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NHỚ VỀ ĐỨC BENEDICTO 
ĐGM GB. Bùi Tuần 

 

1. Tôi may mắn được gặp Đức Benedicto nhiều lần, khi Ngài còn 

là Hồng Y. 

2. Ấn tượng sâu sắc nhất Ngài để lại nơi tôi, đó là Ngài khuyên tôi 

về cầu nguyện. 

3. Theo Ngài, cầu nguyện là gặp gỡ Chúa. 

4. Nhờ Ngài hướng dẫn, tôi luôn coi tôi là một vực thẳm chứa  đầy 

tội lỗi. 

Chúa cúi mình xuống vực thẳm đó, để tìm tôi. 

5. Chúa tìm tôi từ vực thẳm đó để tha thứ cho tôi. 

6. Có thể nói: Không phải tôi tìm Chúa, mà là chính Chúa tìm tôi. 

7. Được nhận ra mình là một vực sâu tội lỗi, tôi không buồn, mà 

lại cảm thấy vui. 

8. Khi nhận ra chính Chúa đi tìm tôi, tôi có gì đau đớn, đều nói 

với Chúa một cách tin tưởng hết sức. 

9. Đức Benedicto hay trao cho tôi chuỗi tràng hạt mân côi. 

Như vậy, tôi xác tín Đức Mẹ luôn ở bên tôi. 
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10. Đó là điều rất an ủi cho tôi. 

11. Hôm qua, khi nghe tin Đức Benedicto qua đời, tôi tự nhiên hỏi 

Ngài: Liệu con đây có được theo Ngài không? 

12. Ngài thưa: “không”, rồi Ngài cho tôi nhận ra thánh ý Chúa là 

hết sức quan trọng. 

13. Hãy vâng phục thánh ý Chúa trong sự sống và trong cái chết. 

14. ĐK. Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ 

ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ 

mong. 

1. Xin dạy con đường nẻo Ngài, xin dìu con từng bước đi, qua 

ngàn gian khổ có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ 

tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an 

giữa những bao lầm than. 

2. Đêm ngày con hằng khẩn cầu, như đời con hằng bấy lâu, luôn 

được tươi màu giữa những thương đau, Ngài hỡi! Ngài là nơi chúng 

con ẩn mình, sống thanh bình đời đẹp xinh, để lòng con vang khúc ca 

hồng ân cất bước trong tình thân. 

Long Xuyên, ngày 1.1.2023 
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VAI TRÒ NGƯỜI MÔN ĐỆ 

 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Muối và ánh sáng là hai chủ 
đề khá quen thuộc trong Kinh 
Thánh. Khi nói đến muối và ánh 
sáng, Chúa Giêsu muốn nhấn 
mạnh đến vai trò chứng tá của 
người môn đệ giữa trần gian. Bản 
chất của muối là phải mặn và ánh 
sáng cần được chiếu giãi cho mọi 
người. Qua đó, đời sống thường 
ngày của chúng ta cũng phải làm 
thế nào để trở nên hữu hiệu và 
lôi cuốn người khác.  

Người La Mã có một câu ngạn 
ngữ rất thực tế ‘Không có gì hữu 
ích hơn là mặt trời và muối’. Khi 
nấu cơm, người đầu bếp luôn cần 
đến muối. Không có muối, thức 
ăn trở nên nhạt nhẽo và mất 
ngon. Tuy nhỏ bé, nhưng muối 
đóng một vai trò khá quan trọng 
trong văn hóa ẩm thực. Một ngày 
nào đó, khi ông mặt trời đi vắng, 
trái đất đắm mình trong bóng tối. 
Con người sẽ rơi vào nỗi khốn 
khổ của màn đêm. Qua đó, giá trị 
của ánh sáng luôn hữu ích và 
thiết thực.  

Người La Mã quan niệm rằng 
muối là một vật thanh khiết vì nó 
đến từ mặt trời và biển cả. Muối 

vốn là của lễ đầu tiên dâng cho 
các thần thánh. Kết thúc một 
ngày, người Do Thái thường dâng 
lễ vật chung với muối. Khi Chúa 
Giêsu nói người tín hữu là muối 
cho đất, tất nhiên chúng ta phải 
trở nên gương mẫu về sự thanh 
khiết. Xưa cũng như nay, muối 
giữ cho đồ ăn khỏi hư thối và ướp 
cho thức ăn được tươi tắn. Khi 
nói người Kitô hữu là muối, Chúa 
Giêsu muốn chúng ta có khả năng 
chống lại những độc hại của hận 
thù, tội lỗi và ghen tương. Nếu 
muối làm cho lương thực trở nên 
đậm đà và ngon miệng thì người 
tín hữu cũng cần tạo nên khẩu vị 
thơm ngon cho đời bằng lời nói 
và hành động. 

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - A 
(Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16) 

 

 
 

Chúa nhật 05.02.2023 
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Cũng vậy, ánh sáng mang lại 
nhiều lợi ích cho con người. 
Trước tiên, nhờ có ánh sáng, 
bóng đêm bị xua tan. Chỉ cần một 
ngọn nến được thắp lên, căn 
phòng đang tràn ngập bóng tối, 
bỗng dưng trở nên sáng rực. Và 
ánh sáng chan hòa đẩy lui bóng 
đêm. Phải chăng người môn đệ 
của Đức Kitô cũng cần xua tan 
bóng đêm tội lỗi của bản thân và 
của người khác? Nhờ có ánh sáng, 
thế giới loài người có cơ hội gặp 
gỡ, trông thấy và cùng nhau làm 
việc. Chẳng may một buổi tối nào 
đó bị mất điện, chúng ta sẽ cảm 
thấy thế nào? Đó là lúc chúng ta 
cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa 
ban cho con người hằng ngày qua 
ánh sáng mặt trời. Cũng nhờ ánh 
sáng, con người dễ nhận ra 
những bảng báo hiệu, bảng 
hướng dẫn để lưu thông an toàn 
và trật tự. Chúa Giêsu, khi nói 
chúng ta là ánh sáng của trần 
gian, Người muốn nhấn mạnh 
đến công việc giới thiệu Thiên 
Chúa cho người khác. Đó là vai 
trò chính yếu của người môn đệ.  

