỏe mạnh khuân vá   á  b o hàng hó  r   hất trong hầm 
xe, Soeur hƣớng dẫn mời mọi ngƣời lên xe, ổn định  hỗ ngồi để bắt 
đầu  uộ  hành trình đến  ăk Nông.  

Xe  hạy tới gần Nhà thờ F tim  Bình Triệu, quận Thủ  ứ ,  oàn 
dừng lại đón thêm bốn Thầy Dòng Thánh Tâm. Khi mọi ngƣời đã ổn 
định trên xe, Soeur phụ trá h đề nghị dâng 10 Kinh Kính Mừng lên 
Mẹ M ri , xin  ứ  Mẹ  ùng đồng hành và b n ơn phù trợ  ho 
 huyến đi đến nơi về đến  hốn đƣợ  bình  n. Kế tiếp, Soeur phụ 
trá h phân  ông việ  ngày m i  ho đoàn. Bốn thành viên C LCTX 
Gp Sàigòn đƣợ  phân 4 nhiệm vụ khá  nh u, ngƣời làm  ông tá  
truyền thông  huyên  hụp hình, ngƣời phụ phân phát quần áo, 
ngƣời phụ ẩm thự , ngƣời phụ phát giầy dép. Chúng tôi thấy quý 
Soeur lên danh sá h, phân  ông việ  rất  huyên nghiệp và quý 
Soeur  ũng rất  hu đáo khi lo  ho đoàn ăn lót dạ buổi tối bằng 
bánh mì s ndwi h kẹp  hả lụ  và tráng miệng bằng trái  ây.  

Khoảng 1h00 sáng ngày 23 12, đoàn đến nơi, đã thấy Sr. Phƣợng 
tƣơi  ƣời ra đón đoàn và  ho biết mấy hôm n y trời rất lạnh, phải 
mặ  tới 3-4 áo, mới  hịu xiết.  

Tuy đƣợ  bạn bè thông báo ở đây rất lạnh, nhƣng khi bƣớ  
xuống xe,  húng tôi  hỉ thấy trời hơi se se lạnh,  ó lẽ Chú  thƣơng 
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dân Sài Gòn  hịu lạnh không quen nên b n  ho thời tiết mát dịu 
một  hút. Tuy nhiên, một lú  s u mới thấy  ái lạnh thẩm thấu dù 
đã ở trong phòng đóng kín  ử  và đắp  hăn  ẩn thận.   

5h sáng,  ả đoàn đƣợ  đánh thứ  bởi tiếng nhạ  Noel rộn ràng 
phát r  từ  hiế  lo  thùng đặt ngoài sân. S u khi vệ sinh  á nhân, 
 i vào việ  nấy nhƣ đã đƣợ  phân  ông từ trên xe, nhƣng vì  òn 
sớm nên đ  số tập trung vào phụ khâu ẩm thự .  

Chúng tôi đƣợ  phân  ông làm bánh tráng trộn, (một món ăn rất 
đƣợ  ƣ  thí h  ủ   á  bạn trẻ thành phố), ngƣời thì bào xoài thành 
sợi, ngƣời ph  nƣớ   hấm với s  tế, ngƣời trộn với bánh tráng, 
thêm trứng  út, r u răm, đậu phộng v.v.. phải  huẩn bị  ho một 
ngàn phần. Vì  hƣ   ó kinh nghiệm, nên ban đầu  húng tôi  òn 
lúng túng. 

Mới hơn 7h00,  á  em dân tộ  đã đến khá đông, nên  ả nhóm 
tăng tố  trộn bánh không thể ngƣng t y lại để ăn sáng và  ứ nhƣ 
thế dây  huyền trộn bánh tráng  àng làm  àng nh nh vì đã  ó kinh 
nghiệm và đứng suốt buổi sáng để kịp  ó bánh tráng trộn phát  ho 
 á  em.  ến gần 11h00 mới hoàn tất  ông việ . Ch  Phêrô Nguyễn 
Minh Hiển, Linh mụ  Chánh xứ phụ trá h Giáo họ Kim Ngọ   ũng 
ghé qu  gi n hàng bánh tráng trộn thăm hỏi,  h  kể: “ á h đây 2 
ngày một  ơn gió mạnh lƣớt qu  (h y 1  ơn bão?)  uốn b y h ng 
đá, hôm s u  á  bá  trong hội đồng mụ  vụ phải tứ  tố  làm lại, để 
hôm n y giáo họ Kim Ngọ   ó h ng đá mới đón mừng lễ Giáng 
Sinh”. 

Sr. M ri   ào, phụ trá h  ộng đoàn Nữ Tu Thánh Ph olô, thuộ  
tỉnh dòng Sàigòn  ho biết lú  đầu Soeur  hỉ dự trù khoảng 1.000 
ngƣời dân tộ  về th m gi  hội  hợ, nhận quà Noel, không ngờ  on 
số lên tới gần 1.500 ngƣời thuộ   á  sắ  tộ  ngƣời M 'nông, Ê  ê, 
Mông...  

S u bữ   ơm trƣ ,  húng tôi tr nh thủ  hụp với nh u vài tấm ảnh 
kỷ niệm nơi xã  ăk R‟Măng, huyện  ăkGlong, Tỉnh  ăk Nông. Cảnh 
qu ng xung qu nh rất đẹp, không khí trong lành. Có điều lạ là lú  
này trời mát dịu,  húng tôi không  ần sử dụng đến áo khoá  lạnh  

Theo  hƣơng trình, buổi tối, đoàn về nhà Soeur  ào (Dòng 
T.Phaolô Sàigòn) ăn tối và ngủ nghỉ, 4h00 sáng,  oàn lên đƣờng về 
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Sài Gòn, nhƣng đ  số  nh  hị em lại muốn về ngay trong ngày 
23.12 để hôm s u  huẩn bị Mừng Lễ Giáng Sinh,  uối  ùng tất  ả 
thống nhất  hƣơng trình:  n  ơm tối – nghỉ một  hút rồi  oàn lên 
xe về Sài Gòn.  

Cũng khởi hành lú  18g00 mà về đến Sài Gòn mới hơn 23h00,  ó 
lẽ  huyến về xe không  hở nặng,  òn lòng ngƣời thì  i nấy hân 
ho n không thấy mệt và trên xe đầy ắp tiếng  ƣời do  á  Thầy 
Dòng Thánh Tâm r   âu đố vui nên xe  hạy nh nh hơn  hăng? 

Kết thú   huyến  ông tá  bá  ái Mù  Vọng, đọng lại trong tôi 
nhiều ấn tƣợng về  á h tổ  hứ   ủ   á  Soeur Dòng Thánh Ph olô. 
Hình ảnh rất đông trẻ em ngƣời dân tộ  đội mũ đỏ nhƣ ông già 
Noel ngồi  hờ đến lƣợt vào nhận quà, nhiều em gái mặ  váy áo sặ  
sỡ nhƣ đi trẩy hội, bên  ạnh đó  ũng  ó em quần áo mỏng m nh đi 
 hân đất không  ó giày dép m ng, khi nhận đƣợ  đôi dép to hơn 
 hân mình  á  em vui r  mặt, h i t y ôm quà nào là bánh tráng 
trộn, mì xào, xâu  á viên  hiên, bộ đồ mới, đôi dép mới, áo gió 
mới,… thƣơng  á  em lắm. Mong rằng  hút quà do  á  vị mạnh 
thƣờng quân gởi đến  á  em trong mù  Giáng sinh năm n y làm 
 ho  á  em ấm một  hút trong mù  giá rét, nhƣ hơi ấm  ủ  bò lừ  
đã sƣởi ấm Hài Nhi Giêsu trong h ng đá BêLem năm xƣ . 

 (Xin xem hình nơi trang bìa) 

P ạm T ị T  y L n  

 

Bạn muốn bắt đầu năm 2018 t eo một các  k ác? 

 in mời bạn t eo các quyết tâm củ  Đức P  nxicô: 

1. K ôn  n i xấu. 
2. Ăn  ết p ần ăn củ  mìn . 
3. Bỏ t ì  iờ r  c o n  ời k ác. 
4. Mu  đồ t  n  đạm   n. 
5. Gặp n  ời n  èo bằn  x  n  bằn  t ịt. 
6. K ôn  lên án n  ời k ác nữ . 
7. Tạo tìn  bạn với n  ời k ôn  đồn  ý kiến với mìn . 
8. Dám dấn t ân, c ẳn   ạn lấy vợ lấy c ồn . 
9. C  t  i quen „xin C   ‟. 
10. Luôn  ạn  p  c. 

http://phanxico.vn/2018/01/04/ban-muon-bat-dau-nam-2018-theo-mot-cach-khac/
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TIN TỨC – SINH HOẠT 

THÁNH LỄ KÍNH LCT  TRONG THÁNG 2/2018 CỦA 
TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT 

   Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em th m dự Thánh Lễ Kính LCTX 
tại  á  đị  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 02/02/2018; Chủ Tế: LM Giuse N uyễn P át Tài, 
Chánh Xứ Tân Thông, GP Phú Cƣờng. 

   - Ngày 09/02/2018; Chủ Tế LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 
Chánh Xứ Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C .LCTX Tgp Sàigòn. 

   - Ngày 16/02/2018; NGHỈ TẾT ÂM LỊCH. 

   - Ngày 23/02/2018; Chủ Tế: LM F.  Bảo Lộc, Giám họ  TTMV 
TGP Sài Gòn-TPHCM. 

CÁC GIÁO HẠT: 

- HẠT CHÍ HÕA: N à t ờ Vin  S n 3 (154 333 Phạm văn H i, 
P. 3, Q. Tân Bình), lúc 16g00, ngày 07/02 (thứ Tƣ đầu tháng). Chủ 
tế: LM Giuse N uyễn Min  K ôi, Linh hƣớng C .LCTX hạt Chí 
Hòa. 

- HẠT GIA ĐỊNH: N à t ờ T án  N uyễn Duy K  n  
(195 29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh), lú  17g45, ngày 
10/02. Chủ tế: LM Giuse C o Văn Nin , Chánh xứ Gx Thánh 
Nguyễn Duy Kh ng. 

- HẠT HÓC MÔN: N à T ờ Bùi Môn (4 2, Ấp Tân Tiến, xã 
Xuân Thới  ông, huyện Hó  Môn), lúc 15g, ngày 03/02 (Thứ bảy 
đầu tháng). Chủ Tế: LM P êrô N uyễn N ọc V ợn , Linh 
hƣớng C .LCTX hạt Hó  Môn. 

   - HẠT TÂN ĐỊNH: N à T ờ P  olô 3 (262 14, Lê Văn Sỹ, 
P.14, Q.3, TP.HCM), lúc 17g, ngày 01/02 (Thứ Năm  T). Chủ Tế: 
LM F  N uyễn N ọc T u, Linh hƣớng C .LCTX hạt Tân  ịnh. 
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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 06/02 (thứ B  đầu 
tháng). Chủ tế: LM Đ  Min  Vũ N ọc T ủ, Linh hƣớng C .LCTX 
hạt Tân Sơn Nhì. 

- HẠT  ÓM MỚI: Nhà Thờ Bắc Dũn  (748/2, Thông Nhất, 
P.15, Q. Gò Vấp), lú  15g00, ngày 01 02/2018 (Thứ năm  T). Chủ 
Tế: LM Giuse Trần C o T ăn , Chánh Xứ Bắ  Dũng, hạt Xóm 
Mới.        

   Trƣớ  Thánh Lễ,  ó giờ Cầu nguyện Tôn sùng Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 

ÂN NHÂN THÁNG 12/2017 CỦA CĐLCTX TGP SÀI 
GÒN 

DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN: 

HẠT  ÓM MỚI: 

01. Lh.Maria Nguyễn Thị Bông, Lh. M ri  Nguyễn Thị Nở và 
Lh.M ri  Nguyễn Thị Nụ, Giáo xứ Hợp An (1.500.000 đ) 

02. Lh. Rôs  Kiều Thị Lệ Thủy, Giáo xứ Bắ  Dũng. 

03. Lh. Ph nxi ô X viê Nguyễn  ình Cử, Giáo xứ Hợp An. 

04. Lh. Ann  Nguyễn Thị Tịnh, Giáo xứ Hợp An. 

05. Lh. Ph nxi ô X viê Nguyễn  ình Hợi, Giáo xứ Hợp An. 

06. M ri  Phạm Ngọ  Nƣơng, Giáo Xứ Bắ  Dũng. 

07. M ri  Hoàng Thị M i Trân, Giáo xứ Thạ h  à. 

08. Ann  Nguyễn Thị Lệ L n, Giáo xứ Thạ h  à. 

09. Tôm  Nguyễn Trọng Ƣớ , Giáo xứ Thạ h  à.   

10. Lh. Ann  Vƣơng Thị Dƣ, Giáo xứ Thạ h  à. 

11. Gio n Trần Lê Gi  Bảo, Giáo xứ L m Sơn. 

12. M ri  Nguyễn Thị Cõn, Giáo xứ Hợp An. 

HẠT SÀIGÕN - CHỢ QUÁN:  

1. Giuse Quá h Th nh Nghị, Giáo xứ Chợ  ũi. 

2. Giuse Quá h Thƣờng Nguyên, Giáo xứ Chợ  ũi. 

3. Phêrô Quá h Thƣờng Phú , Giáo xứ Chợ  ũi. 
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4. Trần  ứ  Duy, Giáo xứ Chợ  ũi. 

5. Trần Phú  Nghi, Giáo xứ Chợ  ũi. 

HẠT CHÍ HÕA: 

1. Ann  Nguyễn Thị Thu Huỳnh, Cá  Lh. Tổ Tiên Nội Ngoại và  ác 
Lh Th i Nhi, Giáo xứ Tân Dân (4 triệu). 

HẠT TÂN SƠN NHÌ: 

1. Lh. Phêrô Vũ Xuân Kỷ & Lh. Ann  Nguyễn Thị Tiến, Giáo xứ 
Martinô. 

2. M tt  Vũ Thị Quý & Lh. Antôn  oàn Văn N m, Giáo xứ 
Martinô. 

HẠT THỦ THIÊM: 

1. Lh. Gio n.B Nguyễn Th nh Long, Giáo xứ Tân Lập. 

HẠT HÓC MÔN: 

1. Lh. Giuse Nguyễn Văn S nh, Giáo xứ Tân Mỹ. 

HẠT PHƯƠNG LÂM – GP.  UÂN LỘC: 

1. Antôn Lê Văn Tài & Ann  Nguyễn Thị Chiến, Giáo xứ Kim Lâm. 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP QUỸ PHÁT TRIỂN CĐ.LCT  TGP 
SÀIGÒN: 

1. Lu i  Lê Thị Hồng Tuyết, Hạt Gi   ịnh: 2.000.000đ. 

ÂN NHÂN GIÚP “Quỹ  ỗ trợ Bữ  ăn  T iếu n i  ọc Giáo lý 
Giáo điểm An T ới Đôn ”: 

1. C .LCTX Gx Nữ Vƣơng Hò  BÌnh, hạt Xóm Mới: 1.000.000đ. 

2. C .LCTX Gx L m Sơn, hạt  Xón Mới: 600.000đ. 

3. C .LCTX Gx An Nhơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ. 

4. Chị Têrêsa Kim Loan, Gx T. Giuse, hạt Gò Vấp: 100.000đ. 

5. Chị Têrêsa Kim Hoàng, Gx T.Giuse, hạt Gò Vấp: 100.000đ. 

ĐÓNG GÓP BÁC ÁI MÙA VỌNG 2017 

HẠT  ÓM MỚI: 

01. C . LCTX Giáo xứ Thạ h  à: 8.120.000đ                                      

02. C . LCTX Giáo xứ Lạng Sơn: 6.370.000đ                                               

03. C . LCTX Giáo xứ Bắ  Dũng: 5.440.000đ                                              
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04. C . LCTX Giáo xứ Nữ Vƣơng Hò  Bình: 5.000.000đ                                

05. C . LCTX Giáo xứ Hợp An: 5.000.000đ                                                   

06. C . LCTX Giáo xứ L m Sơn: 3.000.000đ                                                  

07. C . LCTX Giáo xứ  ứ  Mẹ Hằng Cứu Giúp: 3.000.000đ                         

08. C . LCTX Giáo xứ An Nhơn: 3.000.000đ                                                 

09. C . LCTX Giáo xứ Thái Bình: 2.000.000đ                                                 

10. C . LCTX Giáo xứ  Tử  ình: 1.700.000đ                                                   

11. C . LCTX Giáo xứ Hoàng M i: 1.500.000đ                                              

12. C . LCTX Giáo xứ Hà Nội: 1.000.000đ                                                      

13. C . LCTX Giáo xứ Hà  ông: 800.000đ                                                   

14. C . LCTX Giáo xứ Tân Hƣng: 500.000đ                                                  

HẠT CHÍ HÕA: 

1. C . LCTX Giáo xứ An Lạ : 11.760.000đ                                                  

2. C . LCTX Giáo xứ Lộ  Hƣng: 6.000.000đ                                                

3. C . LCTX Giáo xứ Vinh Sơn 6: 4.000.000đ                                              

4. C . LCTX Giáo xứ Khiết Tâm: 3.350.000đ                                               

5. C . LCTX Giáo xứ N m Hò : 2.000.000đ                                                 

6. C . LCTX Giáo xứ Nghĩ  Hò :  100.000đ                                                  

7. Bà Lê Thị Mỹ, Xứ đoàn Khiết Tâm: 100 thùng mì                                    

HẠT GIA ĐỊNH: 

1. C . LCTX Hạt Gi   ịnh: 28.820.000đ                                                         

HẠT TÂN ĐỊNH: 

1. C . LCTX Giáo xứ  ứ  Mẹ Hằng Cứu Giúp: 8.500.000đ                                

2. C . LCTX Giáo xứ Vƣờn Xoài: 6.600.000đ                                                     

3. Chị M ri  Lê Thị Thịnh, BCH C .LCTX hạt Tân  ịnh: 
6.000.000đ  

HẠT THỦ ĐỨC: 