‘Chính anh em là muối cho 
đời và là ánh sáng cho trần gian’, 
lời khẳng định của Chúa Giêsu 
cho thấy vai trò của các môn đệ. 
Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn 
dạy các môn đệ về cách sống 

chứng tá giữa trần gian. Như hạt 
muối, đặc tính ‘mặn’ của nó luôn 
được duy trì để bảo toàn cho 
thực phẩm. Điều đó đòi hỏi muối 
phải tan biến, hòa tan vào thực 
phẩm, biến thực phẩm trở thành 
món ăn đậm đà và ngon miệng. 
Cũng thế, người môn đệ của Chúa 
Giêsu, tuy hiện diện âm thầm 
nhưng cần dấn thân cho sứ vụ 
loan báo Tin Mừng nước Thiên 
Chúa. Sứ vụ đó đôi khi đòi hỏi 
người môn đệ sẵn sàng và chấp 
nhận hy sinh, giống như đặc tính 
hòa tan của muối. Đó chính là 
‘muối cho đời’. 

 Người tín hữu đã làm gì khi 
nhận cây nến của ngày lãnh nhận 
bí tích Rửa tội. Chúng ta đã chấp 
nhận phản chiếu ánh sáng của 
Đức Kitô bằng đời sống chứng tá 
của chúng ta chưa? Ấy vậy, khi 
nhìn lại, đôi khi ánh sáng của 
chúng ta chỉ còn leo lét, vẻ tàn lụi. 
Hãy chạy đến với thập giá Đức 
Kitô để kín múc nguồn ánh sáng 
vĩnh cửu để sống Tin mừng như 
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ 
hai đã chia sẻ: ‘Vì hồi còn ở giữa 
anh em, tôi đã không muốn biết 
đến chuyện gì khác ngoài Đức 
Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô 
chịu đóng đinh vào thập giá’ (1Cr 
2,2). Đó mới gọi là ‘ánh sáng cho 
trần gian’.  
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KIỆN TOÀN LỀ LUẬT 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Kiện toàn lề luật không 
những làm cho luật cũ trở nên 
hoàn hảo hơn, mà còn giúp người 
ta ý thức tinh thần bên trong của 
luật khi thực hành, hơn là vụ hình 
thức bên ngoài của luật. Khi Chúa 
Giêsu đến, Người kiện toàn lề luật 
là vì nhóm kinh sư lúc bấy giờ là 
những người chép luật, thuộc 
luật, và có khả năng dạy luật cho 
người khác. Chính vì thông thạo 
lề luật nên họ có tay chân trong 
Thượng Hội Đồng Do Thái. 
Nhưng họ chỉ là những người 
thuộc luật mà không hiểu luật. Họ 
thích hình thức của luật mà quên 
tinh thần của luật. Họ nặng về 
truyền thống, tập quán mà quên 
đi luật căn bản ‘mến Chúa yêu 
người’.  

Tin mừng hôm nay thuật lai 
việc Chúa Giêsu kiện toàn bốn 
điều luật. Thứ nhất, Chúa Giêsu 
kiện toàn luật tha nhân: “Chớ giết 
người”. Luật cũ cho rằng: chớ giết 
người, ai giết người đáng bị đưa 
ra tòa. Luật xưa chỉ nói đến việc 
đổ máu, còn làm cho người khác 
đau khổ trong lòng hay tổn 
thương danh dự thì luật không 

nói. Trái lại, Chúa Giêsu dạy rằng: 
giận anh em đã bị đưa ra tòa, 
mắng anh em là đồ ngốc thì đưa 
ra Thượng Hội Đồng, chửi anh 
em là quân phản đạo thì bị lửa 
hỏa ngục thiêu đốt. Chúa Giêsu 
chỉ dạy rất rõ: điều ác gây thiệt 
hại cho người khác dẫu mới nghĩ 
thôi cũng có tội rồi. Làm đau khổ 
người khác cũng có tội tương tự 
như giết người. Như vậy, Chúa 
Giêsu muốn đưa vào hình thức 
luật cũ một tinh thần mới từ bên 
trong: đừng giết người, cũng 
đừng giận ghét. 

Thứ hai, Chúa Giêsu kiện 
toàn luật gia đình: “Chớ ngoại 
tình”. Luật xưa cấm ngoại tình 
(Ds 5,18). Ai ngoại tình bằng 
hành động mới thành tội. Những 
việc còn manh nha trong lòng 
như ước muốn ngoại tình thì 

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - A 
(Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37) 

 

 
 

Chúa nhật 12.02.2023 
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chưa thành tội vì chưa hành 
động. Trái lại, Chúa Giêsu dạy 
rằng: Ai nhìn người phụ nữ mà 
thèm muốn thì đã ngoại tình rồi. 
Theo Chúa Giêsu, ước muốn làm 
điều xấu như thèm muốn tà dâm, 
ngoại tình, dù chưa thực hiện 
cũng có tội như đã thực hiện. 
Chúa muốn chúng ta phải tránh 
xa mọi tư tưởng xấu và mọi dịp 
tội. Tránh xa đến nỗi thà chết chứ 
không phạm tội. Vì thế, Chúa 
Giêsu mới nói “móc mắt, chặt 
tay”, thà mất một phần thân thể 
còn hơn phạm tội. Với giới luật 
này, Chúa Giêsu đề cao luật đơn 
hôn trong gia đình: đừng ngoại 
tình và cũng đừng mơ ước gian 
dâm. 

Thứ ba, Chúa Giêsu kiện toàn 
luật hôn nhân: “Chớ ly dị”. Luật 
xưa cho phép ly dị, tức là tiêu hôn 
(Ds 24,1). Khi Chúa Giêsu đến, 
Ngài giải thích rằng: Môsê cho 
phép ly dị là vì lòng chai dạ đá 
của con người, chứ ngay từ đầu 
không có như vậy (Mt 19,8-9). 
Trái lại, Chúa Giêsu dạy rằng: ai 
ly dị vợ thì làm cớ cho vợ ngoại 
tình, còn ai cưới người vợ đã ly 
dị, cũng phạm tội ngoại tình. Điều 
đó chứng tỏ rằng Chúa Giêsu 
không cho phép li dị: đừng li dị 
nên cũng đừng cho giấy li dị. Giấy 
hôn phối là bất di bất dịch, trừ 
khi một trong hai người phối 

ngẫu qua đời. Ngày nay, Giáo hội 
cũng không cho phép người tín 
hữu li dị bất cứ lý do nào để bảo 
toàn luật vĩnh hôn trong hôn 
nhân.  

Thứ bốn, Chúa Giêsu kiện 
toàn luật phụng thờ Thiên Chúa 
trong lời thề: “Chớ thề gian”. Luật 
xưa dạy: chớ bội thề. Trái lại, khi 
Chúa Giêsu đến, Ngài dạy: đừng 
thề chi cả, đừng chỉ đất mà thề, 
đừng chỉ trời mà thề, đừng chỉ 
Giêrusalem mà thề, đừng chỉ lên 
đầu mà thề. Chúa Giêsu cấm thề 
vì nhiều người đã lạm dụng lời 
thề hoặc thề mà không giữ. Chúa 
dạy chúng ta thận trọng trong lời 
nói và ngay thẳng trong việc làm. 
Đừng lợi dụng danh Chúa mà thề 
thốt hoặc che đậy sự gian lận 
quanh co của mình. Do vậy, Chúa 
Giêsu lại khẳng định thêm trong 
giới luật này: “Có thì nói có, 
không thì nói không, thêm thắt là 
do lòng ma quỷ mà ra”.  

Tóm lại, lề luật biểu lộ thánh 
ý Thiên Chúa. Ai sống theo lề luật 
là sống theo thánh ý Thiên Chúa. 
Cho nên, người tín hữu không 
nên giữ luật vì luật buộc mà cần 
giữ luật vì lòng mến Chúa yêu 
người. Bằng mọi cách, chúng ta 
cần chu toàn ngay cả những điều 
luật nhỏ mọn, nhất là giữ tinh 
thần của luật hơn là vụ hình thức 
của luật.   
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LUẬT BÁC ÁI 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Trong cuộc sống, yêu 
thương kẻ khác đã là khó và 
càng khó hơn khi phải yêu 
thương kẻ thù. Với những điều 
luật có liên quan đến kẻ thù, 
Chúa Giêsu kiện toàn cách bác 
ái và khoan dung. Người dạy 
chúng ta không những không 
được trả thù mà còn phải yêu 
thương và cầu nguyện cho kẻ 
thù.  

Luật xưa dạy rằng: “Mắt 
đền mắt, răng đền răng”. Đây là 
điều luật cổ xưa nhất có tên gọi 
là “Lex Talionis”. Luật này khởi 
phát bởi lòng nhân từ, làm giảm 
sự trả thù quá đáng. Xưa kia, 
việc trả thù mang tính cách xã 
hội tập thể. Nếu một người 
trong bộ lạc bị đánh trọng 
thương, ngay lập tức, tất cả các 
thành viên trong bộ lạc của 
người bị trọng thương sẽ đến 
trút cơn giận dữ lên các thành 
viên của bộ lạc bị coi là kẻ thù 
(St 34,25-29). Khi đã trả thù, 
phần lớn sẽ dẫn đến cái chết. 
Cho nên, luật “mắt đền mắt, 

răng đền răng” một phần nào 
giới hạn hình phạt trên người 
đã gây ra thương tích cho công 
bằng và tránh sự trả thù quá 
đáng. Hơn nữa, luật này được 
thi hành bởi tòa án chứ không 
do trả thù mang tính cá nhân. 

Dựa trên căn bản là tình 
thương của luật cũ, Chúa Giêsu 
đến kiện toàn tới mức hoàn 
hảo, không còn oán giận và 
không được trả thù. Chúa Giêsu 
đưa ra thí dụ của tinh thần mới. 
“Nếu ai vả má bên phải, thì hãy 
đưa má bên trái”. Giả sử người 
vả thuận tay phải, nếu muốn vả 
má bên phải của đối phương thì 
phải vả bằng lưng của bàn tay 
phải. Theo luật Do Thái, vả 
bằng lưng bàn tay sỉ nhục gấp 
hai lần so với vả bằng lòng bàn 

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - A 
(Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48) 

 

 
 

Chúa nhật 19.02.2023 
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tay. Do đó, điều Chúa Giêsu 
muốn nói, dù bị vả vừa đau vừa 
nhục đến cỡ nào đi chăng nữa 
cũng vẫn phải tha thứ và không 
được trả thù.  

Hoặc là “ai muốn kiện để 
đoạt áo trong, thì hãy trao cho 
nó cả áo choàng nữa”. Áo mặc 
bên trong là chiếc áo dài bằng 
vải. Một người có thể có nhiều 
áo trong. Áo choàng là một 
miếng vải lớn giống như cái 
mền, ban ngày khoác lên người 
khi ra đường, ban đêm dùng 
làm mền để ngủ. Mỗi người chỉ 
có một cái. Theo luật Do Thái, 
áo trong có thể bị cầm như một 
bảo chứng, nhưng không phải 
cầm áo ngoài (Xh 22,25-26). Áo 
choàng bên ngoài là quyền 
pháp lý cho phép con người giữ 
lại. Như vậy, khi trao cả áo 
choàng, Chúa Giêsu muốn nói 
người tín hữu vì tình thương 
không nghĩ đến quyền lợi, 
không cần pháp lý bảo vệ mà 
chỉ nghĩ đến bổn phận với 
người khác.  