1. C . LCTX Giáo xứ T m Hà: 5.400.000đ                                                             

2. C . LCTX Giáo xứ Thủ  ứ : 4.600.000đ                                                           

3. C . LCTX Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Kh ng: 3.000.000đ                              
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4. C . LCTX Giáo xứ F tim  Bình Triệu: 2.800.000đ                                            

5. C . LCTX Giáo xứ Châu Bình: 2.000.000đ                                                        

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

7. C . LCTX Giáo xứ Xuân Hiệp: 1.000.000đ                                                        

HẠT GÕ VẤP: 

1. C . LCTX Giáo xứ Hạnh Thông Tây: 5.000.000đ. 

2. C . LCTX Giáo xứ Thánh Giuse: 4.500.000đ                                                    

3. C . LCTX Giáo xứ Xóm Thuố : 3.940.000đ                                                      

4. C . LCTX Giáo xứ Bá   i: 2.500.000đ                                                              

5. C . LCTX Giáo xứ Bến Cát: 2.000.000đ                                                             

6. Chị C t rin  Nguyễn Thị Xuân, BCH C LCTX hạt Gò Vấp: 

1.000.000đ 

7. Chị M ri  Lý Ngọ  Anh, BCH C LCTX Tgp Sàigòn: 500.000đ                      

8. Chị M ri  Vũ Thị Mị Nƣơng, BCH C LCTX hạt Gò Vấp: 

200.000đ 

HẠT PHÖ THỌ: 

1. C . LCTX Giáo xứ Bắ  Hà: 5.000.000đ                                                             

2. C . LCTX Giáo xứ Tân Phƣớ : 2.000.000đ                                                        

HẠT BÌNH AN: 

1. C . LCTX Giáo xứ Bình Hƣng: 3.180.000đ                                                        

2. C . LCTX Giáo xứ Bình An: 3.000.000đ                                                            

HẠT PHÖ NHUẬN: 

1. C . LCTX Giáo xứ Tân Hò : 2.500.000đ                                                           

2. C . LCTX Giáo xứ Thánh   minh (3  huông): 2.250.000đ                              

HẠT SÀIGÕN-CHỢ QUÁN: 

1. C . LCTX Giáo xứ M i Khôi: 2.500.000đ                                                            

2. Giáo dân Th m dự Thánh Lễ Kính LCTX tại N.T Huyện Sỹ: 

25.000.000đ 

   Ch  Tổng Linh hƣớng và B n Chấp hành C .Lòng Chú  Thƣơng 
Xót Tgp Sàigòn chân thành  ám ơn quý  oàn viên và quý Ân 
nhân, nguyện xin Thiên Chú   ấng Từ Bi – Thƣơng Xót bù đắp 

xứng đáng  ho lòng quảng đại  ủ  Quý Vị. 
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TIN HIỆP HỘI LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT GIÁO PHẬN  UÂN 
LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 

 

 

 

 

 oàn ngƣời nối tiếp đoàn ngƣời về Gx. Kẻ Sặt – Hố N i. Họ là 
những  i? Vì s o họ lại về Gx. Kẻ Sặt? 

Trƣ  thứ Sáu, ngày 05 01 2018,  á  hội viên  ủ  HH.LCTX thuộ  
 á  giáo xứ giáo hạt Tú  Trƣng và nhiều ngƣời khá  từ nhiều nơi đã 
hân ho n tiến về Gx. Kẻ Sặt – Hố N i để th m dự ngày sinh hoạt 
 ủ  HH.LCTX. 

16 giáo xứ thuộ  giáo hạt Tú  Trƣng đã  ó HH.LCTX trên tổng số 
25 giáo xứ và giáo họ biệt lập. Trong đó  ó 2 giáo xứ là D nk r 
(đăn: đồi núi, kàr: tre nứ ) và  ứ  Thắng  ó những hội viên thuộ  
dân tộ  Châu Mạ - K‟Ho, Châu Ro (Chr u - Jro). Với những tr ng 
phụ  đặ  trƣng thật ấn tƣợng và đẹp, những  nh  hị em thiểu số 
đã làm  ho bầu khí sinh hoạt  ủ  giáo hạt và ngày hành hƣơng 
thêm đ  dạng và phong phú. 

Chủ đề  hung trong năm mụ  vụ  ủ  giáo phận vẫn là thánh 
     i  đìn . Bởi thế,  ứ  Ch  Giuse  inh  ứ   ạo đã nhắn nhủ 
mọi thành phần dân Chú  trong giáo phận,  ụ thể với  á  hội viên 
LTX hãy thánh hó  gi  đình mình bằng  hính những việ  làm  ụ 
thể, tuy nhỏ bé nhƣng đầy sứ  sống. Ngài  òn diễn tả điều này 
bằng việ  hãy  hỉ bảo nh u khi ở nhà, đừng đem  huyện không h y 
mà rêu r o  ho làng xóm biết.  iều đó  ũng đồng nghĩ  là những 
ngƣời  ông giáo đừng làm gƣơng xấu trƣớ  mặt những ngƣời lƣơng 
dân h y trƣớ  những ngƣời  ó đứ  tin vẫn  òn yếu kém. 

Bá  ái nghĩ  là tình yêu lớn l o, mà trong gi  đình không  hỉ  ó 
tình yêu mà  òn  ó lòng thƣơng xót nữ . Thánh tông đồ Ph olo đã 
viết: “9Lòng bá  ái không đƣợ  giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm 
ghét điều dữ, th  thiết với điều lành; 10thƣơng mến nh u với tình 
huynh đệ,  oi ngƣời khá  trọng hơn mình; 11nhiệt thành, không trễ 
nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phụ  vụ Chú . 12Hãy vui mừng vì  ó 
niềm hy vọng,  ứ kiên nhẫn lú  gặp gi n truân, và  huyên  ần  ầu 
nguyện” (Rm 12, 9-12). Lòng thƣơng xót hiện diện ng y  hính 
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trong tình yêu. Một gi  đình  ó tình yêu thì buộ  phải  ó lòng 
thƣơng xót, và một khi đã  ó lòng thƣơng xót thì luôn biểu lộ tình 
yêu. 

 úng thế,  on ngƣời  hỉ tái khám phá lòng thƣơng xót  ủ  Thiên 
Chú  trong tình yêu tạo dựng và tình yêu  ứu  huộ   ủ  Thiên 
Chú . Từ muôn thuở, Thiên Chú  nghĩ đến thụ tạo và đã thể hiện 
rõ ràng qu  việ  Ngài tạo dựng vũ trụ vạn vật và  on ngƣời.  ồng 
thời, Ngài  ũng biết rõ bản  hất  ủ  loài thụ tạo nên lòng thƣơng 
xót  ủ  Ngài đã  ó từ trong ý định tạo dựng. Một thụ tạo hoàn hảo 
đã thốt lên khi  ảm nhận đƣợ   ấng Tạo hó  đã không bỏ rơi  on 
ngƣời: lòng thƣơng xót  ủ  Chú  trải qu  từ đời nọ đến đời ki  h y 
“ ời nọ tới đời ki , Chú  hằng thƣơng xót những  i kính sợ Ngƣời” 
(Lc 1, 50) “và  ho  on  háu đến muôn đời” (Lc 1, 55b). 

Chúng t , thế hệ  on  háu, tuy không thuộ  đoàn dân Do thái, 
xem nhƣ là dân ngoại mà vẫn đƣợ  thừ  hƣởng lời hứ   ứu độ bởi 
 hính việ  nhập thể làm ngƣời  ủ   ứ  Giêsu Kitô và thập giá  ủ  
Ngƣời.  ó là lời hứ  tình yêu và lòng thƣơng xót. 

Vậy  húng t  phải thánh hó  bản thân và gi  đình mình thế nào? 

Xƣ  khi h i ngƣời yêu nh u, họ  hỉ  ần nói yêu là đƣợ . Một ƣớ  
mơ thật đẹp: một túp lều tr nh, h i trái tim vàng, b  trái tim heo, 
bốn  ông đất là  húng t  sống hạnh phú . Nhƣng gi  đình hôm n y 
thì không  òn là vậy nữ  mà  ó thể là: một vợ, h i  on, b  lầu, bốn 
bánh, nhƣ thế  húng t  mới hạnh phú . H y gi  đình mình  hỉ  ần 
 ó  hồng-vợ- on, rồi  ó đị  vị,  ó tiền, vàng ròng,  ó đầy vật 
 hất,... gi  đình gồm những  ái  ó đó vẫn  hƣ  đủ để thánh hó  
gi  đình, để kiến tạo gi  đình hạnh phú  thật. Nhƣng gi  đình  ần 
phải  ó Chú ,  ần  ó sứ  sống  ủ  Chú . Với tình yêu thì các thành 
viên trong gi  đình  ố gắng kiếm  ho đủ những phƣơng tiện để 
nghĩ là làm  ho gi  đình hạnh phú , nhƣng khi làn gió trái  hiều 
thổi vào, nếu không  ó lòng thƣơng xót thì hạnh phú  gi  đình trở 
nên mong m nh và  ó thể  uốn theo  hiều gió. Có Chú  là có tình 
yêu bởi nhƣ Gio n đã viết trong thƣ thứ nhất rằng: Thiên Chúa là 
tình yêu (1G  4, 8). Thêm nữ   ó sứ  sống  ủ  Chú  là  ó lòng 
thƣơng xót.  ứ  Giêsu là dung mạo lòng thƣơng xót Chú  Ch , nên 
khi Ngài xuất hiện nơi đâu thì Ngài  ũng thi ân giáng phú ,  hữ  
lành mọi bệnh tật,... “ ứ  Giêsu đi khắp  á  thành thị, làng mạ , 
giảng dạy trong  á  hội đƣờng, r o giảng Tin Mừng Nƣớ  Trời và 
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 hữ  hết  á  bệnh hoạn tật nguyền.  ứ  Giêsu thấy đám đông thì 
 hạnh lòng thƣơng, vì họ lầm th n vất vƣởng, nhƣ bầy chiên không 
ngƣời  hăn dắt” (Mt 9, 35-37). Ngài  ứu và  hữ  phần hồn và phần 
xá   ho bệnh nhân, đó là sứ  sống  ủ  Ngài. Sứ  sống  ủ  Chú  là 
lòng thƣơng xót. 

Vậy mỗi  húng t ,  hắ   hắn  húng t  thuộ  vào thành phần (vợ-
 hồng-cha-mẹ-con- háu) nào đó trong gi  đình  ủ  mình. Thánh 
hó  gi  đình thì trƣớ  hết là thánh hó  bản thân. Thánh hó  bản 
thân đƣợ  thì  hắ   hắn gi  đình mình sẽ đƣợ  thánh hó . 

Chúng t  hãy để Lời C    th nh tẩy tâm hồn mình. Lời Chú  
nhƣ gƣơm h i lƣỡi  ó tá  dụng th nh tẩy và  hặt bỏ: “Lời Thiên 
Chú  là lời sống động, hữu hiệu và sắ  bén hơn  ả gƣơm h i lƣỡi: 
xuyên thấu  hỗ phân  á h tâm với linh,  ốt với tuỷ; lời đó phê phán 
tâm tình  ũng nhƣ tƣ tƣởng  ủ  lòng ngƣời” (Dt 4, 12);  ũng thế, 
 húng t   ũng để T án  T ể Chú  xó  đi mọi lỗi lầm và họ  sự 
k iêm  ạ thẳm sâu: nhìn nhận thật lòng sự bất toàn, những yếu 
đuối và khuynh hƣớng xấu trong  on ngƣời mình.  iều này tuy rất 
hiển nhiên, nhƣng lại rất khó vì tính kiêu  ăng. Ít  i thật lòng nhìn 
nhận mình tội lỗi,  ả khi miệng nói “lỗi tại tôi mọi đàng”; rồi họ  
tiếp sự khoan dung: từ việ  khiêm nhƣờng nhìn nhận sự bất toàn 
và tình trạng tội lỗi  ủ  mình, t  sẽ  ó thái độ kho n dung, kiên 
nhẫn với ngƣời khá  trong sự bất toàn và yếu đuối  ủ  họ. Nhƣ 
thế, Chúng t   ần  ó Chú  và  ó sứ  sống  ủ  Chú . 

Sứ  sống ấy, hôm n y đƣợ   ụ thể nơi mọi thành phần trong giáo 
hạt Tú  Trƣng. Tuy là giáo hạt  ó ít hội viên LCTX nhƣng tỉ lệ th m 
dự ngày sinh hoạt lại rất đông. Mỗi ngƣời đã phần nào đó  ảm 
nghiệm đƣợ  sự  ần Chú  và sứ  sống  ủ  Chú  trong  uộ  đời 
mình. Với lòng hăng s y nhiệt thành,  ùng với sự hiện diện  ủ  mỗi 
ngƣời tạo nên sự đ  dạng và phong phú trong mọi sinh hoạt  hung. 

Mỗi ngƣời  húng t , không phân biệt hội viên h y  hƣ  là hội 
viên LCTX thì  ũng  ần Chú  và sứ  sống  ủ  Chú . 

Chúng t  hãy dành nhiều thời gi n để gặp gỡ Chú , hãy trở nên 
ngƣời  ó tình yêu và thi hành lòng thƣơng xót. 

Nguyện xin Chú  thánh hó  và  hú  lành  ho những dự định và 
việ  làm  ủ   húng t . 

Hẹn gặp mọi ngƣời vào tháng 02 2018. 
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C   n  trìn   

Thứ Sáu, ngày 02 02 2018 

Tại Gx. Kẻ Sặt – Hố N i 

13g30‟:  ón tiếp 

14g00‟: Giờ kinh kính LCTX 

15g00‟:  GM Gp. Chi  sẻ 

16g00‟: Thánh lễ kính LCTX 

Kết thú . 

BTC trân trọng kính mời quý  ứ  Ch , quý Ch , quý Tu sỹ, và 
 ộng đoàn th m dự. 

Lm. Mart. Hoàng -  uân Lộc 

CĐLCT  HẠT  ÓM MỚI THĂM VIẾNG BÀ CON HÕA HƯNG  

Ngày 18 12 2017, gần 30 thành viên BCH và hội viên C  LCTX 
hạt Xóm Mới, đã  ó  huyến thăm viếng bá  ái Mù  Vọng tại xã Hò  
Hƣng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Gi ng.  oàn đƣợ  sự hƣớng 
dẫn đồng hành  ủ  quý  h  Gio n B. Nguyễn Ngọ  Tân,  hánh xứ 
Hợp An, linh hƣớng C  LCTX hạt Xóm Mới,  h  An-tôn Phạm Gi  
Thuấn, nguyên hạt trƣởng Hó  Môn và thầy phó tế dòng Mẹ Chúa 
Cứu Chuộ  (CRM). 

Khởi hành trên  huyến xe 30  hỗ tại nhà thờ Gx Hợp An hồi 
19g30 Chú  nhật III Mù  Vọng 17 12 2017, quá nử  đêm thì đoàn 
đến điểm tập trung là nhà thờ Hò  Phú, xã Hò  Hƣng. S u khi nghỉ 
ngơi ít tiếng, mọi ngƣời th m dự thánh lễ 5g00 sáng, do cha An-tôn 
Phạm Gi  Thuấn  hủ tế;  h  phó Bề trên Ph nxi ô Assisiô Hoàng 
Thiên Triệu-CRM, giảng lễ;  h  Gio n B. Nguyễn Ngọ  Tân và  h  
Gio n  inh Công Toán-CRM, đồng tế.  

 iểm truyền giáo Hò  Phú thuộ  hạt Rạ h Giá, Gp Long Xuyên, 
do  h  Ph nxi ô Assisiô Hoàng Thiên Triệu và  á   h  dòng Mẹ 
Chúa Cứu Chuộ  tạo lập năm 2011, số giáo dân lú  đó khoảng 100 
ngƣời, hiện n y số giáo dân tăng lên khoảng 700 trên tổng số 
175.000 dân. Ngoài Hò  Phú, nhà Dòng  òn đ ng mở thêm 2 điểm 
truyền giáo khá  ở huyện Giồng Riềng.  

S u bữ  điểm tâm do  h  sở Hò  Phú Gio n  inh Công Toán 
khoản đãi, đoàn LCTX Xóm Mới  ó thêm nhóm tài trợ xây  ầu (đi 
riêng xe 7  hỗ) sát nhập để đi thăm viếng bà  on trong vùng. Mọi 



L n  C    T   n    t – 2/2018 

                                             32                                                                                                                                                  

ngƣời  ùng xuống 6  hiế  đò nhỏ (vỏ lãi), tỏ  r  thăm viếng và 
tặng 100 phần quà bá  ái  ủ  đoàn LCTX Xóm Mới  ho bà  on 
nghèo sinh sống rải rá  trong vùng. Hầu hết bà  on đều không có 
đạo, ở những  hỗ đƣờng đi lại rất hiểm trở, sinh sống bằng làm 
thuê làm mƣớn rất khó khăn,  ó gi  đình  ó 2, 3 ngƣời mắ  bệnh 
hiểm nghèo…  

Gần trƣ  đoàn tập trung về nhà 1 ngƣời dân để th m dự lễ 
khánh thành 2  ây  ầu mới. 2  ầu vừ  hoàn thành này đƣợ  tài trợ 
từ nhóm thiện nguyện ở GX Hợp An. Nhóm đã ủng hộ vật liệu làm 
đƣợ  6  ây  ầu ở xã Hò  Hƣng và Hò  An, phần thi  ông thự  hiện 
do bà  on đảm trá h, nhóm tài trợ này do LM  hánh xứ và ông  hủ 
tị h H MV GX Hợp An mời gọi, phân nử  trong số  nh em không 
phải ngƣời Công Giáo. 

Th m dự lễ khánh thành 2  ây  ầu  òn  ó đại diện  hính quyền 
xã Hò  Hƣng, nghi thứ  tuy đơn giản nhƣng không kém phần tr ng 
trọng.  ại diện  hính quyền xã Hò  Hƣng đã bày tỏ niềm vui mừng 
và tri ân quý Linh mụ , quý ân nhân đã tí h  ự  giúp đỡ bà  on đị  
phƣơng  ó đƣợ  06  ây  ầu để đi lại… 

 ƣợ  biết  h   ố An-tôn Thuấn là ngƣời đã gợi ý vận động một 
số giáo xứ ở Sài Gòn nhƣ Hợp An,  ứ  Mẹ Hằng Cứu Giúp,… tài trợ 
đƣợ  khoảng 20  ây  ầu kiên  ố  ho  á  vùng Cà M u, Bạ  Liêu và 
Kiên Giang.                                            (Xin xem hình nơi trang bìa)  

(An-tôn Lê Tân - B n Truyền Thông C  LCTX Tgp Sài Gòn) 

CĐLCT  HẠT HÓC MÔN THỰC THI BÁC ÁI MÙA GIÁNG 
SINH 2017 (Xin xem hình nơi trang bìa) 

Tối thứ Năm 28/12/2017, Cộng đoàn Lòng Chú  Thƣơng Xót Hạt 
Hó  Môn hân ho n lên đƣờng đến thăm và  hi  sẻ tình yêu thƣơng 
nơi những Anh Chị Em Dân Tộ  nghèo H‟ Kon-P.Lông tại Giáo xứ An 
Mỹ, Giáo miền Pleku, GP Kotum, do Ch  Phêrô Nguyễn Tƣơng L i, 
SVD (Dòng Ngôi Lời) phụ trá h. 

Dƣới sự hƣớng dẫn và đồng hành  ủ  Ch  Phêrô Nguyễn Ngọ  
Vƣợng, Hạt Trƣởng kiêm Linh Hƣớng Cộng  oàn Lòng Chú  
Thƣơng Xót hạt Hó  Môn, 41 thành viên B n Chấp Hành các giáo 
xứ trong hạt  ùng th m gi   huyến bác ai này. 

20h, xe bắt đầu khởi hành từ nhà Anh Phạm Văn Cƣờng (Ủy viên 
bá  áí). Chuyến đi này đã đƣợ   huẩn bị từ trƣớ  mù  vọng, với sự 
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giúp đỡ,  hi  sẻ từ Quý Ân nhân và sự  ộng tá  rất tí h  ự   ủ  
quý  oàn viên C . LCTX  á  Giáo xứ trong Hạt. 

S u một đêm dài trên xe với  ái lạnh giá buốt,  ho dù  húng tôi 
 ũng đã  huẩn bị thật kỹ đồ ấm  ho mình. 10h sáng thứ Sáu 29 12, 
 oàn đã đến Giáo xứ An Mỹ, một xứ đạo nhỏ, đ  phần là ngƣời 
dân tộ  nghèo, thiếu thốn, b o gồm  ả những bệnh nhân phong. 
Dừng  hân,  húng tôi nh nh  hóng  huyển những phần quà trên xe 
xuống Giáo Xứ, s u đó đoàn tiếp tụ  đi lên kính viếng  ứ  Mẹ 
Măng  en, th m dự Thánh lễ tại Linh  ài  ứ  Mẹ, do Ch  Phêrô 
Chủ Tế. 

Về lại Giáo xứ An Mỹ, lú  này  á  bệnh nhân phong đã quy tụ 
đông đủ. Gặp gỡ, gi o lƣu và  ông việ   hi  sẻ tình yêu thƣơng 
đƣợ  thự  hiện trong  huyến đi này gồm: Hiện kim, gạo, mì gói, túi 
xá h và những thự   phẩm  ần thiết v..v. Nhƣng giá trị hơn thế 
nữ , với món quà tinh thần đặ  biệt  ủ  từng ngƣời đã tr o tặng 
 ho nh u nơi ánh mắt và nụ  ƣời  ủ  sự yêu thƣơng và  ảm thông, 
đã làm vơi đi những nỗi lo âu, đ u khổ và sự  n ủi nơi những mảnh 
đời bất hạnh, bởi phải đ ng sống trong bệnh tật, thiếu thốn về tinh 
thần  ũng nhƣ thể  hất. Và những phần quà  uối  ùng  ũng đã 
đƣợ  tr o tặng xong. Niềm vui tƣơi lú  này đã đƣợ  thể hiện rõ 
trên khuôn mặt  ủ  từng ngƣời. Lú  này,  oàn  húng tôi nghỉ ngơi 
và dùng  ơm buổi xế  hiều thật ngon, đã đƣợ  Giáo xứ An Mỹ 
 huẩn bị thật  hu đáo.   

Chi  t y Giáo xứ An Mỹ,  oàn vội vã r  về, thời gi n rất ngắn với 
một ngày và h i đêm, sự mệt mỏi lú  này dƣờng nhƣ đã t n biến 
và đƣợ  th y thế  ho niềm vui. 5h sáng thứ Bảy 29 12, xe chúng 
tôi đã về đến nhà bình  n, kết thú  một  huyến  ông tá  thật tốt 
đẹp, 

Chúng  on  ảm tạ Chú , trƣớ  Hồng Ân Ngài đã b n  ho Cộng 
 oàn Lòng Chú  Thƣơng Xót Hạt Hó  Môn, đƣợ  thể hiện tình yêu 
thƣơng  ủ  Chú  qu   huyến bá  ái m ng đầy ý nghĩ  trong mù  
Giáng Sinh này. Nguyện xin tình yêu Giêsu Hài  ồng luôn ngự trị 
trong tâm hồn  húng  on,  ho  húng  on  ảm nghiệm sâu x  hơn 
Mầu Nhiệm yêu thƣơng đã đƣợ  bắt nguồn từ  hính Thiên Chú , để 
từ nay chúng con luôn biết yêu thƣơng, sống yêu thƣơng, và xứng 
đáng đƣợ  Thiên Chú  xót thƣơng.  

B n Truyền T ôn  CĐ.LCT   ạt H c Môn 
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DIỄN ĐÀN 

 

 

 

Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

 

Một năm với t án  n ày dần trôi,  iờ c  n  t  đ n  sốn  
là t ời k ắc cuối cùn  củ  năm cũ 2017, năm Đin  Dậu và 
c uẩn bị b ớc vào năm mới 2018, năm Mậu Tuất,  iờ p  t 
t ật lin  t iên . Vào dịp tạ  n cuối năm, Đức n uyên Giáo 
 oàn  Bênêđíctô  VI  iải t íc  n   s u: “Giáo  ội  ợi ý rằn  
c  n  t  k ôn  nên kết t  c năm cũ mà k ôn  bày tỏ lời 
cảm tạ C   , vì n ữn   n làn  N ài đã t   n  b n”. Quả 
t ật, do bởi tìn  t   n  mà c  n  t  đ ợc  iện  ữu trên 
đời và mỗi  iây, mỗi p  t, mỗi một n ày qu  đi là biết b o 
 ồn  ân củ  C    tuôn đổ trên c  n  t .  

Một năm sắp kết thú , làm 
chúng t  liên tƣởng đến sự 
kết thú   uộ  hành trình nơi 
dƣơng thế  ủ  mỗi ngƣời. Có 
khởi đầu ắt sẽ  ó kết thú  nhƣ 
sá h Giảng Viên dạy, “một 
thời để đƣợ  sinh r  và một 
thời để  hết” (Quoleth 3: 2). 

Sự thật này rất đơn giản và  ơ bản nhƣng lại thƣờng bị lờ đi và 
lãng quên. Mẹ Hội Thánh dạy  húng t , khi kết thú  một năm và 
mỗi ngày,  húng t  phải tự vấn lƣơng tâm, và nhìn lại những gì đã 
xảy r  để tạ ơn Chú . 

Nhân loại nói  hung vừ  trải qu  một năm với b o nhiêu ngày 
ghi đậm bạo lự ,  hết  hó , đ u thƣơng khôn tả  ủ  b o ngƣời vô 
tội do bọn khủng bố nhân d nh Thƣợng  ế gây r   ho đồng loại, 
những ngƣời tị nạn ở Syri , Irắ , Trung  ông... buộ  lòng phải rời 
bỏ quê hƣơng, những  on ngƣời n m nữ và trẻ em không  òn gi  
 ƣ nhất định, thiếu lƣơng thự  và kế sinh nh i, biết b o  ông trình 
tôn giáo bị  on ngƣời tàn phá. Việt N m nói riêng, hỏ  hoạn, lũ lụt 
đến bây giờ vẫn  hƣ   hấm dứt, ấy  hƣ  kể đến những vụ giết hại 
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 nh em đồng loại  á h mạn rợ. Dầu vậy  ũng  ó b o nhiêu  ử  hỉ 
tốt lành, yêu thƣơng và liên đới diễn r  trong những ngày tháng 
 ủ  năm  ũ, mà không đƣợ   á  bản tin tứ  nói tới! Không thể để 
 ho quyền lự  sự á   he khuất những dấu  hỉ tình thƣơng ấy. Sự 
thiện luôn  hiến thắng,  ho dù  ó lú  sự thiện xem r  yếu ớt và âm 
thầm. Vì thế  húng t  phải dâng lời tạ ơn Chú . 

Tạ  n 

Khi thêm một năm nữ  đã đến hồi kết thú , ngƣời Kitô hữu 
 húng t  dự  trên Thánh Kinh thấy thời gi n không m ng tính tuần 
hoàn mà là một đƣờng thẳng: thời gi n là  on đƣờng dẫn đến 
 hung  uộ , nên một năm trôi qu  là một bƣớ  đi hƣớng đến sự 
hoàn tất  ủ  lị h sử, đến  ứu  ánh  ủ  nhân loại là hy vọng và vui 
mừng đƣợ  gặp Chú , thì việ  tạ ơn này thật là ý nghĩ . 

Chúng t  bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chú  vì tất  ả những 
dấu  hỉ hào phóng Thiên Chú  thể hiện trong lị h sử nhân loại. Một 
lòng biết ơn không phải là một sự nhìn lại  hẳng sinh ơn í h gì h y 
một ký ứ  trống rỗng về một quá khứ đƣợ  lý tƣởng hó  x  vời, 
nhƣng là một ký ứ  sống động, một ký ứ  giúp hình thành nên sự 
sáng tạo  á nhân và  ộng đoàn khi  húng t  biết rằng Thiên Chú  ở 
cùng chúng ta. 

Tạ ơn Chú  là thái độ  ăn bản  ủ  ngƣời Kitô hữu đối với Thiên 
Chú , vì tất  ả những gì  on ngƣời  ó đều là hồng ân  ủ  Thiên 
Chú . Trong  uộ  sống,  húng t  thƣờng quên đi những gì là ân 
huệ  ủ  Chú . Và để sống tâm tình tạ ơn và phó thác vào Thiên 
Chú  thật không dễ  hút nào! 

 i vào tâm tình tạ ơn,  húng t  nhìn nhận rằng, tội lỗi và yếu 
đuối đã làm t  x  rời Thiên Chú  Tình Yêu. Dù nhận thứ  đƣợ  
những điều mình phạm mất lòng Chú , nhƣng với sứ   on ngƣời, 
chúng ta khó thoát ra vòng xoáy tội lỗi. Chỉ  ó Chú  mới kéo  húng 
t  về với Chú . 

Trong giờ phút linh thiêng này, thật là đẹp, khi giờ đây  húng t  
đồng th nh hiệp ý với Mẹ M ri  hát lên bài    tạ ơn Chú  vì những 
điều kỳ diệu Thiên Chú  đã và  òn đ ng thể hiện trong lị h sử: Linh 
hồn tôi ngợi khen  ứ  Chú , vì Ngƣời đã và  òn đ ng biểu lộ quyền 
năng  ủ  Ngài... đã và  òn đ ng làm t n rã những kẻ kiêu  ăng... 
đã và  òn đ ng hạ xuống ngƣời quyền thế... đã và  òn đ ng nâng 
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dậy kẻ khiêm  ung... đã và  òn đ ng b n tràn đầy ơn lành  ho 
ngƣời đói khát... đã và  òn đ ng đuổi ngƣời giàu  ó r  về t y 
không... đã và  òn đ ng  ứu giúp Isr el Dân Ngƣời. Ðó là bảy hành 
động  ủ  Thiên Chú  là Chú   ủ  lị h sử  ứu độ. Thánh Ph olô 
nhắn nhủ  húng t  rằng: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn  ảnh. Anh em 
hãy làm nhƣ vậy, đó là điều Thiên Chú  muốn trong  ứ  Kitô 
Giêsu” (1 Tx 5, 16-18). Chúng t   ảm tạ Chú  về ân huệ Ngƣời đã 
thƣơng b n (1Cr 1, 3-9). Cảm tạ Chú  và xin Chú  thứ th , kèm 
theo lòng phó thá   ho Chú  năm mới sắp tới. 

 in  n t   t ứ  

Cũng vào dịp  uối năm,  ùng với việ  tạ ơn,  ứ  Thánh Ch  
Phanxi ô  òn thứ  tỉnh  on  ái mình: “Chúng t  đƣợ  kêu gọi kiểm 
điểm xem những thế sự  ó đƣợ  thự  hiện theo ý Thiên Chú  h y 
là  húng t   hỉ ƣu tiên lắng nghe những dự án  ủ   on ngƣời, 
nhiều khi đầy những tƣ lợi, lòng kh o khát quyền lự  vô độ và bạo 
lự  vô  ớ” (Bài giảng Kinh Chiều  uối năm 2015). Nên  húng t  phải 
tạ lỗi với Chú  và với mọi ngƣời nữ . Tạ lỗi để nói lên lòng sám hối, 
ăn năn. Tạ lỗi về những điều thiếu sót, điều gì  hƣ   hu toàn, điều 
gì  hƣ  tốt, hoặ  lỗi bá  ái với th  nhân, h y  hƣ  biết thƣơng xót 
ngƣời nhƣ Chú  đã thƣơng xót  húng t . Xin Chú  thƣơng th  thứ 
những lỗi lầm mà  húng t  đã phạm trong năm qu . Tƣơng l i tùy 
thuộ  ở Chú ,  húng t  phải  ó tinh thần phó thá . 

Sốn  p   t ác 

Nhìn lại một năm đã qu ,  húng t  thấy  á  biến  ố lần lƣợt diễn 
ra:  á  thảm kị h về t i nạn hàng không, những vụ khủng bố ngƣời 
giết ngƣời dã m n hơn, niềm vui và đ u khổ,  hiến thắng và thất 
bại, đạo đứ   on ngƣời nhƣ đ ng bị suy giảm tới mứ  báo động 
trong cá  ngành nghề. Nhìn qu  mọi sự, đến giờ phút này đây, 
 húng t  phải khẳng định rằng, Thiên Chú  là  hủ lị h sử, Ngài 
hƣớng dẫn  á  biến  ố nhân loại, đồng thời phó thá  vận mệnh 
tƣơng l i  ho Chú  và thƣ  rằng: Lạy Chú ,  húng  on tạ ơn Chú  
đã b n  ho  húng  on đƣợ  làm ngƣời, đƣợ  làm  on Chú  thêm 
một năm nữ . Xin  ho đời  húng  on trở thành bài    tạ ơn Chú  
bằng tâm tình sống biết ơn mọi ngƣời đ ng yêu thƣơng giúp đỡ 
 húng  on để d nh Chú  đƣợ  toả sáng.  

LẠY CHÖA GIÊSU, CHÖNG CON TÍN THÁC VÀO CHÖA.  
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Tu sỹ Jos. Vinc. N ọc Biển, SSP 

 

Tôn kín  tổ tiên và  iếu n  ĩ  với ôn  bà c   mẹ là truyền 
t ốn  và  i  sản tốt đẹp củ  c   ôn  t  từ b o đời n y.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ây là nghĩ   ử   o quý mà bất  ứ  i, đã sinh r  làm ngƣời thì 
khi đến tuổi khôn đều phải đƣợ  dạy  ho biết gi  sản quý báu  ủ  
dân tộ , đồng thời mỗi ngƣời phải  oi đây là bổn phận, nghĩ  vụ 
trong lòng mến  hứ không  hỉ đơn thuần là tình  ảm tự nhiên.  

Ngƣợ  lại, nếu  i sống một  uộ  đời bất hiếu, thì  ó thể kể hạng 
ngƣời đó vào số những ngƣời vô giáo dụ , h y không phải là  on 
ngƣời đúng nghĩ ! 

Giáo Hội dành riêng ngày mồng h i tết  ổ truyền  ủ  dân tộ  để 
mời gọi  on  ái mình hƣớng về  ội nguồn để  ầu nguyện  ho  á  
bậ  sinh thành, và noi gƣơng sáng  ủ   á  ngài để lại, hầu  ó thể 
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làm sáng d nh Thiên Chú , rạng rỡ gi  phong và vẻ v ng dân tộ ... 
đây  hính là: “Củ  lễ làm đẹp lòng Thiên Chú ” (Cl 3, 20). 

1. Đạo  iếu n ày x    

Ngày xƣ ,  h  ông t  rất  oi trọng  hữ hiếu. Chữ hiếu đƣợ  đƣ  
lên hàng đầu vì: ”Chữ hiếu niệm  ho tròn một tiết, thời suy r  trăm 
nết đều nên”.  

Vì thế, khi đánh giá một ngƣời nào,  á   ụ t  thƣờng h y xem họ 
 ó hiếu nghĩ  với ông bà,  h  mẹ, sống  ó tình nghĩ  với  nh  hị 
em trong gi  đình và làng xóm không?  

Còn khi  họn  i đó làm qu n, nhà vu  thƣờng dự  trên quy luật: 
“Tƣớng – Hàm –Hiếu”. Tứ  là phải  ó tƣớng mạo, họ  hành giỏi 
gi ng và  ó hiếu với bậ  sinh thành. Tuy nhiên, hiếu nghĩ  quyết 
định ngƣời đó đậu h y không. 