Ngoài ra, dựa trên giáo lý 
của luật cũ, Chúa Giêsu còn dạy 
phải yêu thương và cầu nguyện 
cho kẻ thù. Chúng ta biết, luật 
xưa dạy rằng: “Hãy yêu đồng 

loại và hãy ghét kẻ thù”. Người 
đồng loại là ai? Người đồng loại 
là tất cả những ai thuộc về con 
cái Thiên Chúa. Chúng ta phải 
yêu thương và sống liên đới với 
người đồng loại, bởi vì Thiên 
Chúa yêu thương như nhau tất 
cả những ai thuộc về dân 
Người.  

Tình yêu Kitô giáo đòi buộc 
ta luôn cầu nguyện và tha thứ 
cho kẻ thù. Chúng ta nhớ đến 
hình ảnh Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II, vào ngày 13 
tháng 5 năm 1981, đã bị mưu 
sát tại quảng trường thánh 
Phêrô. Sau đó, kẻ mưu sát, anh 
Ali Agca đã bị bắt và cầm tù. 
Gần ba năm sau, vào tháng 
giêng năm 1984, trong nhà tù 
Rebibbia, Đức Giáo Hoàng đã 
êm ái nắm chặt đôi bàn ta của 
anh Ali Agca, đôi bàn tay mà ba 
năm trước đó đã nắm chặt 
khẩu súng để ám sát ngài. 
Trong khoảng 21 phút ngồi đối 
diện với kẻ đã muốn giết mình, 
Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho 
anh ta. Như vậy, chỉ có tình yêu 
và lòng bác ái mới giúp con 
người có cái nhìn tha thứ cho 
kẻ thù. 
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SA MẠC 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

Khi nói đến sa mạc hay hoang 
địa trong Kinh Thánh, chúng ta 
liên tưởng đến hành trình lưu 
đầy của dân Israel từ Ai Cập vào 
Đất Hứa, và cuộc cám dỗ của 
Chúa Giêsu trong sa mạc. Sa mạc 
có nhiều ý nghĩa với người Do 
Thái nói riêng và người tín hữu 
nói chung: nơi hoạt động của ma 
quỷ và cám dỗ; nơi thanh luyện 
và chiến đấu; nơi gặp gỡ giữa 
Thiên Chúa và con người. 

Trước tiên, sa mạc là nơi hoạt 
động của ma quỷ và những cám 
dỗ, tội lỗi. Theo luật Môsê, khi 
làm lễ xá tội cho dân, vị tư tế sẽ 
bắt một con dê, đặt tay trên đầu 
như thể trút hết tội lỗi cho nó và 
thả vào sa mạc. Con vật sẽ mang 
theo tội lỗi và tất nhiên sẽ đi vào 
cõi chết. Những người bị bệnh 
phong và bị quỷ ám cũng thường 
bị cách ly trong sa mạc. Nhiều lần, 
dân Israel cũng bị kích động 
chống lại Môsê và Đức Chúa 
trong sa mạc. Chính trong sa mạc, 
Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ 
trong thời gian chay tịnh. Ma quỷ 
cám dỗ Chúa Giêsu đến ba lần. 
Cám dỗ của ma quỷ rất xảo quyệt 

và tinh vi. Ma quỷ dùng Lời Chúa 
để đưa ra những lời đề nghị cho 
Chúa Giêsu. Trước những cơn 
cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giêsu 
cũng dùng Lời Chúa để chống trả 
mưu thâm chước độc của chúng. 
Phần chúng ta, khi bị cám dỗ của 
ma quỷ, chúng ta chống trả lại 
bằng những phương cách nào ? 

Tiếp đến, sa mạc là nơi thanh 
luyện và chiến đấu. Hành trình 40 
năm lưu đầy của dân Israel trong 
sa mạc được xem là hành trình 
thanh luyện và thử thách. Đức 
Chúa đã thử thách lòng kiên nhẫn 
và sự trung tín của dân trước khi 
cho họ vào Đất Hứa. Cũng thế, 
nhiều ngôn sứ thời Cựu Ước cũng 
dấn thân trong sa mạc để ăn chay 
hãm mình với mục đích thanh 
luyện tâm hồn. Thánh Gioan Tẩy 
Giả, trước khi thi hành sứ vụ loan 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - A 
(St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

 

 
 

Chúa nhật 26.02.2023 
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báo Đấng Cứu Thế, cũng vào sa 
mạc để sống đời khổ hạnh, chiêm 
niệm, ăn chay khắc khổ. Thánh 
Phaolô, sau khi hoán cải, tự mình 
lui vào hoang địa Arabia để tôi 
luyện trước khi trở thành tông đồ 
dân ngoại. Nơi các dòng tu, chúng 
ta thường có tuần tĩnh tâm năm 
hay còn gọi là thời gian sa mạc để 
tĩnh lặng, kiểm nghiệm lại đời 
sống nội tâm, cũng như mục đích 
của đời tu. Tại các giáo xứ, chúng 
ta thường có những buổi tĩnh tâm 
mùa Chay và mùa Vọng. Đó cũng 
là thời gian lưu vào hoang địa 
một chút để kiểm thảo đời sống 
thiêng liêng. Phần chúng ta, có 
khi nào chúng ta tự ý tìm một nơi 
thanh vắng để cầu nguyện và 
nhìn lại đời sống tâm linh chưa? 