Khi ngƣời xƣ   oi trọng  hữ hiếu nhƣ vậy,  á  bậ  tiền bối  ủ  
 húng t   oi  hữ hiếu là  ăn  ốt, là bản lề, là  ột trụ trong việ  hình 
thành nhân  á h  ũng nhƣ nền tảng xây dựng xã hội và nghề 
nghiệp. 

Theo truyền thống Nho giáo, trong  á  tội ngƣời t  phạm thì tội 
bất hiếu là tội nặng nhất, bởi lẽ: “Ngƣời t   ó  h   ó mẹ, không  i 
ở  hỗ nẻ  hui lên”, nên: “Ngƣời t   ó  ố  ó ông, nhƣ  ây  ó  ội nhƣ 
sông  ó nguồn”. 

Vì thế, ngƣời thời xƣ , sáng ngày mồng một,  on  háu quy tụ về 
nhà tổ để làm lễ gi  tiên với ngƣời đã khuất, s u đó đến phần bày 
tỏ hiếu nghĩ  với ngƣời  òn sống. 

2. Đạo  iếu n ày n y 

Trên đây là truyền thống tốt đẹp  ủ  dân tộ  t  khi nói và sống 
 hữ hiếu. Còn ngày n y thì s o? 

Nếu ngày xƣ , nhà nhà, ngƣời ngƣời  oi lễ giáo gi  phong, tôn ty 
trật tự, hiếu nghĩ  thảo hiền là điều qu n trọng không thể thiếu 
trong  á  mối tƣơng qu n, thì ngày n y,  ó khi: “Mò kim đáy biển”.  

Vì thế, trong những ngày giáp tết vừ  qu , trên  á  tr ng mạng 
xã hội  ó đăng tải những tấm hình gây nhiều  hú ý, bứ  xú , kèm 
theo những lời kết án gắt g o, đó là: hình ảnh một bà  ụ già trạ  
90 tuổi, bị nhốt dƣới bếp và khó  trái  ử ,  ụ đẩy  ử  và nhìn hé r  
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ngoài, bên dƣới là lời nói: “Con ơi, mở  ử   ho mẹ, mẹ không lên 
phòng khá h đâu!!!”. Rồi hình ảnh khá , một bà  ụ ngồi vệ đƣờng 
với bát  ơm trộn. Cụ vừ  ăn vừ  khó ! Bên dƣới  ó lời bình: “Cuộ  
đời vất vả nuôi  on,  ầu mong  on lớn, nhờ  on về già! Vậy mà khi 
tuổi xế tà, sứ  lự   ạn kiệt thân già ốm đ u. Con  ái thì lại g nh 
nh u,  hăm đƣợ  b  bữ   àu nhàu rên l . Mẹ già   y đắng lệ x , 
bát  ơm  h n lệ nhƣ là  h n   nh”. Ôi đọ  mà đ u nhói  on tim, tê 
tái tâm hồn! 

Vẫn  òn đó những đứ   on bất hiếu, vô giáo dụ  khi đối xử thậm 
tệ với  h  mẹ! Vì thế, vẫn thấy đây đó nhiều bậ   h  mẹ phải bỏ 
nhà r  đi h y bị đuổi r  khỏi nhà vì  ảnh  on dâu quá láo,  on tr i 
phụ bạ ,  á   háu hỗn hào... Ôi thật đ u xót biết  hừng nào!!! 

Những hạng ngƣời bất hiếu trên,  ó lẽ họ quên mất một quy luật 
tất yếu, đó là: “Sóng trƣớ  vỗ đâu, sóng s u vỗ đó”.  

Có một  âu  huyện kể rằng: một hôm,  nh  on tr i mu  một  ái 
sọt, rồi nhốt  h  già trong đó và m ng vào rừng bỏ đói  ho  hết. 
Thấy vậy,  on tr i  nh tuy  òn nhỏ, nhƣng đã ý thứ  và đ u xót 
nên nói với  h  mình rằng: “B  đem ông vào rừng rồi s u đó m ng 
sọt về  ho  on nhé”. Ngƣời  h  liền hỏi: “M ng về làm gì?” Ngƣời 
 on đáp: “ ể s u này  ó  ái mà nhốt  h !”.  ây quả là quy luật tất 
yếu dành  ho kẻ bất hiếu. 

3. Đạo  iếu tron  truyền t ốn  Côn  Giáo 

 ối với ngƣời Công Giáo, đạo hiếu không  hỉ là một bổn phận 
phải  ó đối với  á  bậ  tổ tiên, ông bà,  h  mẹ, mà  òn là đòi hỏi, 
là lệnh truyền, là giới răn  ủ   hính Thiên Chú .  

Trong thập giới, Thiên Chú  dành r  giới răn thứ tƣ để truyền 
phải giữ, đó là: “Thảo kính  h  mẹ”. Giới răn này  hỉ đứng s u 
những giới răn tôn thờ Thiên Chú . Nhƣ vậy, ngoài bổn phận với 
Thiên Chú , ngƣời Công Giáo phải trung thành tuân giữ lòng hiếu 
nghĩ  với tổ tiên. 

Khi hiếu kính với tổ tiên,  húng t  sẽ đƣợ  Thiên Chú   hú  phú  
và th  thứ lỗi lầm, vì: “Ai tôn thờ  h  thì bù đắp lỗi lầm,  i kính mẹ 
thì tí h trữ kho báu” (Hc 3, 3-4). Thánh Phaolô thêm: “Kẻ làm  on, 
hãy vâng lời  h  mẹ theo tinh thần  ủ  Chú , vì đó là điều phải 
đạo. Hãy tôn kính  h  mẹ.  ó là điều răn thứ nhất  ó kèm theo lời 
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hứ : để ngƣơi đƣợ  hạnh phú  và hƣởng thọ trên mặt đất này” (Ep 
6, 1-3); vì: “Ai vâng lời  h  mẹ trong mọi sự sẽ đẹp lòng Chú ” (Cl 
3, 20) và sẽ đƣợ  Thiên Chú  nhận lời ngƣời hiếu nghĩ   ầu xin (x. 
Hc 3, 8). 

Còn với  ứ  Giêsu, ngài nhắ  lại và kèm theo  ảnh báo: “Ngƣơi 
hãy thờ kính  h  mẹ; kẻ nào nguyền rủ   h  mẹ, thì phải bị xử tử” 
(Mt 15, 4). 

4. T i  àn  việc  iếu n  ĩ  

Nhƣ những gì đã  hi  sẻ ở trên,  húng t  thấy  hữ hiếu đối với 
ngƣời Công Giáo thật là qu n trọng, nó kéo theo việ  đƣợ   hú  
lành h y  hú  dữ tùy vào thái độ  ủ   húng t .  

Thiết nghĩ, ng y trong giây phút này, mỗi ngƣời hãy làm mới lại 
tinh thần hiếu nghĩ  đối với tổ tiên, ông bà  h  mẹ. 

Trƣớ  tiên,  húng t  hãy  ầu nguyện, kết hợp với những hy sinh 
để  ầu  ho linh hồn  á  bậ  tổ tiên đã r  đi, đồng thời  ầu nguyện 
 ho những bậ   òn sống đƣợ  bình  n. Hãy nhớ nằm lòng  âu    
d o s u: “Cây  ó gố  mới nở ngành sinh ngọn. Nƣớ   ó nguồn mới 
bể rộng sông sâu. Ngƣời t   ó gố  từ đâu! Có  h   ó mẹ rồi s u  ó 
mình”. 

Thứ đến, hãy vui vẻ lễ phép,  hăm lo  ơm  háo, đồng quà tấm 
bánh, nhất là lo thuố  th ng khi  á  ngài ốm đ u bênh tật. Sống 
yêu thƣơng, kính trọng nhƣ lời Kinh Thánh dạy: “Con ơi, hãy săn 
só   h   on khi ngƣời đến tuổi già; b o lâu ngƣời  òn sống,  hớ 
làm ngƣời buồn tủi. Ngƣời  ó lú lẫn,  on  ũng phải  ảm thông,  hớ 
 ậy mình sung sứ  mà khinh dể ngƣời. Vì lòng hiếu nghĩ  đối với 
 h  sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi  on” (Hc 3, 12-14). 

Cuối  ùng, nếu  i đã hỗn sƣợ , lếu láo với bậ  sinh thành, hãy xin 
lỗi  á  ngài và quyết tâm sử  s i. Nên nhớ rằng, đây là điều kiện 
để đƣợ  Thiên Chú  th  thứ tội lỗi  ho mình h y không. 

Ước  ì, tron  dịp tết năm n y, n ất là tron  n ày cầu c o 
tổ tiên, cũn  n    ằn  n ày tron  đời sốn , mỗi n  ời 
c  n  t  p ải t ực sự là tấm    n  c o con c áu về l n  
 iếu n  ĩ  với các bậc tổ tiên, để n   một quy luật tất yếu, 
con cái sẽ noi    n  và báo đáp côn   n sin  t àn , d ỡn  
dục củ  c  n  t   ôm n y và n ày m i. Amen. 
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TRẦM THIÊN THU 

Bốn mù  C    đổ Hồn  Ân 

N ài  ieo màu mỡ n ập tràn lối đi (Tv 65:12) 

Mù   uân là mù  đẹp n ất tron  bốn mù , cả về màu sắc 
và t ời tiết. Mù   uân k ôn  n n  bức và   n  k ô n   
mù  Hạ, k ôn  se lạn  và bân  k uân  n   mù  T u, 
k ôn  băn   iá và buồn bã n   mù  Đôn . Trái n  ợc với 
các mù  k ác, mù   uân ấm áp, màu sắc t  i đẹp, n àn 
 o  k oe sắc, cây cối đâm c ồi nảy lộc, mọi vật sin  độn , 
đất trời bừn  sán , mù  c im c  c làm tổ, mù  đôi lứ  xây 
tổ uyên   n ,… Do đ , mù   uân c n đ ợc mện  d n  là 
Mùa Yêu T   n , Mù  Đoàn Tụ, Mù  Hạn  P  c. 

 ối với ngƣời Công giáo Việt N m, mù  Xuân  òn “gần gũi” với 
mù  Ch y. Thế gi n  ó BỐN mù , Kitô hữu  húng t   ó CHÍN mù  
– bốn mù   ủ  đất trời và năm mù  phụng vụ (mù  Ch y, mù  
Phụ  Sinh, mù  Vọng, mù  Giáng Sinh, và mù  Thƣờng Niên).  ộ  
đáo quá! 

Ai  ũng mong  hờ Mù  Xuân, và  i  ũng  hộn rộn vui mừng khi 
đón Xuân về, lú   hào Tết đến. Với tâm tình phấn khởi đó, NS Minh 
Kỳ đã sáng tá  nhạ  phẩm “Xuân  ã Về” rất phổ biến từ hơn nử  
thế kỷ qu . C  khú  này đƣợ  viết ở nhịp 2 4, âm thể Ré Trƣởng 
(D), với tiết tấu đơn giản nhƣng vẫn tạo đƣợ  nét độ  đáo. 

NS Minh Kỳ  hứng tỏ Mù  Xuân thự  sự đã về tràn ngập trên quê 
hƣơng Việt N m: “Xuân đã về, Xuân đã về, kì  b o ánh Xuân về 
tràn l n mênh mông”. Không  hỉ đơn giản vậy, ông dẫn  hứng 
thêm rất  ụ thể: “Trên  ánh đồng,  him hót mừng, đ ng thƣớt th  
từng đàn tung b y vui s y”. 

Và  òn nữ , ông so sánh ngàn ho  nở tƣơi thắm nhƣ những đôi 
môi  ƣời rạng rỡ: “Xuân đã về, Xuân đã về, ngàn ho  hé môi  ƣời 
vui đón gió mới”. Nghệ sĩ  ó khá , nhìn thấy  ái mà ngƣời t  không 
thấy,  á h so sánh rất h y và tƣợng hình.  úng là Xuân đã về thật, 
thế nên  húng t   ũng hãy m u    v ng để mừng Xuân mới: “Xuân 
đã về, Xuân đã về, t  hát v ng lên  âu    mừng  hào Xuân”. 

Xuân về  ó khá . Tất  ả nhƣ đƣợ  th y d  đổi thịt, ngƣời và vật 
đều tƣơi mới: “Nhìn trời b o l  xinh tƣơi b o  ô gái đẹp  ƣời trông 
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xinh nhƣ ho , lập lòe tà áo x nh x nh  hen bông tím vàng đẹp hơn 
tiên ng , và bầy em bé rú  rí h, khú  khí h tiếng  ƣời rủ nh u vui 
  , từng đàn  him non xinh xinh tung b y khắp trời  ùng ríu rít   ”. 
Xuân tuyệt vời thật, Tết vui ơi là vui! Thảo nào ngƣời t  vẫn ví 
von: “Vui nhƣ Tết”. 

Ngày xƣ , ngƣời t  không  hỉ    hát để mừng Xuân mà  òn  ó 
tiếng pháo v ng rền suốt mấy ngày Tết, hầu nhƣ nhà nào  ũng đốt 
pháo,  hí ít  ũng là một bánh pháo (tràng pháo ngắn khoảng 40 
 m) để mừng Xuân: “Một bài    đón  hào mừng, hò  theo tiếng 
pháo đì đùng, mừng Xuân n y đã về rồi, và  ông đã vừ  qu ”. 
Tiếng pháo khiến lòng ngƣời rạo rự ,  ó buồn thế nào  ũng  ảm 
thấy vui lây. Mừng lắm, n m phụ lão ấu đều vui hớn hở,  hỗ nào 
 ũng nghe ngƣời t  nói nói  ƣời  ƣời râm r n nhƣ pháo nổ: “Ngập 
trời b o tiếng  hào mừng, nàng Xuân duyên dáng về rồi, về gieo 
b o thắm tƣơi vui, lòng t  thấy yêu đời”. Nhà giàu  òn đốt pháo khi 
hết Tết, gọi là “đốt tết”. 

Mù  Xuân khiến ngƣời t  vui hơn, tin tƣởng hơn, yêu đời hơn, 
thông  ảm với nh u hơn, thƣơng mến nh u hơn.  ôi khi Xuân  ó 
vẻ đến sớm, nhƣng không b o giờ đến muộn. Xuân về rồi, Tết đến 
rồi, hãy vui    và  hú  mừng nh u những điều tốt đẹp nhất, ngƣời 
ơi! 

Xuân đã về, và Chú  Xuân đã đến qu  việ  Ngài nhập thế và 
nhập thể làm ngƣời để  ứu độ nhân loại, khởi đầu từ Belem – và sẽ 
dẫn tới Gôngôth . Mù  Xuân vừ  về thì mù  Ch y  ũng  hợt đến. 
 ón Xuân, ăn Tết, vui mừng tƣng bừng, nhƣng ngƣời Công giáo 
vẫn không đƣợ  quên việ  sám hối để khả dĩ hƣởng nhờ Lòng Chú  
Thƣơng Xót mà đƣợ   ứu độ, đƣợ  trƣờng sinh bất tử, đƣợ  làm 
 ông dân Nƣớ  Trời, và mãi mãi đƣợ  hƣởng Mù  Xuân Vĩnh Cửu là 
Thiên  àng. Mù  Ch y đến  ó vẻ u buồn trong sắ  Tím, nhƣng vẫn 
tràn trề niềm hy vọng: Hy vọng đƣợ  hƣởng Ơn Cứu  ộ. 

Chúng t   ùng nh u “hát dâng Chú  những bài thánh vịnh, thánh 
thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng” (Cl 3:16) để tôn vinh Thiên 
Chú , và  ũng là để mừng Xuân vui Tết bằng đứ  tin. Nhƣng  húng 
t  vẫn phải tin  ậy vào Ngài, vì  ứ  Kitô đã xá  định: “Không  ó 
Thầy,  nh em  hẳng làm gì đƣợ ” (G  15:5). Chắ   hắn nhƣ vậy. 
Dù  ó tội lỗi đến đâu  ũng đừng quên điều qu n trọng này: “Hãy 
tin vào Thiên Chú !” (Mc 11:22; Ga 14:1). 
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Thật vậy, đừng tự mãn vì mình là “ hiên ngo n”, nhƣng  ũng 
đừng mặ   ảm tội lỗi mà tuyệt vọng, vì “dù tội đỏ nhƣ son  ũng r  
trắng nhƣ tuyết,  ó thẫm tự  vải điều  ũng hoá trắng nhƣ bông” 
(Is 1:18). Máu và Nƣớ   ủ  Chú  Giêsu sẽ tẩy sạ h tất  ả,  hỉ với 
điều kiện duy nhất: Sám hối  hân thành, đặ  biệt trong Mù  Ch y 
này. 

Xuân về,  ây  ối th y lá,  on ngƣời  ũng  ần họ  bài họ   ủ  
thiên nhiên, đó  ũng là  á h hoàn thiện theo Tôn Ý Thầy Chí Thánh 
Giêsu (Mt 5:48). Mù  Ch y về, Kitô hữu  àng  ần phải biến đổi 
nhiều hơn và tí h  ự  hơn. Hoàn thiện là việ  làm  ả đời, không  hỉ 
theo mù  hoặ  theo phong trào.  ể hỗ trợ trong quá trình hoàn 
thiện, đặ  biệt trong Mù  Ch y này, Thánh Ph olô đề  ập  á  “ ột 
trụ” giúp duy trì đứ  tin: “Anh em hãy đem tất  ả NHIỆT TÌNH, làm 
s o để khi đã  ó LÒNG TIN thì  ó thêm đứ  độ,  ó  ỨC  Ộ lại 
thêm hiểu biết,  ó HIỂU BIẾT lại thêm tiết độ,  ó TIẾT  Ộ lại thêm 
kiên nhẫn,  ó KIÊN NHẪN lại thêm đạo đứ ,  ó  ẠO  ỨC lại thêm 
tình huynh đệ,  ó TÌNH HUYNH  Ệ lại thêm B C  I” (2 Pr 1:5-7). 
Ngoài r , để giúp Khí Chất   o dày hơn,  húng t   òn  ần  ó 5 đứ  
tính qu n trọng này: Chính Trự ,  ứ   ộ, Khiêm Tốn, Lƣơng Thiện, 
và Trung Tín. 

 ể tránh ảo tƣởng, Thánh Ph olô đƣ  r  lời khuyên: “ ỪNG  I 
QU  MỨC KHI   NH GI  MÌNH, nhƣng hãy đánh giá mình  ho 
 ÚNG MỨC, mỗi ngƣời tuỳ theo lƣợng đứ  tin Thiên Chú  đã phân 
phát  ho” (Rm 12:3). 

 ây là lời  hú  tốt lành từ ngàn xƣ  mà Thiên Chú  truyền  ho 
ông Mô-sê dành  ho mọi ngƣời: “Nguyện  ứ  Chú   hú  lành và 
gìn giữ  nh em! Nguyện  ứ  Chú  tƣơi nét mặt nhìn đến  nh em 
và dủ lòng thƣơng  nh em! Nguyện  ứ  Chú  ghé mắt nhìn và b n 
bình an cho anh em! (Ds 6:24-26). Và Thiên Chú   ho biết: “Chú  
nhƣ thế là đặt  on  ái Ít-ra-en dƣới quyền bảo trợ  ủ  d nh T , và 
T , T  sẽ  hú  lành  ho  húng” (Ds 6:27).  ó là lời hứ  bảo đảm 
 ho  uộ  đời mỗi  húng ta. 

Chú  Mừng Năm Mới  n kh ng, thịnh vƣợng, hạnh phú , tấn tài, 
tấn lộ , và  hú  Mù  Ch y thánh đứ  trong niềm tín thá  tuyệt đối 
vào Thiên Chúa: “LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN TH C VÀO NGÀI”. 
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Mỹ Ánh, GX Hòa Bình-GV 

“Gặp  ỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mìn . Gặp  ỡ Đức Kitô 
đ n n ận  n tái sin . Gặp  ỡ Đức Kitô c ân t àn  mìn   ặp 
mình. Gặp  ỡ Đức Kitô nẩy sin  tìn  đệ  uyn …”. 

Mấy hôm n y trời Sài Gòn bỗng nhiên trở lạnh. Có một  hút vui 
vui khi thấy bà  on  ó dịp khoá  lên mình những  hiế  áo lạnh 
mỏng, đủ màu sắ , lại  òn kèm theo những  hiế  khăn thật dễ 
thƣơng, thả hờ hững qu  v i b y b y trong gió sớm! Trời đất đ ng 
ở vào những ngày  uối năm. Kết thú  một năm không  ó gì mới 
 ho hoàn  ảnh  ủ  đất nƣớ  và xã hội, để mong  ó sự th y đổi gì 
tốt đẹp  ho mọi ngƣời không? 

Cây m i trong  hậu lá  ũng đã ngả màu  hự  rụng, để  ho lên 
những lộ  non, những nụ ho  xinh xinh đón  hào Năm Mới - Năm 
Con Chó – Xem Tivi lại thấy đ u lòng khi hàng trăm  ây quất kiểng 
 huẩn bị bán tết bị kẻ á  phun thuố  trừ sâu,  hỉ s u một đêm  hết 
sạch!  hủ vƣờn nói trong nƣớ  mắt: Thế là hết! Không còn gì! Tiền 
trả ngân hàng, tiền sắm tết và  òn biết b o thứ  ần tr ng trải  hỉ 
dự  vào 300  ây quất. Thế mà… một mù  Xuân hẳn buồn lắm  ho 
gi  đình này… 

M ng tâm trạng không mấy vui,  hiều đi lễ, nghe bài Tin Mừng 
ông Gio n Tẩy Giả giới thiệu Chú  khi Ngƣời đi ng ng qu   hỗ mấy 
thầy trò ông đ ng đứng. Ông nói: Đây C iên T iên C   ! Đây 
Đấn  x   tội trần gian! N  e vậy, lập tức   i ôn  Gio n và 
An-rê bỏ t ầy mìn  lại mà đi t eo C    Giêsu. Khi gặp đƣợ  
Ngƣời, họ hỏi: Thƣ  Thầy, Thầy ở đâu? Chú  bảo hai ông:  ến mà 
xem! Họ thấy gì mà ở lại với Ngƣời một đêm và sáng hôm s u về 
nhà giới thiệu Chú   ho em mình là ông Simon. Khi gặp Chú , 
Ngƣời nói với ông: Anh Simon, từ n y anh là Kê-ph  nghĩ  là Phê-
rô - tảng đá - và trên Tảng  á này Chú  đã xây Giáo Hội  ủ  Ngƣời 
và quyền lự  tử thần không thể thắng nổi!  ến, xem và ở lại. Một 
việ  làm tí h  ự  để kéo theo b o điều tí h  ự  nữ   ủ   á  vị dành 
 ho Chú   ủa mình! 

Gặp gỡ  ức Kitô, mỗi ngƣời nhƣ đƣợ  giở qu  một tr ng mới. 
Tr ng s u  ẸP hơn tr ng trƣớ . T  nhƣ gặp lại  hính  on ngƣời  ủ  
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mình từ lâu đã bị ngủ quên, n y bừng tỉnh giấ , đón ánh bình minh 
 ho  uộ  đời mình. Nhƣ  ây m i suốt một năm qu , nỗ lự  hút 
những tinh ho  trong trời đất,  hịu nắng gió khắ  nghiệt  ủ  thời 
tiết gi o mù ,  hỉ để  uối  ông, đầu Xuân nở  ho  on ngƣời những 
đó  ho  vàng nhẹ nhàng, thơm ngát. 

Cá  Tông đồ gặp đƣợ  
 ức Kitô nhƣ gặp đƣợ  
mù  Xuân  ho  uộ  đời 
mình! các ngài  ũng đã 
phải  hịu sự tinh luyện  ủ  
dòng đời nghiệt ngã, đã 
nằm xuống, đã đổ máu 
đào để Mùa Xuân Giêsu 
tỏ  ngát hƣơng thơm  ho 

hàng ngàn thế hệ s u  hiêm ngắm! Một Giêsu so với thế gi n 
không mấy thành  ông,  hỉ  ó một mù   ông ảm đạm với t ng tó  
thê lƣơng. Nhƣng  ó  Ho  m ng tên Giêsu đã làm bừng sáng bao 
ƣớ  mơ, hoài bão  ho những  ảnh khốn  ùng, tuyệt vọng và nghèo 
đói bị khinh  hê. Cô Ho  Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017: H‟Hen Ni-ê 
đã viết một lời tạ ơn s u khi đƣợ  đăng qu ng với  hiế  vƣơng 
miệng đƣợ  trị giá 2,5 tỷ, dù  ô vẫn  òn thiếu nợ bạn 4 triệu đồng 
làm kinh phí đi thi: “Tôi tin rằng Chú   ó  hƣơng trình và kế hoạ h 
 ho mỗi ngƣời, từ nhỏ tôi đã tin vào điều này. Tôi luôn nghĩ Chú  
 ó gì đó tốt đẹp dành  ho mình. Trong từng vòng thi tôi đều  ầu 
nguyện và xin Chú  b n  ho mình sự bình  n, bình tĩnh. Tôi luôn 
nói một  âu rằng: Chú   ho  on tỏ  sáng theo ý muốn tốt lành  ủa 
Chúa… Tôi xin theo ý muốn  ủ  Chú   hứ không phải ý muốn riêng 
 ủ  mình. Nếu xin theo ý mình là rất í h kỉ và muốn mọi thứ theo ý 
mình…”. Cô ấy đã   o r o D nh Chú  khi đ ng ở đỉnh   o danh 
vọng và  hắ  hằng đêm trƣớ  đây, sống trong  ảnh khó nghèo  ủ  
ngƣời Dân tộ  Ê- ê, ngƣời  on gái mạnh mẽ  ủ  núi rừng Tây 
nguyên thơm ngát mùi  à phê và mùi đất B z n bạt ngàn ấy,  ũng 
đã từng  ầu nguyện trong nƣớ  mắt  ho mình đủ mạnh mẽ để 
đƣơng đầu với sự  ám dỗ, với một  ô gái đẹp ở  hốn phồn ho  đô 
hội. Cô đi phụ  vụ bàn ăn, rử   hén, làm ô-sin để kiếm những đồng 
tiền nhỏ bé tr ng trải  ho đời sống sinh viên x  nhà, để từ đó  ô 
vƣơn lên. Và khi đạt đƣợ  ƣớ  mơ, nhiều ngƣời quên một lời tạ ơn, 
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nhƣng  ô đã họ  đƣợ  nơi  á  Tổ phụ Abr h m, Is   , Gi - ốp, 
ông Nô-ê, ông Mô-sê… mà tạ ơn Thiên Chú , Ngƣời đã dẫn dắt, đã 
b n ơn, đã làm  ho đó  ho   à phê lặng lẽ nơi núi rừng bừng sáng 
bằng một  âu trả lời thông minh  ho B n Giám Khảo: “Hãy đặt 
điện t oại xuốn  để c  n  t   ần n  u   n“ khi mạng xã hội 
là điều  ần thiết và  ũng là điều nhứ  nhối  ho gi  đình và xã hội 
hôm nay… để  on ngƣời không làm bạn với máy mó  mà là bạn  ủa 
nhau“. Gặp gỡ  ức Kitô nảy sinh tình đệ huynh“.  ức Kitô sẽ làm 
cho chúng ta gần nh u hơn, đối xử với nh u bằng tình ngƣời, t  
nhớ đến mấy  âu thơ  ủ  Vũ Hoàng Chƣơng: 

“Máy hất ngƣời t  r  lối đi 

Bơ vơ nhân loại  hấp t y quỳ 

Bỗng nghe lạnh lạnh lời đ nh thép: 

Trời máy là t   on muốn chi“ 

Có lẽ lú  đó trời u ám lắm! Có  hị bạn trong Giáo Xứ khi nói về 
 huyện  ủ  300  ây quất bị  hết, chị nói một  âu nghe rất dễ 
thƣơng và rất thật: “Cái thằng m  này không phải là ngƣời  ó đạo 
rồi.  ạo thì đâu á  dữ vậy“. 

Gặp gỡ  ức Kitô, để  hấp nhận”biến đổi  on ngƣời mình“ mỗi 
ngày một tốt đẹp hơn lên. Có thể rất đ u đớn vì phải “từ bỏ chính 
mình“, nhƣ  ây m i bị ngƣời làm vƣờn lặt hết những  hiế  lá, trơ 
những  ành khẳng khiu xấu xí, đ u đớn oằn mình dƣới bàn t y “thô 
bạo”  ủ   hủ vƣờn, để rồi buổi sáng  ủ   ầu Năm Mới, trên những 
 ành đen đú  xấu xí ấy xuất hiện những đó  ho  vàng xinh xắn, 
bung những  hiế   ánh mỏng với một mùi hƣơng thoảng thoảng 
trong gió Xuân, nhƣ một lời  hú  tốt lành  ho gi   hủ vào dịp Xuân 
sang! Cây m i tạm biệt  ái gó  vƣờn bẩn thỉu đầy bụi và  ỏ dại, để 
đƣợ  đặt tr ng trọng vào một  hỗ đẹp nhất trong nhà  ho mọi 
ngƣời thƣởng lãm! Cho dù “thời thanh xuân“  hẳng  ó là b o! 

 Mong ƣớ   ho mọi nhà một Năm Mới Bình An. Một năm đầy tình 
Chú  tình ngƣời, khi tr o những món quà nhỏ bé  ho ngƣời kém 
m y mắn,  ƣời với họ một  ái vì  ó khi họ nằm đó suốt một năm 
không  ó một nụ  ƣời. Gặp gỡ  nh em, bắt t y nh u với  âu  hú  
Năm Mới An Lành dù trong lòng  òn b o nỗi ngổn ng ng.  ể GIÊSU 
sẽ là MÙA XUÂN  ủ  mọi nhà, mọi ngƣời và ở mọi nơi. 
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                                    LM. Vin S n Trần Đìn  H   
 Phụ trá h C .LCTX giáo hạt Xuyên Mộ , GP Bà Rị  

 
1. T iên C    t   n  x t tất cả mọi n  ời. 

Thiên Chúa là tình yêu (x. Ga 
4, 8). Thánh Gio n đã làm 
 hứng điều ấy. Thiên Chú  là sự 
tr o đổi tình yêu vĩnh  ửu: Chú  
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần, và Ngài đã tiền định 
 húng t  đƣợ  dự phần vào sự 
tr o đổi tình yêu đó (x. GLHTCG 
221). Tình yêu Thiên Chúa 
không  hỉ gói gọn trong nội tại 

B  Ngôi nhƣng thể hiện đến  á  loài thụ tạo ng ng qu   ông trình 
sáng tạo. Lòng thƣơng xót  ủ  Chú  đƣợ  biểu lộ  ho tất  ả  á  thụ 
tạo (x. H  16, 16). Quả vậy, nếu Thiên Chú  không yêu thƣơng, 
Ngài  hẳng sáng tạo muôn vật, muôn loài làm gì.  

Trong  ông trình sáng tạo, Thiên Chú  đã tạo dựng  á h khôn 
ngo n nên  á   ông trình tạo dựng đều  ó trật tự: “Chú  đã sắp 
xếp  ó  hừng  ó mự , đã tính toán và  ân nhắ   ả rồi” (Kn 11, 20). 
Công trình tạo dựng đƣợ  phát sinh do sự tốt lành  ủ  Thiên Chú  
nên nó đƣợ  dự phần vào sự tốt lành này. Thiên Chú  đã tạo dựng 
muôn loài muôn vật  á h tốt đẹp (x St 1, 4.10.12.18.21.31). Thiên 
Chú  tình yêu đã muốn  ông trình tạo dựng là một quà tặng dành 
 ho  on ngƣời, nhƣ một gi  sản gởi gắm và ủy thá   ho  on ngƣời. 
Trong khi đó,  on ngƣời là thụ tạo đƣợ  Thiên Chú  dựng nên  
giống hình ảnh Thiên Chú  (x. St 1, 27). Con ngƣời  ó khả năng 
nhận biết và yêu mến  ấng Tạo Hó   ủ  mình. Chỉ  on ngƣời đƣợ  
kêu gọi th m dự vào sự sống  ủ  Thiên Chú , bằng sự nhận biết và 
tình yêu. 

S u khi tạo dựng, Thiên Chú  không bỏ mặ  thụ tạo  ủ  Ngài. 
Ngài qu n phòng  hăm só  mọi sự  á h  ụ thể và trự  tiếp, Ngài 
qu n tâm đến tất  ả mọi sự, từ những điều nhỏ nhất đến những 
biến  ố trọng đại  ủ  trần gi n và  ủ  lị h sử. Tuy nhiên, trong sự 
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khôn ngo n và nhân hậu vô biên  ủ  Ngƣời, Thiên Chú  đã tự ý 
sáng tạo một thế giới trong “tiến trình” hƣớng về sự trọn hảo tối 
hậu. Theo ý định  ủ  Thiên Chú , sự tiến hó  này gồm  ó việ  vật 
này xuất hiện và vật khá  biến đi,  ó  ái hoàn hảo hơn và  ó  ái 
kém hơn,  ó xây đắp và  ũng  ó tàn phá trong thiên nhiên. Vì vậy, 
b o lâu mà  uộ  sáng tạo  hƣ  đạt đƣợ  sự trọn hảo  ủ  nó, thì 
 ùng với điều tốt thể lý,  ũng  ó sự dữ thể lý (x. T. Tô-ma A-qui-
nô, s.gent 3.71). Có một điều  húng t  phải xá  tín, Thiên Chú  
không b o giờ là nguyên nhân  ủ  sự dữ luân lý,  ho dù trự  tiếp 
h y gián tiếp (x. T. Âu-tinh, lib 1,1,1; Th. Tô-ma Aqu, s.th, 1-2, 79, 
1). Tuy nhiên, vì tôn trọng tự do  ủ  thụ tạo,  á h riêng là  on 
ngƣời, Thiên Chú  để sự dữ xảy r , và một  á h mầu nhiệm, Ngƣời 
biết  á h   n thiệp để từ sự dữ dẫn tới điều thiện hảo. 

Thiên Chú  đã lƣờng trƣớ  tất  ả mọi sự khi tạo dựng  on ngƣời 
giống hình ảnh Ngài. Con ngƣời  ó là gì và  ó làm đƣợ  gì đi  hăng 
nữ , họ vẫn trong lòng bàn t y qu n phòng kỳ diệu  ủ  Thiên Chú  
quyền năng. Vì thế, s u khi  on ngƣời s  ngã, Thiên Chú  không bỏ 
rơi họ. Ngƣợ  lại, Thiên Chú  kêu mời  on ngƣời và tiên báo  á h 
huyền nhiệm sự dữ sẽ bị đánh bại và  on ngƣời s  ngã sẽ đƣợ  
nâng dậy.  oạn sá h Sáng Thế  hƣơng 3  âu 15 đƣợ  gọi là “Tiền 
Tin Mừng” vì đó là lời lo n báo đầu tiên về  ấng Mê-si-   ứu  huộ , 
về  uộ   hiến đấu giữ   on rắn và Ngƣời Nữ và về  hiến thắng  uối 
 ùng  ủ  một hậu duệ Ngƣời Nữ này. Nhƣng tại s o Thiên Chú  lại 
không ngăn  ản  on ngƣời đầu tiên phạm tội? Thánh Lê-ô Cả trả 
lời: “Ân sủng khôn tả  ủ   ứ  Ki-tô, đem lại  ho t  những điều tốt 
đẹp hơn những gì mà vì g nh ghét m  quỉ đã  ƣớp mất” (Bài giảng 
73, 4), và thánh Tô-ma A-qui-nô  ũng nói: “S u khi  on ngƣời đã 
phạm tội, không  ó gì ngăn  ản bản tính loài ngƣời đƣợ  hƣớng về 
một  ứu  ánh   o đẹp hơn”. Thiên Chú   ho phép sự dữ xảy r  để 
từ sự dữ rút r  sự lành tốt hơn. Thánh Phao-lô nói: “Ở đâu tội lỗi 
ngập tràn, ở đấy ân sủng  ũng đƣợ  thông b n dƣ dật” (Rm 5, 20); 
và Hội Thánh ho n    khi  hú  lành nến Phụ  Sinh: “Nguyên tội 
hỡi, tội hoá thành hồng phú , nhờ  ó ngƣơi, t  mới đƣợ   ấng Cứu 
Chuộ    o  ả dƣờng này” (T.Tôma S.th III,1,3 ad 3). 