Sau cùng, sa mạc là nơi gặp 
gỡ giữa Thiên Chúa và con người. 
Xưa kia, các tổ phụ thường nhận 
được các thị kiến của Đức Chúa 
trong sa mạc hay nơi hoang địa. 
Ngôn sứ Hôsê có một câu nói rất 
dịu ngọt, nhân danh Thiên Chúa, 
để khuyên nhủ dân Israel: ‘Này 
đây, Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó 
vào sa mạc để thổ lộ tâm tình’. 
Hành trình 40 năm của dân Israel 
tương tự như mối tình đầu giữa 
họ và Đức Chúa, gắn liền với 

những lần mạc khải của Đức 
Chúa qua Môsê, đặc biệt trên núi 
Sinai, nơi Đức Chúa ban mười 
điều răn. Đối với dân Israel, khi 
lưu đầy trong sa mạc, họ đã nhiều 
lần bất trung và phản bội Đức 
Chúa để chạy theo tà thần và ý 
riêng của mình. Trái lại, khi Chúa 
Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong sa 
mạc, Người đã chiến thắng. Phần 
chúng ta, bao lâu còn thanh luyện 
ở đời này, chúng ta có ao ước 
được gặp gỡ với Thiên Chúa hay 
khước từ lời mời gọi của Người. 

Tóm lại, sa mạc, biểu tượng 
nơi thanh vắng và yên tĩnh cho sự 
gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con 
người. Do vậy, Giáo hội mời gọi 
người tín hữu hãy dành một chút 
thời gian trong mùa Chay để có 
dịp nhìn lại hành trình đức tin 
của mình để thanh luyện và sửa 
mình.  

Mong sao các anh chị em 
trong GĐPTTTCG, trong mùa 
Chay này, luôn nhìn lên Chúa 
Giêsu, mẫu gương của sự khiêm 
nhường, để nhận ra thân phận 
yếu đuối của con người mà phó 
thác cậy trông vào tình thương và 
sự quan phòng của Thiên Chúa.  
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AI LÀ NGƯỜI THAM GIA  

CÔNG TÁC LOAN BÁO TIN MỪNG? 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành 

 
Trong khi nói chuyện với giáo dân, một số người nói đạo 

Công giáo phát triển không nhanh bằng đạo Tin lành. Bởi vì, 
Công giáo có nhiều luật lệ quá, làm sơ cứng. Còn đạo Tin lành 
họ dễ dàng lắm. Họ chỉ cần tin những gì Kinh Thánh dạy. Họ 
không cần xưng tội với linh mục mà chỉ cần ngửa cổ lên trời 
xưng tội với Chúa là xong. Hơn nữa, tín đồ của họ rất tích cực 
tham gia vào công tác loan báo Tin mừng. Tôi mừng lắm vì 
giáo dân đã nhận ra vấn đề. 

  Linh mục: Mọi người muốn mình hơn người Tin lành không? 

  Giáo dân: Thưa muốn. Mình là đạo chính mà! 

  Linh mục: Quan trọng bây giờ là phải hiểu về cốt lõi của vấn 
đề. Người Công giáo và người Tin lành đều hiểu lệnh truyền của 
Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin 
mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; 
còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15-16). Nhưng về thực 
hành thì mỗi bên làm một cách khác. 

CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO 
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  Giáo dân: Cha nói khác là khác thế nào, thưa cha? 

  Linh mục: Bên Công giáo thì chỉ hàng giáo sĩ và một số tu sĩ 
được học rồi đem ra thực hành thôi. Còn giáo dân thì rất hiếm 
người thực hành! Cũng chẳng trách được họ vì không mấy người 
được đào tạo về thần học, triết học, Kinh Thánh và những môn 
truyền giáo cơ bản! 

  Giáo dân: Còn Tin lành thì sao? 

  Linh mục: Tin lành thì mọi tín đồ đều tham gia vào việc 
truyền giáo. Họ chỉ cần đào tạo vài tuần là dám đi nói Lời Chúa cho 
người khác rồi! 

  Giáo dân: Sao cha lại nói thế! 

  Linh mục: Vì nó thế nên nói đúng như thế! Cứ nhìn thực tế 
những người đi cầu nguyện ngày Chúa nhật tại các nhà thờ họ đều 
mang theo cuốn Kinh Thánh, còn giáo dân mình đâu có mang theo 
gì! 

  Giáo dân: Đúng vậy thưa cha. Có khi nhiều người Công giáo 
còn chưa biết cuốn Kinh Thánh là thế nào cha ạ. 

  Linh mục: Chưa hết. Họ còn sẵn sàng nộp 10% những gì họ 
làm ra nhưng Công giáo thì không biết có dâng hiến được 1% lợi 
tức không! 

  Giáo dân: Dạ, đúng! Có nhiều gia đình còn không đóng tiền 
nhân danh hàng năm. 

  Linh mục: Chưa hết. Tín đồ của họ đi đến đâu là nói Lời Chúa 
đến đó và thuyết phục bằng được người khác theo Chúa. Còn giáo 
dân Công giáo thì rất ít khi dám tuyên xưng đức tin nơi công cộng 
và càng không dám nói Lời Chúa cho người khác. 

  Giáo dân: Chúng con còn e ngại lắm, nhất là những năm trước 
đây! 

  Linh mục: Chưa hết. Công giáo quan tâm nhiều đến duy trì 
các cộng đoàn lớn mà ít quan tâm đến các cộng đoàn cơ bản, còn 
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Tin lành thì ngược lại, họ quan tâm và phát triển đến các cộng 
đoàn nhỏ. 

  Giáo dân: Điều này chúng con không biết! 

  Linh mục: Chưa hết. Chúng ta thì quan tâm nhiều đến cơ sơ 
vật chất nhưng Tin Lành quan tâm nhiều đến việc mở rộng các 
cộng đoàn tin Chúa. 