2. C    Giêsu đến để tỏ l n  t   n  x t n ân loại. 
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Qu  Chú  Giêsu Kitô, Thiên Chú  đã biểu lộ lòng thƣơng xót  ho 
 on ngƣời  á h tròn đầy. Thật vậy, Khi thời gi n tới hồi viên mãn, 
Thiên Chú  đã s i Con Mình tới, sinh làm  on một ngƣời nữ và sống 
dƣới lề luật, để  huộ  những  i sống dƣới lề luật, hầu  húng t  
nhận đƣợ  ơn làm nghĩ  tử” (Gl 4, 4-5).  ây là “Tin Mừng  ứ  Giê-
su Ki-tô, Con Thiên Chú ” (M  l, l): Thiên Chú  đã viếng thăm dân 
Ngƣời (x. Lc 1, 68). Ngƣời đã thự  hiện lời hứ  với  p-ra-ham và 
con cháu ông (x. Lc l, 55). Ngƣời đã thự  hiện hơn  ả điều  húng t  
mong ƣớ : Ngƣời đã  ử “Con yêu dấu”  ủ  Ngƣời đến (M  l, ll) để 
 húng t  nhận đƣợ  ơn làm  on Thiên Chú . Có một sự  huyển 
biến đặ  biệt về phẩm giá  ủ   on ngƣời trong  hƣơng trình sáng 
tạo và  ứu  huộ   ủ  Thiên Chú . Trong  ông trình tạo dựng, Thiên 
Chú  b n  ho  on ngƣời  ó phẩm giá là “giống hình ảnh Mình” (x. 
St 1, 27). Trong  ông trình  ứu  huộ , không những Thiên Chú  trả 
lại hình ảnh đẹp  ủ   on ngƣời khi tạo dựng mà  òn nâng con 
ngƣời lên phẩm giá   o trọng là đƣợ  làm  on Thiên Chú  (x. Gl 4, 
4-5), nhờ Thần Khí  ủ  Chú  Giêsu Kitô. 

Lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú  đƣợ  thể hiện  ụ thể nơi Chú  
Giêsu, khi Ngƣời  hấp nhận nhập thể làm ngƣời.  ảm nhận bản 
tính loài ngƣời, Ngôi H i Thiên Chú  không những liên đới với  on 
ngƣời mà mạnh hơn nữ , Ngƣời không những đã  hấp nhận liên 
đới với  on ngƣời mà  òn   m  hịu liên lụy với  on ngƣời tội lỗi, mà 
tình trạng thánh thiện  ủ  họ đã bị đánh mất bởi Nguyên Tổ. Tội lỗi 
 ủ  Ađ m đã đƣợ  Ngôi H i Thiên Chú   huộ  lại bằng giá Máu 
 hâu báu  ủ  Ngƣời. Ngôi Lời đã làm ngƣời để  ứu độ  húng t , 
bằng  á h gi o hò   húng t  với Thiên Chú : “Chính Thiên Chú  đã 
yêu thƣơng  húng t  và s i Con  ủ  Ngƣời đến hy sinh làm  ủ  lễ 
đền tội  ho  húng t ” (l G  4, l0). “Chú  Ch  đã s i Con  ủ  Ngƣời 
đến làm  ấng Cứu  ộ thế gi n” (l Ga 4, l4). “ ứ  Giê-su đã xuất 
hiện để xoá bỏ tội lỗi” (l Ga 3, 5). 

Mặt khá , Ngôi Lời đã làm ngƣời để giúp  húng t  nhận r  tình 
thƣơng  ủ  Thiên Chú : “ ây là  á h Thiên Chú  biểu lộ tình yêu 
đối với  húng t : Ngƣời đã s i Con Một giáng trần để nhờ Con Một 
 ủ  Ngƣời mà  húng t  đƣợ  sống” (l Ga 4, 9). “Thiên Chú  yêu 
thế gi n đến nỗi b n Con Một, để  i tin vào Con Một  ủ  Ngƣời thì 
khỏi phải  hết, nhƣng đƣợ  sống muôn đời” (Ga 3, l6). 
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Thật vậy, Thiên Chú  tỏ bày lòng thƣơng xót  ủ  Ngài  á h  ụ 
thể qu  lời nói, hành vi và trọn  ả  uộ  sống  ủ  Chú  Giêsu. Bản 
thân Chú  Giêsu là hiện thân  ủ  tình yêu,  ủ  lòng thƣơng xót vô 
bờ bến  ủ  Chú  Ch , một tình yêu đƣợ  b n tặng  á h vô điều 
kiện. Những dấu lạ Chú  Giêsu đã thự  hiện, nhất là  ho  á  tội 
nhân,  ho những ngƣời nghèo khổ, những ngƣời bị gạt r  bên lề xã 
hội,  ho  á  bệnh nhân và những ngƣời đ u khổ, tất  ả đều m ng 
dấu ấn  ủ  lòng thƣơng xót. Tất  ả mọi sự nơi Ngƣời đều tỏ bày 
 ho thấy lòng thƣơng xót. Ngƣời đã  hạnh lòng thƣơng với đám 
đông đi theo Ngƣời (x. Mt 9, 36). Ngƣời đã  hữ  lành  á  bệnh 
nhân đƣợ  m ng đến  ho Ngƣời (x. Mt 14, 14), và với một ít bánh 
và  á, Ngƣời đã  ho đám đông đƣợ  ăn no thỏ  (x. Mt 15, 37). Khi 
gặp bà gó  thành N in đ ng đƣ  ngƣời  on tr i duy nhất  ủ  mình 
đi  hôn, Ngƣời đã  hạnh lòng thƣơng trƣớ  nỗi đ u tận  ùng  ủ  
ngƣời mẹ đ ng khó   on, và đã tr o lại  ho bà ngƣời  on đƣợ  hồi 
sinh từ  õi  hết (x. L  7, 15). S u khi trừ quỷ  ho một ngƣời ở 
Ghêr s , Ngƣời tr o  ho  nh t  sứ mạng "trở về với thân nhân, nói 
 ho họ biết việ  Chú  đã làm  ho  nh, và đã thƣơng xót  nh nhƣ 
thế nào" (M  5, 19)... (x. MV 8). 

Cuối  ùng, là phận  on ngƣời thụ tạo, nhờ Ngôi Lời nhập thể làm 
ngƣời,  húng t  đƣợ  nâng lên phẩm giá siêu việt.  ó là, Ngôi Lời 
đã làm ngƣời để  húng t  đƣợ  “thông phần bản tính Thiên Chú ” 
(2 Pr l, 4). “Ngôi Lời làm ngƣời, Con Thiên Chú  làm  on loài ngƣời: 
 hính là để  ho  on ngƣời, khi kết hợp với Ngôi Lời và nhận quyền 
làm nghĩ  tử, thì đƣợ  trở nên  on  ái Thiên Chú ” (T. I-rê-nê, 
 hống lạ  giáo 3, 19,1). “Vì Con Thiên Chú  đã làm ngƣời để biến 
 húng t  thành Thiên Chú ”  (T.A-ta-na-si-ô, Nhập Thể 54, 3). “Con 
Một Thiên Chú , bởi muốn  ho  húng t  đƣợ  thông phần thiên 
tính  ủ  Ngƣời, nên đã m ng lấy bản tính  húng t , để vì đã làm 
ngƣời, Ngƣời biến  húng t  thành những vị thần” (T.Tô-ma A-qui-
nô, Tiểu phẩm 57 về ngày lễ Thánh Thể 1).  ây là hồng ân tuyệt 
vời giúp  húng t   ó khả thể hiệp thông nên một Thiên Chú .  

Xét về bản tính, giữ   on ngƣời là thụ tạo và Thiên Chú  là  ấng 
tạo hó  không  ó sự tƣơng đồng để  ó thể hiệp thông nên một với 
nh u. Xét về khả năng,  on ngƣời thì thấp hèn, trong khi Thiên 
Chú    o trọng vô hạn: Trời   o hơn đất  hừng nào thì đƣờng lối 
 ủ  Chú   ũng   o hơn đƣờng lối  on ngƣời, và tƣ tƣởng  ủ  Chú  
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 ũng   o hơn tƣ tƣởng  on ngƣời bấy nhiêu (x. Is 55, 9). Tuy 
nhiên, Chính Chú  Giêsu đã th  thiết xin với Chú  Ch  sự nên một 
này: “Lạy Ch   hí thánh, xin gìn giữ  á  môn đệ trong d nh Ch  mà 
Ch  đã b n  ho  on, để họ nên một nhƣ  húng t ” (Ga 17, 1). Mặt 
khá , nhờ tá  động  ủ   ùng một Thánh Thần và nhờ mầu nhiệm 
Ngôi hiệp, Con Thiên Chú  đã đảm nhận bản tính  on ngƣời, một 
 á h nào đó đã kết hợp nhân loại vào trong Ngôi vị  ủ  mình (x. GS 
22). Qu  hiến tế thánh giá, và phụ  sinh vinh qu ng, thì không b o 
giờ Chú  Giêsu  hết nữ ,  ái  hết  hẳng  òn quyền  hi đối với 
Ngƣời (x. Rm 6, 9) và mở đƣờng vinh qu ng phụ  sinh  ho những 
 i tin vào Ngƣời: nếu Thần Khí ngự trong  nh em, Thần Khí  ủ  
 ấng đã làm  ho  ứ  Giê-su sống lại từ  õi  hết, thì  ấng đã làm 
 ho  ứ  Giê-su sống lại từ  õi  hết,  ũng sẽ dùng Thần Khí  ủ  
Ngƣời đ ng ngự trong  nh em, mà làm  ho thân xá   ủ   nh em 
đƣợ  sự sống mới (x Rm 8, 11). Sự sống đời đời trong Chú  Giêsu 
Kitô đƣ   on ngƣời nên một với b  Ngôi Thiên Chú . Vì  húng t  đã 
nên một với  ứ  Ki-tô nhờ đƣợ   hết nhƣ Ngƣời đã  hết, thì  húng 
t   ũng sẽ nên một với Ngƣời, nhờ đƣợ  sống lại nhƣ Ngƣời đã 
sống lại (x. Rm 6, 5).  

(Còn tiếp 1 kỳ) 

 

 
LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM CỦA CHỊ THÁNH FAUSTINA 

   Lạy C   , con xin cảm tạ C    tr ớc về mọi điều l n  
n ân làn  C    sẽ  ởi đến c o con. Cảm tạ C    về c én 
đ u k ổ con sẽ đ ợc uốn   àn  n ày. Lạy C   , xin đừn  
 iảm bớt vị đắn , n  n   ãy t êm sức c o môi con để k i 
n ấp c én đắn  này, con vẫn biết mỉm c ời trong tình yêu 
C    là Tôn S  củ  con. Lạy C   , con xin cảm tạ vì vô vàn 
 n ủi ân sủn  C    trào đổ c o con mỗi n ày n   s  n  
m i, lặn  lẽ, k ôn  n ận t ấy đ ợc tr ớc n ữn  con mắt t  
m , n  n  c ỉ mìn  C    và con biết đ ợc mà t ôi. Vì tất 
cả điều ấy, con xin cảm tạ n  y  ôm n y, bởi vì tron  l c 
C    tr o c én đắn  c o con, biết đâu tâm  ồn con k ôn  
t ể cảm tạ C    (NK số 1449). 
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Gioan Long Vân, gx Nhân Hòa 

*K ôn  làm việc c o C    cả đời k ôn  làm đ ợc việc  ì 

Vào dịp mồng B  tết âm lị h hằng năm, tôi thƣờng đi thăm  á  gi  
đình hội viên Legio M ri e trong đị  bàn giáo xứ Nhân Hò .  ặ  biệt 
là  á  gi  đình  ó hoàn  ảnh trắ  trở về tinh thần và vật  hất  ùng 
 á  hội viên tán trợ lớn tuổi. Nhớ năm ngoái, tôi đến  hú  tết và ngồi 
lại trò  huyện khá lâu với một nữ hội viên tán trợ đã gần 80 tuổi. Bà 
kể s u năm 1975, bà từ Sài Gòn đi đến một miền quê thuộ  giáo 
phận Ph n Thiết, gần trung tâm hành hƣơng  ứ  Mẹ Tà P o bây giờ, 
làm ăn sinh sống. Chồng mất sớm, một mình bà l o đ o vất vả nuôi 
năm đứ   on thơ dại. Ngoài việ   hăn nuôi, làm rẫy, bà  òn muối 
dƣ , muối  à r  ngồi  hợ bán. Tôi ngợp lòng khâm phụ   âu  huyện 
bà kể. Thế rồi một lần ki ,  h  sở gặp bà và khuyên bà  ố gắng th m 
gi  hội Cá  Bà Mẹ Công Giáo  ủ  giáo xứ. Bà ngần ngại từ  hối, lấy lý 
do còn nặng gánh gi  đình sợ không  ó thời gi n. Ch  sở “phán” một 
 âu làm bà nhớ mãi: “Nếu bà không làm việ   ho Chú  thì  ả đời bà 
không làm đƣợ  việ  gì. Nếu bà làm việ   ho Chú  thì Ngài sẽ phù trợ 
 ho  ông việ  làm ăn  ủ  bà”. Vâng lời  h  sở, bà đã th m gi  hội 
đoàn Cá  Bà Mẹ Công Giáo và một thời gi n ngắn đƣợ  bầu  họn làm 
hội trƣởng. Bà  òn th m gi   á  lớp Thánh Kinh trong giáo xứ. 

Bà tạm ngƣng  âu  huyện, t y vân vê  uốn Tân Ƣó  đ ng đọ  dở 
trƣớ  khi tôi đến thăm, mời tôi uống trà và kể tiếp: “Thật là kỳ diệu, 
kể từ đó  uộ  sống  ủ  gi  đình tôi đỡ vất vả hơn. Tôi làm ăn dƣ dả 
 hút ít,  ho  on  ái đứ  thì đi họ  nghề, đứ  thì họ   hữ đến nơi đến 
 hốn.  úng là nhƣ  h  sở nói: làm việ   ho Chú  thì Ngài sẽ phù trợ 
 ho  ông việ  làm ăn  ủ  tôi”. Bây giờ thì bà đ ng hƣởng những ngày 
 n vui tuổi già ở Sài Gòn bên  ạnh  on  háu. Mỗi  hiều th m dự 
Thánh Lễ, mỗi tối thứ B   ùng  ô gái út th m dự lớp Thánh Kinh ở 
một giáo xứ lân  ận. Bà th m gi  Hội Legio M ri e giáo xứ Nhân Hò  
trong v i trò hội viên tán trợ,  huyên  ầu nguyện. Dẫu vậy bà  ũng 
nhiều lần sẵn lòng th m gi   á   ông tá  bá  ái  ùng  á  hội viên 
hoạt động.  iển hình nhƣ mồng Năm tết Bính Thân năm ki , bà và 
một số  hị em tán trợ  ùng  á   hị em hội viên hoạt động Legio 
M ri e Nhân Hò  đi thăm và ủy lạo  ho hơn 150 trẻ em mồ  ôi và 
khuyết tật đ ng đƣợ   á  sơ Mến Thánh Gí  Lạng Sơn nuôi dƣỡng tại 
mái ấm Ho  Hồng ở Củ Chi, giáo phận Phú Cƣờng. Bà xem những 
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 ông việ  này nhƣ để  hú  tụng và  ảm tạ hồng ân Thiên Chú  đã 
trao ban trong  uộ  đời bà. Dù là  ông việ  gì, lớn dù nhỏ, hoặ   ông 
việ  đạo đứ  tông đồ, bá  ái xã hội bà  ũng xin Thiên Chú   hú  lành 
và thánh hó  nhƣ những  ông việ  làm ăn mƣu sinh trƣớ  đây  ủ  
bà. 

Giáo Hội Công Giáo Việt N m  ó truyền thống dành mồng Một tết 
 ầu  ho quố  thái dân  n (xem bài “ ầu  ho quố  thái dân  n” trên 
tr ng mạng Cộng  oàn Lòng Chú  Thƣơng Xót Liên Giáo Phận); 
mồng H i kính nhớ tổ tiên và mồng B  xin ơn thánh hó  việ  làm. 
Sá h Sáng Thế Ký  hƣơng h i,  âu h i và  âu b  viết: “Ngày thứ bảy, 
Thiên Chú  đã hoàn tất  ông việ  Ngƣời làm. Khi làm xong  ông việ  
 ủ  Ngƣời, ngày thứ bảy Thiên Chú  nghỉ ngơi. Thiên Chú   hú  lành 
 ho ngày thứ bảy và thánh hó  ngày đó. Vì ngày đó Ngƣời nghỉ, 
ngƣng mọi  ông việ  sáng tạo  ủ  Ngƣời”. Thiên Chú  đã làm việ  
tạo dựng vũ trụ,  á  loài sinh vật trên trái đất và ngƣời sáng tạo  on 
ngƣời,  ó n m  ó nữ theo hình ảnh Ngƣời. Ngƣời  ho  on ngƣời làm 
 hủ mọi loài, sống ung dung thảnh thơi trong vƣờn  ị   àng. Nhƣng 
 ặp vợ  hồng thủy tổ loài ngƣời là Ađ m và Ev  đã bất tuân thánh ý. 
Sách Sáng Thế Ký viết Ev  nghe lời rắn độ  dụ dỗ hái ăn trái  ây 
Thiên Chú   ấm và hái  ho Ađ m  ùng ăn. Hậu quả là h i ngƣời bị 
đuổi r  khỏi vƣờn  ị   àng. Thiên Chú  phán với Ev : “T  sẽ làm  ho 
ngƣơi phải  ự  nhọ  thật nhiều khi th i nghén; ngƣơi sẽ phải  ực 
nhọ  khi sinh  on”. Còn với Ađ m, Ngƣời trá h phạt: “Ngƣơi sẽ phải 
 ự  nhọ  mọi ngày trong đời ngƣơi mới kiếm đƣợ  miếng ăn từ đất 
mà r … ngƣơi phải đổ mồ hôi trán mới  ó bánh ăn…”. 