  Giáo dân: Điều này còn lạ với chúng con! 

  Linh mục: Chúng ta quan tâm đến truyền thống còn Tin lành 
lại cải cách quá nhanh. 

  Giáo dân: Chúng con không biết! 

  Linh mục: Chúng ta quan tâm đến đọc kinh, lễ hội còn Tin 
lành chỉ quan tâm duy nhất đến Kinh Thánh. Làm sao để Lời Chúa 
được lan tỏa! 

  Giáo dân: Chúng con mấy khi đụng đến Kinh Thánh đâu! 

  Linh mục: Chúng ta đọc Kinh Thánh để lấy ý còn Tin lành 
không chỉ lấy ý mà còn thuộc lòng từng câu, từng đoạn và đem ra 
thực hành. 

  Giáo dân: Điều này thì chúng con công nhận. 

  Linh mục: Vẫn còn nhiều thứ để so sánh nhưng chỉ cần ngần 
ấy thôi đã đủ cho chúng ta thấy rằng tín đồ Tin lành rất chủ động 
tham gia vào công cuộc loan báo Tin mừng. 

  Giáo dân: Khi được cha phân tích chúng con mới nghe ra. Quả 
thật, chúng con còn rất thụ động với cách sống đạo dẫn đến thụ 
động trong việc loan báo Tin mừng. Chúng con cứ nghĩ rằng việc 
đó không phải của chúng con mà chỉ dành cho các đấng bậc mà 
thôi. 

  Linh mục: Nếu công cuộc loan báo Tin mừng mà thụ động thì 
khó có thể phát triển được! Theo thống kê hàng năm của Hội đồng 
Giám mục Việt Nam thì người Công giáo chiếm tỉ lệ khoảng 7%, 
tức cứ 100 người dân Việt Nam thì mới có 7 người Công giáo. 
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  Giáo dân: Thưa cha, vậy mình có cách nào làm cho phát triển 
không? 

  Linh mục: Đây là thao thức lớn của các Đức Giám mục và của 
Hội đồng Giám mục Việt Nam. 

  Giáo dân: Thưa cha, nếu chỉ là thao thức thôi à? 

  Linh mục: Không chỉ là thao thức mà còn đưa ra nhiều đường 
hướng để hầu mong đánh thức sự nhiệt huyết nơi mọi thành phần 
dân Chúa tham gia vào công cuộc loan báo Tin mừng. 

  Giáo dân: Liệu đường hướng đó có bao giờ không được thực 
hiện hay thực hiện một phần không? 

  Linh mục: Cũng còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. 

  Giáo dân: Kể cũng khó cha nhỉ! 

  Linh mục: Không những khó mà rất khó nữa. 

  Giáo dân: Ở phạm vi giáo xứ thì làm thế nào cho người giáo 
dân có ý thức về truyền giáo? 

  Linh mục: Đây là câu hỏi khó đấy! Nhưng điều đầu tiên, đó là 
chúng ta phải ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa. Khi tiếp 
cận được Lời Chúa thì chúng ta biết được sứ điệp do Lời Chúa sai 
phái! Thời Cựu Ước, Isaia đã từng được Chúa nói với ông: “Đoạn, 
tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? 
Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (Is 6,8). Thánh Phaolô 
cũng nói: “Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm 
sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu 
không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai 
đi ? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin 
mừng! Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin mừng; 
chính ngôn sứ Isaia đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng 
con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là 
nghe công bố lời Đức Kitô” (Rm 10,14-17). 
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TẠ ƠN CHÚA  
CON ĐƯỢC BƯỚC SANG NĂM MỚI 2023 

        Đaminh Nguyễn Văn Cửu 
Xứ đoàn Chợ cầu 

Có thời gian để tĩnh tâm 
riêng, có thời gian để hồi tưởng 
mình, để cảm nghiệm, ta mới 
thấy được rằng Thiên Chúa vô 
cùng bao la, vĩ đại, đầy quyền 
năng, thánh thiện, đầy lòng 
thương xót từ bi nhân hậu. Ngài 
đang chăm sóc nuôi dưỡng ta 
từng giây phút. 

Có dành thời gian riêng ta 
mới thấy được biết bao việc sinh 
lợi ích cho mình, cho gia đình và 
đoàn thể trong giáo xứ: bác ái, 
từ thiện, công ích xã hội và các 
việc chưa làm được… nhìn lại 
chính mình vẫn còn những đam 
mê tình dục cá tính hoặc những 
vướng mắc cờ bạc, ăn nhậu, vui 
chơi giải trí, trai gái, chây lười, 
thiếu bổn phận chăm sóc tu bổ 
sinh hoạt gia đình, mặc kệ ai 

muốn làm gì thì làm. Người 
siêng hơn một chút lại có tính 
gia trưởng làm tôi hai chủ, tích 
cực trong đoàn thể, trong giáo 
xứ, hay ngoài xã hội thì lại bỏ bê 
gia đình; nên công tác là công 
tác, gia đình là gia đình, hai bên 
phải được cân bằng ổn thỏa, như 
Lời Chúa Giêsu đã nói: “Được 
lòng chủ này thì sẽ mất lòng chủ 
kia” (Mt 6,24).  

Hài hòa khiêm tốn thực thi 

Tích cực năng động đường đi 
hiệp hành 

Cây xanh thì lá cũng xanh 

Cha mẹ hiền lành để đức cho 
con.  

Có thời gian để hồi tâm 
mình mới thấy ta đang mắc nợ 
Chúa rất nhiều, vì chất Oxy là 
hơi thở con đã sử dụng từ nhiều 
năm qua mà không mất một 
đồng xu nào. Trong khi đó, ở 
bệnh viện người cấp cứu phải xử 
dụng Oxy, 02 bình một ngày, nếu 
tính ra tiền mà nhân lên nhiều 
ngày thì con số là biết bao nhiêu!  

XUÂN QUÝ MÃO 
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 Chúa cho con đôi mắt để 
nhìn nơi người Chúa đang hiện 
thân mà con lại không biết, nơi 
người đang cào cấu nhau, đang 
túng đói khốn khổ, con nào có 
quan tâm... Chúa cho con miệng 
để nói, tai để nghe, mà con đâu 
thấy được điều tốt lành nơi 
Chúa, nhưng đụng cái là chỉ biết 
nói xấu, nói hành, như Đức Kitô 
đã nói: “Cái đà trong mắt mình 
không thấy mà chỉ thấy cái rác 
trong mắt người ta”. Chúa cho 
con đôi tay để làm, đôi chân để 
đi, mà con chỉ biết vuôn thu cho 
mình, địa vị quyền cao chức 
trọng và các lợi lộc riêng tư mà 
thôi. Chúa muốn hỏi: Chúng ta 
đã làm cho nén bạc Chúa trao 
bằng một số ơn thánh và những 
ân huệ sinh lời ra được đến đâu? 
(Lc 19,12-26).  

Có câu chuyện kể rằng: 

Hai người, một là ông phú 
hộ đại gia và ông quản gia làm 
việc. 

- Ông đại phú hộ nói với ông 
quản gia: Nếu tôi cho ông một 
phần gia tài của tôi, ông nghĩ 
sao? 

- Ông quản gia trả lời: Tôi sẽ 
biết ơn và cám ơn ông rất nhiều. 

- Nếu tôi cho ông một nửa 
gia tài của tôi, ông thấy thế nào? 

- Ông quản gia trả lời: Tôi 
thấy đó là sự công bằng, vì tôi và 
ông đều nhau, đều có lợi, tôi sẽ 
cảm phục tấm lòng rộng rãi của 
ông. 

- Nếu tôi giao cả gia tài của 
tôi cho ông, ông sẽ nghĩ gì? 

- Ồ, khi đó ông chủ phải bái 
phục tôi, vì tôi đang nắm quyền, 
tôi đã có tất cả. 

Một câu chuyện nói về 
cách chọn lựa của em bé: 

- Cô giáo lý viên hỏi một bé 
trai: Nếu có hai gói quà, một là 
tiền, hai là tinh thần, em thích 
lấy gói nào? 

- Em bé trả lời ngay: Thưa cô 
em sẽ lấy tiền. 

- Cô hỏi tại sao? 

- Em bé trả lời rất nhanh 
chóng. Thưa cô có tiền em được 
đi chơi game ạ! 

 Câu chuyện cho ta thấy từ 
em bé đến người lớn, đồng tiền 
nó vẫn làm chủ cuộc sống hiện 
tại, mà vạch ra điểm chính yếu 
hơn nếu Thiên Chúa không ban 
thì tiền và của cũng chẳng có! 
Nên Chúa Giêsu đã khẳng định: 
“Chớ làm tôi hai chủ”. 

 Ơn thánh nén bạc Chúa trao 

Ân sủng thông sáng tâm trào 
hiến dâng 
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Quỷ ma cạm bẫy coi thường 

Đường hẹp ta quyết là đường 
chính qui. 

Dành thời gian để cảm 
nghiệm Chúa đã gieo vào lòng 
mình nhiều hạt giống tốt, nhưng 
ta có biết làm nảy sinh hoa trái 
tốt, bằng các việc lành Thánh 
thiện cho mình, gia đình cùng 
nơi bạn hữu, biết chăm bón 
hằng ngày, hay chỉ để thành 
những cây èo uột, tắc nghẽn 
không ra hoa quả được? (Mt 
13,4-8). 

 Suốt năm đã qua, công nhận 
mình có làm được một số việc 
gọi là thành công, nhưng rất 
mỏng manh, với các lo ngại trên, 
những thua kém, thiếu hụt, ta 
nên xem lại có gì bảo đảm, hoặc 
bù đắp được cho phần rỗi linh 
hồn, khi nói ra, những bóng mờ 
nhạt nhẽo này nó có làm cho ta 
thay đổi được gì để mạnh dạn 
bước vào năm mới một cách đầy 
tự tin hơn? 

Hạt giống Chúa đã trao ban 

Người nhận đón lấy sinh ngàn 
hương hoa 

Đừng vùi chôn giấu làm ma 

Để ngày Chúa đến kẻo mà sụp 
suy. 

  Tạ ơn Chúa đã ban cho 
chúng con được bước sang năm 

mới, để có một tinh thần mới, 
đời sống mới cho Chúa và thuộc 
về Chúa trọn vẹn, “yêu người, 
mến Chúa hết sức, hết linh hồn, 
hết trí khôn”, điều rất cần thiết 
là biết làm việc cho Chúa đang 
hiện diện trong anh em mình, 
những kẻ bé mọn thấp hèn nhất, 
biết nhìn ra dấu chỉ Chúa trao 
ban nơi họ. 

  Cuộc sống thế trần này chỉ 
là đời tạm, mỗi người chúng ta 
là khách lữ hành đang trên bước 
đường về quê Trời, rồi của cải 
vật chất này sẽ tan vào hư vô. 
Vua chúa quan quyền dù có bao 
nhiêu dinh thự nguy nga tráng lệ 
hay bao nhiêu ngọc ngà châu 
báu, những người phục dịch, 
chúng chỉ là sở hữu tạm, ngắn 
ngủi nay còn mai mất, nay là của 
mình nhưng mai đã ra tay 
không. 