*T án      bản t ân n i làm việc 

Loài ngƣời phải l o lung  ự  nhọ  từ đó để nuôi thân mình. Chính 
thánh Ph olô, trong thƣ gởi  á  tín hữu thành Thes loni   đã viết: 
“Khi  òn ở với  nh em,  húng tôi đã  hỉ thị  ho  nh em:  i không  hịu 
làm thì  ũng đừng ăn…”. Thánh Giáo Hoàng G.P đệ nhị, trong thông 
điệp L borem Exer ens (L o  ộng Củ  Con Ngƣời)  ông bố ngày 
14 09 1981,  ó đoạn viết: “L o động không phải là gánh nặng, hình 
phạt và sự rủi ro nhƣng là bổn phận, quyền lợi và sự  hú  lành  ủ  
Thiên Chú  để mỗi ngƣời  húng t  hoàn thiện  hính mình, thi thố tài 
năng và rèn luyện  á  nhân đứ . Nhờ l o động,  on ngƣời trở nên 
hoàn thiện và  i tí h  ự  l o động sẽ nên thánh nhờ l o động”. 

Nhớ một lần trƣớ  tết năm ngoái, dọ  đƣờng gặp một  nh hội viên 
thuộ  Cộng  oàn Lòng Chú  Thƣơng Xót giáo xứ Nhân Hò , tôi hỏi 
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 nh: “ i đâu về mà quần áo bê bết vậy?” Anh trả lời: “Mới nhận 
quyét sơn nhà  ho một gi  đình. Dạo này đi làm kiếm thêm tiền để 
 òn  ó mà làm việ  từ thiện”. Câu nói  ủ   nh làm tôi nhớ đến lời 
thánh Ph olô viết trong sá h Công Vụ: “Tôi luôn tỏ  ho  nh em thấy 
phải giúp đỡ những ngƣời đ u yếu bằng  á h làm lụng vất vả nhƣ 
thế, và hãy nhớ lại lời Chú  Giêsu đã dạy: Cho thì  ó phú  hơn là 
nhận”. Anh bạn tôi l o động để  ó tiền làm việ  từ thiện. Anh l o 
động để trở nên hoàn thiện. Biết đâu  ùng với những  ông việ  tông 
đồ và bá  ái lâu n y  nh tí h  ự  thự  thi,  nh sẽ nên thánh, một vị 
thánh giữ  đời thƣờng. 

Công việ  mƣu sinh hiện tại giúp tôi hằng ngày tiếp xú  với nhiều 
ngƣời. Họ là những nhân viên  ủ  một  ông ty viễn thông, đ  số  òn 
trẻ từ 22 đến 30 tuổi. Cá   háu đi làm theo    tới bàn tôi ngồi nhận 
vé ghi số xe và trả khi t n   . Cổ t y trái tôi đeo  huỗi tràng hạt và 
ngón t y áp út trái đeo  hiế  nhẫn khắ  thánh giá, biểu hiện tôi là 
ngƣời Công giáo. Nhiều nhân viên đồng đạo mon men trò  huyện. Tôi 
 ó dịp  hi  sẻ những  âu  huyện đạo đời với họ, biếu tặng những 
 uốn tài liệu họ  tập Cộng  oàn Lòng Chú  Thƣơng Xót Liên Giáo 
Phận, hoặ  những bản photo bài tôi viết trên  á  tr ng mạng Công 
Giáo.  

Công việ   ủ  tôi ở  ông ty tƣơng đối nhàn hạ. Tôi  ó nhiều thời 
gi n trống để đọ  sá h thiêng liêng. Nhiều nhân viên trong công ty 
hỏi: “Chú đọ  sá h gì vậy?”. Tôi đù  trả lời: “Muốn thành quỷ thì đọ  
sá h m  quỷ, muốn thành thánh thì đọ  sá h truyện  á  thánh nhƣ 
 hú đây!”. Ngoài thời gi n đọ  sá h đạo, tôi đọ  kinh  ầu nguyện và 
lần hạt Mân Côi. Mỗi sáng trên đƣờng bƣớ  bộ r  nơi làm việ , tôi làm 
dấu Thánh Gí , thầm đọ  kinh  ầu nguyện, xin Chú  thánh hó  và 
 hú  lành  ho những  ông việ  làm trong ngày mới, để ngày  àng 
thấm nhuần hơn ý hƣớng thông điệp “L o  ộng Củ  Con Ngƣời”: 
“Cá  bậ  thầy tu đứ  vĩ đại dạy  húng t  phải biết kết hợp giữ  l o 
động với  ầu nguyện: „Or  et l bor ‟. Bổn phận mỗi ngày  ủ   húng 
t  là phải  ố gắng hết mình để làm  ho lời  ầu trong Kinh Lạy Ch  
đƣợ  thể hiện „Xin  ho Nƣớ  Ch  trị đến, ý Ch  thể hiện dƣới đất 
 ũng nhƣ trên trời‟. Mỗi ngƣời đƣợ  mời gọi l o động tí h  ự  nhƣng 
đồng thời  ũng không quên  ầu nguyện mỗi ngày nhƣ là linh hồn  ho 
 ông việ   ủ   húng t … Nhờ l o động  húng t   huẩn bị  ho  uộ  
sống m i hậu. Vì thiên đàng  hỉ dành  ho những  i làm việ  tí h  ự . 
Amen!”. 
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TẢN MẠN CHUYỆN NHÀ ĐẠO 

 

 

Giuse N uyễn Bìn  An 

 ầu đề bài viết hơi lạ một  hút. Bình thƣờng ngƣời t  h y nói: 
”Xuân và tuổi trẻ”, đến nỗi  ó  ả một bài hát quen thuộ   ủ  L  Hối 
đƣợ  hát lên mỗi mù  xuân về. 

“Ngày thắm tƣơi bên đời xuân mới 

Lòng đắm s y b o nguồn vui sống 

Xuân về với ngàn ho  tƣơi sáng 

T  muốn hái muôn ngàn đó  hồng” 

C  khá  ngợi    tiết trời vào xuân thật đẹp đẽ tƣơi thắm, mùa 
xuân  ũng làm  ho lòng ngƣời n o nứ  hân ho n.  

Tuổi trẻ, ngƣời trẻ m ng sứ  sống mới  ăng tràn nhự  sống, nhƣ 
Mù  Xuân mới đ ng về khắp phố phƣờng, khởi đầu  ho một năm 
Mậu Tuất 2018 m y lành hạnh phú . 

Nhƣng Mù  xuân theo  ái nhìn  ủ  ngƣời già  ó  hút buồn. 
Chúng tôi đƣợ  gợi hứng viết những dòng này từ  huyến thăm quý 
 h  hƣu dƣỡng nhân dịp Tết.  

Có thể nói, mù  xuân  ủ  ngƣời già  ũng thế thôi,  ũng những 
ngày tết trôi qu  bình dị lặng lẽ. Dƣờng nhƣ ngƣời già không  ó sự 
mong mỏi  hờ đón Mù  Xuân. Xuân với ngƣời già trầm lặng hơn, 
thƣờng quy về gi  đình tình nghĩ , đón  on  ái trở về quê ăn tết. 
Mù  xuân với ngƣời già buồn vì “mỗi mù  xuân s ng mẹ tôi già 
thêm một tuổi”, tuổi  àng   o, sứ  khỏe  àng  ạn kiệt h o mòn, 
tâm trí lẩn thẩn,  ó lú  nhớ lú  quên, rồi lại đến ngày phải r  đi 
theo định luật tự nhiên. 

Những năm gần đây, nếu ngƣời viết nhớ không lầm, hình nhƣ 
 ông ty bánh kẹo Kinh  ô mỗi dịp tết lại đƣ  r  video  lip quảng 
 áo trên truyền hình. Hình ảnh đƣợ  xem là khá ý nghĩ , thấm đậm 
sắ  thái Tết Việt. Ở quê nhà, ông bà  ụ  huẩn bị mọi thứ đón  on 
 háu về dịp Tết. Nào là  ắt tỉ   ành m i, gói bánh  hƣng bánh tét, 
mâm  úng ngũ quả,  á  loại bánh quy, hạt dƣ , kẹo mứt…  ƣơng 
nhiên phải  ó  á  loại bánh  ủ  Kinh  ô nữ   hứ. Ông bà già mong 
mỏi từng ngày  on  háu trở về sum họp gi  đình. Ngày  ận tết, 
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khoảng 28 tháng  hạp, bà  ụ nghe điện thoại  ủ   nh  on tr i gọi 
về. “Mẹ ơi,  húng  on  òn nhiều  ông việ  phải giải quyết,  hắ  
năm n y  húng  on không dẫn  á   háu về quê ăn tết với ông bà 
đƣợ ”. Nghe đƣợ  tin này, h i ông bà già ở quê buồn rầu “Cái gì 
 ũng  ó  hỉ thiếu  húng nó”.  oạn phim quảng  áo kết thú  với  âu 
slog n “Tết Kinh  ô- tết sum vầy”. Cuối  ùng gi  đình  nh  on tr i 
 ủ  ông bà  ũng thu xếp  ông việ  đƣợ  để về quê.  

 Câu  huyện nói lên thự  tế  ủ  mỗi gi  đình  húng t  trong dịp 
Tết đến xuân về.  

Ngày Tết trƣớ  hết là ngày  ủ  tình nghĩ  gi  đình. Ngƣời già 
mong mỏi  on  háu về thăm,  hú  tuổi ông bà. Hình ảnh đầy đủ ý 
nghĩ  nhất vẫn là hình ảnh gi  đình  on  háu ông bà quy tụ bên 
mâm  ơm ngày tết. 

Ông bà nhiều khi  hẳng đi làm, không  ó b o nhiêu tiền nhƣng 
mỗi khi  on  ái  ho tiền mu  thuố  th ng lại dành dụm, đợi tết đến, 
ông bà  ũng  ó b o đỏ lì xì  ho  á   háu vui vẻ. 

Ngƣời già sống vì tình, vì nghĩ , lú  nào  ũng yêu thƣơng  on 
 háu trong gi  đình. Cho nên, ngƣời già nhiều khi  ũng  hẳng buồn 
vì tuổi tá   ộng thêm, đầu thêm bạ  trắng phất phơ. Họ mong tết 
 ó lẽ vì, tết đƣợ  gặp gỡ  á   háu,  huẩn bị bữ   ơm gi  đình ấm 
 úng, họ  ũng lấy làm vui sƣớng đƣợ  phụ  vụ  on  háu. 

Bà nội tôi mất  á h đây hơn  hụ  năm. Lú  trƣớ  khi bà  òn 
sống, bố tôi lại trá h bà “Mẹ già rồi, chân t y đ u, đừng nấu bánh 
 hƣng nữa. Mẹ  ứ r   hợ mu  về, thiếu gì, hơn nữ   á   háu  hẳng 
ăn b o nhiêu đâu, làm  hi  ho  ự ”. Dù bố tôi nói vậy, nhƣng năm 
nào bà nội  ũng nấu bánh  hƣng,  ho mỗi gi  đình  á   on một 
 ặp. Nhà nội tôi ở dƣới quê đất đ i rộng rãi nên mỗi năm  ứ 23 tết 
đƣợ  nghỉ họ ,  nh em  húng tôi lại đƣợ  về ở luôn với bà. Năm 
nào bà  ũng nấu bánh  hƣng. Cá   nh  hị em họ  húng tôi  ùng 
với  ô  hú lại   nh nồi bánh  hƣng suốt đêm. 

Chúng tôi bắt gặp đƣợ  những  ảm xú  miên m n khi mù  xuân 
về, đi thăm quý  h  hƣu dƣỡng vào những ngày trƣớ  Tết  ổ 
truyền. Cá  linh mụ  hƣu, Xuân về lại  ó  hút quà thăm hỏi  ủ  
giáo dân giáo xứ  ũ, nơi  á  ngài đã từng phụ  vụ.  ó  ũng là 
những nghĩ   ử tốt đẹp thể hiện lòng biết ơn. Trƣớ  đây  á  ngài 
đã hết mình  ống hiến  ho Giáo hội, tận tình phụ  vụ đoàn  hiên 
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Chúa giao phó, n y  á  ngài đ ng nghỉ ngơi lặng thầm trong  ầu 
nguyện. Dịp Tết  húng t   ần phải nhớ đến  á  ngài, và trong 
nhiều dịp đặ  biệt khá  nữ . Những món quà, tiền bạ   hẳng đáng 
là bao nhiêu nhƣng  ũng làm ấm áp tấm lòng  á  ngài. Chính 
những thăm hỏi đó làm gi  tăng niềm vui  ho tuổi già  á  ngài. 

Giáo phận Long Xuyên  ó truyền thống tốt đẹp từ nhiều năm 
qua. Hằng năm vào ngày lễ thánh Gio n Tông đồ 27.12, quý cha 
hƣu ở khắp nơi trong giáo phận về nhà hƣu dƣỡng Linh Mụ  tại 
Giáo xứ Cần Xây,  ùng th m dự ngày ghi ân  á  vị Chủ Chăn đã 
dâng hiến  ả  uộ  đời  ho Chú  và Hội Thánh. Thánh lễ do  hính 
 ứ   h  giáo phận Giuse Trần Xuân Tiếu  hủ sự, bên  á   h  hƣu 
dƣỡng  ó thân nhân, ân nhân và bà con giáo dân.  ó là thể hiện 
lòng hiếu thảo với  á   hủ  hăn  ủ  toàn giáo phận. 

Thiết nghĩ, những thánh lễ thể hiện lòng tri ân  ần phải nhân 
rộng thêm nơi  á  giáo phận, giáo xứ,  á  giáo hạt, nhờ đó ngƣời 
trẻ luôn thấy đƣợ  và biết ơn  á  vị Chủ  hăn đã nghỉ hƣu. 

Cá  giáo xứ  ủ   húng t  trải qu  thời gi n luôn  ó những  ông 
l o khó nhọ   ủ   á  vị Chủ Chăn, mồ hôi và nƣớ  mắt, nên  hăng 
 húng t  phải nói lời tri ân. Hơn nữ ,  húng t  là những ngƣời kế 
thừ  phải làm  ho giáo xứ mình  àng đẹp đẽ kh ng tr ng hơn, 
không những về  ơ sở vật  hất nhƣng về tinh thần lòng đạo, sự 
hăng s y nhiệt tình  ủ   ộng đoàn đứ  tin. 

Ngày xƣ , ở tiểu họ   húng t  đã họ  thuộ  lòng  âu   : 

“ n một bát  ơm, nhớ ngƣời  ày ruộng 

 n đĩ  r u muống, nhớ ngƣời đào  o 

 n một quả đào, nhớ ngƣời vun gố  

 n một  on ố , nhớ ngƣời đi mò 

S ng đò, nhớ ngƣời  hèo  hống 

Nằm võng, nhớ ngƣời mắ  dây 

 ứng mát gố   ây, nhớ ngƣời trồng trọt. 

Ngƣời già trong gi  đình,  húng t   ần phải trân trọng, các ngài 
thí h làm gì  húng t   ứ để  ho  á  ngài vui niềm vui  ủ  tuổi già. 
Chúng t   ầu nguyện  ho  á  ngài luôn sống thọ với  on  háu.  

Trên mạng  ó những bài viết  ảm động đại loại nhƣ: Bạn  òn  ó 
thể ngồi ăn  ơm ngày tết với b  mẹ đƣợ  b o nhiêu lần nữa? 
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Có một bạn trẻ du họ  sinh tâm sự nhƣ s u:  

“Tất  ả những gì tôi đ ng  ố gắng nơi đây sẽ là món quà xuân vô 
giá gửi về quê nhà  ho  h  mẹ tôi, tôi tin là vậy. Ai đó nói  on  ái là 
mù  xuân  ủ   h  mẹ, nhƣng với tôi,  h  mẹ mới  hính là mù  
xuân  ủ   on. Bởi lẽ mù  xuân là mù   ủ  niềm vui, hạnh phú . Và 
còn  h   òn mẹ là  òn niềm vui, hạnh phú , là  òn  ó Tết. Ch  mẹ 
nhƣ mù  xuân tƣới mát  ho tâm hồn  on luôn tƣơi trẻ. 

Những  i  òn  h ,  òn mẹ, xin đừng  hê Tết nhạt. Tết nào  òn 
 h  mẹ thì Tết ấy vẫn  òn rất đậm, đậm tình yêu thƣơng gi  đình. 
(Nguyễn Thái Hòa, Pháp) 

Với những đấng bậ  trong Giáo hội đ ng trong tuổi già, đoàn 
 hiên ở  á  giáo xứ mà  á  ngài đã phụ  vụ, hãy thể hiện lòng biết 
ơn,  hịu khó lui tới thăm viếng  á  ngài.  

Một linh mụ   hƣ  đến tuổi đi nghỉ hƣu  hi  sẻ: “Anh  òn trẻ 
 hƣ  thấy đƣợ  sự  ô đơn  ủ  tuổi già. Mọi ngƣời  hỉ đến thăm  nh 
một  hút lại trở về với gi  đình  ủ  họ. Nhất là những ngày Tết, 
mỗi ngƣời đi một nơi. Ông bà  h  mẹ trong gi  đình thì  òn  ó  á  
con các cháu bu quanh mình.  i tu nhƣ mình đâu  ó  on  háu ruột 
rà thân thích. Mình  hỉ là  hú, là bá   ủ   á   háu. Chúng nó thăm 
nom bố mẹ nó trƣớ  rồi mới tới mình. Tôi nhìn viễn ảnh nghỉ hƣu 
vào ngày tết thì buồn lắm. Tôi ƣớ  gì đƣợ  nghỉ hƣu ở một nhà hƣu 
gần một xứ đạo, ngày ngày đƣợ  nghe tiếng kinh  ầu, thánh lễ, 
nhìn qua tƣờng rào thấy  á  em thiếu nhi đi họ  giáo lý. Thấy 
những  ảnh đó để biết rằng  uộ  sống mình không bị gi m hãm 
trong bốn bứ  tƣờng  ủ  buồn  hán. 

Niềm vui tuổi già là làm những gì mình thí h,  ó  h  thì viết sá h, 
làm thơ,  ó  h  thì thƣờng xuyên đi  ông tá  từ thiện phát quà  ho 
ngƣời nghèo ở vùng sâu vùng x  hẻo lánh. Có  h  tuy nghỉ hƣu 
nhƣng ngày nào  ũng đi dâng lễ  á  giáo xứ, ngày  hủ nhật  ó khi 
ngài làm tới 3 lễ.  

Mù  xuân về, thiết nghĩ  á  gi  đình,  á  xứ đạo  ần phát huy 
tinh thần đền ơn đáp nghĩ , thể hiện lòng biết ơn, trân trọng ngƣời 
già, tiếp nối  ông việ  mà  á  ngài để lại,  ùng nh u xây dựng gi  
đình tình nghĩ , thủy  hung gắn bó với nh u,  ùng nh u làm  hứng 
 ho Tin Mừng. 
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 
 

 
Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

  

C  lẽ  ầu  ết c  n  t  đều biết rằn  s u năm dàn  c o 
việc “c uẩn bị c o các bạn trẻ b ớc vào  n  ọi  ôn n ân” 
vừ  qu , năm n y Hội T án  tại Việt N m, t eo địn    ớn  
củ  Hội đồn  Giám mục,   ớn  tới mục vụ “Đồn   àn  với 
các  i  đìn  trẻ”.  

H i  hữ đồng hành ngày 
càng trở nên quen thuộ  và 
thông dụng trong việ  dạy 
giáo lý nói chung và trong 
mụ  vụ hôn nhân nói riêng. 
 ây là  ơ hội để  húng t  
suy tƣ về nguồn gố , nền 
tảng  ũng nhƣ đƣờng lối sƣ 
phạm đồng hành. 

Thật r  đồng hành xuất phát từ  hính Thiên Chú , là  á h thứ  
mà Ngƣời đối xử với nhân loại trong suốt lị h sử  ứu độ. Khởi đầu 
Thiên Chú  đồng hành với dân riêng  ủ  Ngƣời qu  trung gi n  á  
vị lãnh đạo, Môi sen, A ron, và  á  ngôn sứ mà Ngƣời s i đến để 
đồng hành với dân Ngƣời trong hành trình trong s  mạ , giải thoát 
họ khỏi á h thống trị  ủ  Ai Cập, vƣợt qu  biển đỏ đến miền  ất 
Hứ ,  ũng nhƣ đồng hành với họ trong mọi thăng trầm, đặ  biệt 
lú  đất nƣớ  bị  hi   á h, h y thời lƣu đày để họ luôn nhận r  sự 
hiện diện  hở  he  ủ  Ngƣơi và  ó thể đi trong đƣờng nẻo  ủ  
Ngƣời, rồi trong thời Tân ƣớ , Ngƣời đồng hành với Giáo hội, dân 
mới qu   hính Ngƣời Con, và qu  Thánh Thần  ủ  Ngƣời trong suốt 
lị h sử  ủ  Giáo hội. 

Hình ảnh rõ ràng nhất đƣợ  tƣờng thuật trong Hành trình về Em-
m u trong Tin Mừng theo thánh sử Lu a. 

Chúng t  hãy  ùng nh u ngắm nhìn  á h Đức Giêsu đồn   àn  
cùn    i môn đệ trên đ ờn  Emm u: Ngài tiến đến,  ùng đi 
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với h i môn đệ, hỏi thăm lắng nghe, giải thí h Thánh kinh  ho họ, 
soi sáng tâm trí họ, mở mắt  ho họ, sƣởi ấm tâm hồn họ và khơi 
dậy kháo khát  hi  sẻ Tin Mừng nơi họ nhƣ thế nào (x.Lc 24, 13-
35).  

 Qu  trình thuật này, t  thấy đồng hành là một tiến trình gặp gỡ 
mà trong đó Chú  là ngƣời  ó sáng kiến đầu tiên. Là một tiến trình 
khởi đầu bằng việ  tiếp cận và  ợi mở để tìm  iểu điều đối 
t ợn  đ n  qu n tâm (Ngƣời  ùng đi với họ, và hỏi họ “Các anh 
trò  huyện với nh u điều gì?”). Buớ  kế tiếp là lắn  n  e và n ận 
địn  vấn đề (Ngƣời lắng nghe h i môn đệ kể lại mọi điều đã xảy 
r ,  ũng nhƣ thổ lộ tâm trạng, nỗi niềm  ủ  họ). Bƣớ  tiếp theo là 
 iải thích và soi sáng vấn đề. (Ngƣời mới bắt đầu soi sáng tâm 
trí họ, giải thí h  ho họ về những điều xảy r  dự  vào Sá h Thánh, 
đặ  biệt liên qu n đến sự  hết và sự Phụ  sinh  ủ  Ngƣời, mở lòng 
họ r  để giúp họ hiểu r  Chân lý). Bƣớ  tiếp theo là c i  sẻ và 
 iệp t ôn  (Ngƣời đã ở lại đồng bàn với họ,  ùng ăn với họ,  ầm 
lấy bánh, đọ  lời  hú  tụng, dâng lời tạ ơn, bẻ r  tr o  ho họ, đƣ  
họ đến sự kết hiệp mật thiết với Ngƣời qu  tiệ  Thánh Thể). Và 
bƣớ   uối  ùng là r t lui âm t ầm (Ngƣời biến mất) để giúp đối 
tƣợng vƣơn đến sự trƣởng thành trong đứ  tin:  ó khả năng sống 
với  hính mình trong  ô tị h, riêng tƣ với bản thân mình để tìm lại 
 on ngƣời  ủ  mình h y trải nghiệm đêm tối đứ  tin. 

Bây giờ, t  hãy  ùng nh u đánh giá kết quả  ủ  tiến trình này. 

Nhờ tiếp  ận gợi mở,  hú tâm lắng nghe đối t ởn  mở l n , 
trải l n  mìn  r , t ổ lộ nỗi niềm (H i môn đệ kể lại  ho Ngƣời 
mọi điều đã xảy r ,  ũng nhƣ thổ lộ với Ngƣời tâm trạng, nỗi niềm 
 ủ  họ). Nhờ soi sáng giải thí h, đụng  hạm đến vấn đề đối tƣợng 
quan tâm dự  vào Lời Chú , mới làm  ho đối tƣợng khao khát 
t iết lập t  n  qu n t ân tìn  (H i môn đệ nài xin Ngƣời ở lại, 
qu  đêm với minh) và làm  ho tâm  ồn bừn  c áy (Họ nhớ lại 
việ  Ngƣời đồng hành với họ và giải thí h Kinh Thánh  ho họ làm 
 ho tâm hồn họ bừng  háy lên). Nhờ việ   hi  sẻ, hiệp thông đặ  
biệt trong tiệ  Thánh Thể làm  ho đối tƣợng mở mắt n ận r  sự 
 iện diện củ  C    (Khi Ngƣời  ầm lấy bánh, bẻ r , tr o b n, họ 
mở mắt và nhận r  Ngƣời). Nhờ biết rút lui âm thầm làm  ho đối 
tƣợng c  c   ội  ồi t ởn  lại trải n  iệm tuyệt vời củ  quá 
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k ứ (H i môn đệ bảo nh u: Phải  hăng lòng t  đã  hẳng  háy 
bừng khi dọ  đƣờng Ngƣời trò  huyện và giải thích Kinh Thánh cho 
t  s o?). Và kết quả  ủ  tiến trình đồng hành đó giúp đối tƣợng 
 oán cải, đổi đời, t  y đổi tâm trạn  (Th y vì trở về làng 
Emm u, h i môn đệ qu y lại Giêrus lem nhƣ thể để  ùng  hịu 
đóng đinh với Ngƣời), giúp đối tƣợng nối lại tìn  t ân với n  u 
(Th y vì lầm lủi  ô đơn về lại quê quán, h i môn đệ qu y về 
Giêrus lem gặp Nhóm Mƣời Một và  á  bạn hữu), và làm  ho đối 
tƣợng trở t àn  c ứn  n ân Tin Mừn  (H i môn đệ thuật lại 
 ho mọi ngƣời những gì xảy r  dọ  đƣờng và việ  họ nhận r  Chú  
thế nào khi Ngƣời bẻ bánh tr o b n). 

Ngƣời làm  ông tá  mụ  vu đồng hành với  á  gi  đình trẻ phải 
 ó khả năng giúp họ xá  tín rằng Chú  vẫn luôn hiện diện và đồng 
hành với họ trong hành trình tình yêu  ủ  họ, soi sáng vào tâm trí 
họ, giúp họ nhận r  những giải đáp  ho những vấn đề  ủ  mình, 
giúp họ tìm lại sự sống, niềm vui và bình  n, để Ngài  hiếu soi ánh 
sáng  ủ  Ngƣời vào tâm hồn họ, vào tình yêu  ủ  họ,  ũng nhƣ 
giúp họ nhận r  tình yêu đí h thự  qu  Lời  ủ  Ngƣời  ũng nhƣ 
nuôi dƣỡng tình yêu  ủ  họ với bí tí h Thánh Thể, nếu nhƣ họ biết 
lắng nghe lời Ngƣời và để  ho Ngƣời hƣớng dẫn, tâm hồn  ủ  họ - 
giống nhƣ h i môn đệ đi Emm u xƣ  - sẽ bừng  háy lên niềm tin 
và tình yêu, niềm vui và hy vọng.  

(Còn tiếp) 

 

   Tài liệu Học tập L n  C    T   n    t rất mon  sự đ n  
  p về bài vở và sự  i p đỡ củ  các n à  ảo tâm. Mọi t   
từ, bài vở xin vui l n   ởi tr ớc n ày 15  àn  tháng theo 
đị  c ỉ em il: longthuongxotgp@yahoo.com  

    in dùn  c ữ Unicode 

 

Quý vị c  n u cầu  iệp t ôn  cầu n uyện, xin em il về 
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PHÕNG MẠCH MIỄN PHÍ 
 

 

  

Gi  c ả c ứ   àn t e, măn , miến tẩm     c ất   y bán  
mứt kẹo “n uộm” màu      ọc… là n ữn  t ực p ẩm cần 
 ạn c ế ăn tron  dịp Tết, trán   ây  ại c o đ ờn  tiêu    . 

BS Trần Văn  ào, Kho  Nhi (Bệnh viện Phụ sản – Nhi  à Nẵng) 
 ho biết, rối loạn tiêu hó  là một trong những bệnh rất h y gặp 
trong dịp Tết Nguyên đán. Nguyên nhân là do thói quen sinh hoạt 
thất thƣờng và do thứ  ăn  ó thể  hƣ  đảm bảo  n toàn. 

Theo BS Trần Văn  ào, để  huẩn bị  ho những ngày nghỉ Tết, 
nhiều bà nội trợ thƣờng  ó thói quen “ hất” đầy thự  phẩm trong 
tủ lạnh để dùng dần.  iều này dẫn tới nguy  ơ thự  phẩm tƣơi 
sống  ó thể bị nhiễm khuẩn trong khi bảo quản. Ngoài r , việ  đồ 
ăn từ bữ  này lƣu  ữ s ng bữ  khá   ũng thƣờng diễn r  trong 
những ngày Tết. Nếu không đƣợ  xử lý đúng  á h, những loại đồ 
ăn này  ó thể gây hại đến hệ tiêu hó . 

Mặt khá , một số loại thự  phẩm thƣờng thấy trong mâm  ỗ ngày 
Tết nhƣ thịt lợn, giò,  hả; măng khô, miến h y  á  loại mứt Tết 
 ũng tiềm ẩn nguy  ơ trở thành “thủ phạm” gây hại  ho  ơ thể. 

Chẳng hạn, đối với thịt lợn, giò  hả nguy  ơ bị tẩm hàn the là rất 
  o. Trong khi đó,  á  nghiên  ứu  hỉ r  rằng, hàn the khi vào  ơ 
thể sẽ không bị thải loại hoàn toàn mà nó  ó khả năng tí h tụ lên 
đến 15% lƣợng tiếp nhận vào  ơ thể. 

 iều này về lâu dài sẽ gây ngộ độ  mãn tính, dần dần làm suy 
thận, suy g n dẫn đến tình trạng d  x nh x o, biếng ăn,  ơ thể suy 
nhƣợ . Thậm  hí  òn làm teo tinh hoàn, vô sinh hoặ   á  t i biến 
hệ tiêu hó  đối với ngƣời sử dụng nhiều. 

Cá  thự  phẩm khô nhƣ măng, miến lại  ó nguy  ơ  hứ  
nhiều l u  uỳn , một loại hó   hất bị lạm dụng trong quá trình 
sấy khô măng để  hống ẩm mố , tạo màu đẹp. Nếu lƣợng lƣu 
huỳnh tí h tụ lâu trong  ơ thể sẽ gây r   á  tổn thƣơng về thần 
kinh, tuần hoàn và làm ảnh hƣởng đến tim mạ h, thị lự , sinh sản, 
não bộ  ho ngƣời sử dụng. 

http://giadinh.net.vn/mut-tet.tag
http://giadinh.net.vn/han-the.tag
http://giadinh.net.vn/luu-huynh.tag
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Một món ăn  ó tá  dụng  hống ngấy, không thể thiếu trong mâm 
 ỗ ngày Tết đối với nhiều gi  đình là dƣ , hành,  à muối. Tuy 
nhiên, không nên quá lạm dụng ăn nhiều loại thự  phẩm lên men 
này, sẽ không tốt  ho đƣờng tiêu hó  nhất là những ngƣời bị viêm 
loét dạ dày hoặ  h y gặp  á  vấn đề về đƣờng ruột. 

Bên  ạnh đó, ngày Tết,  ũng nên hạn  hế  họn  á  loại mứt Tết, 
ô m i màu sắ  lòe loẹt vì rất  ó thể  húng đã bị “nhuộm  á  loại 
hó   hất nhƣ:  hất bảo quản,  hất tạo ngọt,  hất tẩy nấm mố , 
 hất tẩy… 

 ể đảm bảo sứ  khỏe dịp nghỉ Tết, ThS.BS Lê Thị Hải, nguyên 
Giám đố  Trung tâm Khám và Tƣ vấn dinh dƣỡng (Viện Dinh dƣỡng 
Quố  gi ) tƣ vấn, ngày Tết,  á  món ăn thƣờng tràn ngập thịt thà, 
rƣợu bi , vừ  gây ngán, vừ  không tốt  ho sứ  khỏe.  ể  ân bằng, 
 á  bà nội trợ nên lƣu ý mu  nhiều r u x nh, quả  hín, tránh tình 
trạng ăn quá nhiều thịt, tinh bột, hạn  hế đun đi đun lại thứ  ăn. 

Cá  loại r u  ủ nhƣ: bắp  ải, súp lơ,  à  hu , dƣ   huột, bí, su 
hào,  à rốt... là nguồn  hất xơ và vit min rất tốt. Bên  ạnh đó, 
thành phần vit min C trong  h nh tƣơi rất tốt  ho hệ tiêu hó . Do 
đó, uống một  ố  nƣớ   h nh ph  loãng mỗi ngày sẽ giúp hạn  hế 
bị đầy hơi,  hƣớng bụng trong những bữ   ơm ngày Tết. 

Riêng đối với trẻ nhỏ, ThS.BS  ỗ Thiện Hải, Phó Trƣởng kho  
Truyền nhiễm (BV Nhi Trung ƣơng) khuyến  áo, bánh kẹo,  á  loại 
mứt Tết,  á  loại hạt nhƣ hƣớng dƣơng, hạt dƣ ... là những loại đồ 
ăn “khoái khẩu” đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đây  hính là thủ phạm 
hàng đầu khiến trẻ nhỏ  ó nguy  ơ bị sâu răng, tăng lƣợng đƣờng 
trong máu, bị hó  hạt h y rối loạn tiêu hó  trong dịp Tết. Tốt nhất 
không nên hoặ  hạn  hế  ho trẻ ăn  á  loại hạt  ó đƣờng kính nhỏ 
hơn 2 m, đặ  biệt là  á  loại hạt  ứng,  ó vỏ. Ngoài r , những hạt 
này  ó thể gây ho, không tốt  ho sứ  khỏe  ủ  trẻ. 

Bên  ạnh đó, theo BS  ỗ Thiện Hải, ngày Tết, nhiều gi  đình  ho 
 á  bé uống thoải mái  á  loại nƣớ  ngọt  ó g s. Trên thự  tế, đ  
phần  á  loại nƣớ  ngọt đều đƣợ  làm từ nƣớ  đƣờng, mùi hƣơng 
 ông nghiệp và  hất bảo quản. Chúng  ó thể khiến bé bị đầy bụng 
và khó tiêu hóa. 

Mai Thùy 

Nguồn: gi dinhNet 
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