 Thiên Chúa ban cho chúng 
ta được hưởng của cải là một xu 
thế, tiền bạc chia sẻ và đồng cảm 
với các hoàn cảnh khốn khổ họ 
đang cần trợ giúp, là một định 
hướng gởi về ngân hàng Nước 
Trời, nếu biết dùng đức minh trí, 
sự khôn ngoan tận dụng nó làm 
phương tiện dẫn đường đi về 
quê trời hằng sống an vui hạnh 
phúc. 
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BỆNH CÂM ĐIẾC 
Giuse Nguyễn Văn Quýnh 

 

“Người phụ nữ ít nói là một ân huệ Chúa ban, 
không chi sánh bằng người có giáo dục”. (Hc 26,14) 

Nhiều cặp vợ chồng ít đối 
thoại, nên cũng chẳng cảm 
thông cho nhau. Đáng tiếc là 
họ không hề “câm điếc” với 
người ngoài, mà chỉ “câm điếc” 
với nhau! “Bệnh” này làm cho 
đời sống hôn nhân khô cứng. 
Nếu các ông chồng dùng “tay 
chân” để trấn áp vợ con, thì vũ 
khí của các bà vợ thường là 
“lời nói”. Vì thế, không ít ông 

chồng lâu ngày sinh “bệnh 
điếc” vì bị vợ … “tra tấn” cái lỗ 
tai quá mức! 

Tòa án quận Gò Vấp, 
TP.HCM, đang cố gắng hòa giải 
cho một cặp vợ chồng đã 
chung sống được 20 năm. Bà 
vợ đứng đơn, giận tím mặt khi 
đọc được tin nhắn của chồng 
gửi cho cô bạn gái có nội dung 
như sau: “Anh chỉ mong cho bà 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
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xã... khuất núi cho sớm!”. Đọc 
xong, bà tự nhủ: “Nếu tôi 
không ly hôn, thế nào có ngày 
ông ấy cũng giết tôi!” 

Theo ông chồng trình bày, 
vợ ông, một khi đã nói thì 
“không “thể dừng lại được". Đó 
là những lúc ông về nhà trễ, 
quên đón con, “đưa tiền lương 
chậm... Bà “ca cẩm” đến mức 
ông “ù tai”, nhưng phải ráng 
chịu thôi, vì đó là lỗi của ông 
mà. Nhưng những chuyện giá 
điện tăng, thịt cá “leo thang”, 
bà cũng cằn nhằn đầy lỗ tai 
ông, như thể ông là người gây 
ra mọi chuyện, thì thật là quá 
đáng!  

Có lẽ hiểu rõ tâm lý của 
phụ nữ là “thích nói”, nên sách 
Huấn Ca đã viết: “Người phụ 
nữ ít nói là một ân huệ Chúa 
ban, không chi sánh bằng 
người có giáo dục” (Hc 26,14). 
Vậy, để cho gia đình luôn êm 
ấm thuận hoà, chúng ta nên 
thực hiện những bước sau 
đây: 

1. Phòng “bệnh” cho 
nhau 

Những cặp vợ chồng đang 
trong tình trạng “câm điếc”, 
như ở hai thế giới khác biệt, 

không gặp được nhau. Người 
này định trình bày cho người 
kia hiểu thì lưỡi như bị sợi dây 
trói buộc, khiến họ ngần ngại, 
né tránh. Nhiều cặp vợ chồng 
đã “hóa câm”, vì trải qua 
những kinh nghiệm đau đớn: 
Càng giãi bày, họ càng bị bạn 
đời châm chọc, khinh miệt, 
làm họ mất tự tin, trở nên 
khép kín. Vì thế, chúng ta cần 
mở rộng lòng ra để tỏ bày nỗi 
niềm với người bạn đời; nhất 
là, chân thành lắng nghe để 
hiểu biết và cảm thông với 
nhau. 

2. Nghe bằng trái tim 

Nếu “bệnh câm” làm cho 
chẳng ai hiểu “người bệnh”, thì 
“bệnh điếc” làm họ chẳng hiểu 
ai. Đôi lúc họ chịu nghe, nhưng 
lại cứ hiểu theo ý mình! Như 
vậy, vẫn là chưa hiểu. Bởi nghe 
bằng tai thôi, không đủ. Cần 
lắng nghe bằng cả “trái tim”. 
Chỉ có trái tim yêu thương mới 
giúp người ta hiểu đúng, hiểu 
đủ, hiểu hết những ý nghĩa 
phía sau lớp vỏ ngôn từ. 

3. Nói đúng lúc, đúng nơi, 
đúng chuyện 

Cần phải nói đúng lúc, 
đúng nơi, đúng chuyện. Các chị 
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được ví như “đài phát thanh”, 
nếu chỉ phát toàn chuyện 
nhàm chán mà lại cứ “phát” 
say sưa, thì các anh sẽ tìm cách 
“tắt đài” hoặc giả vờ “lãng tai”, 
chuyển dần sang chế độ… 
“điếc”. Lúc đó, các chị buộc 
phải bật máy khuếch âm, thì 
không chỉ ầm ĩ cửa nhà mà còn 
làm điếc tai… hàng xóm! Các 
chị phải học cách “Nói ngọt, lọt 
đến xương” để các anh “ghiền” 
nghe các chị nói. So với các 
anh, các chị ít nguy cơ bị 
“điếc”, bởi đàn bà vốn “yêu 
bằng tai”. Nếu các chị đề 
phòng cho các anh được bệnh 
“điếc”, thì cũng chữa được cả 
bệnh “câm”. 

4. Thái độ sau khi nghe 

Muốn các anh không rơi 
vào hiện tượng “hết chuyện 
nói”, các chị cần tạo ra cảm 
hứng. Điều các anh ngại nhất, 
là khi đã nói ra, các chị lại 
nhận định “vậy mà cũng ra vẻ 
quan trọng”, sẽ làm các anh 
cụt hứng. Lắng nghe đã khó, 
mà thái độ sau khi nghe còn 
khó hơn nhiều! Lý tưởng nhất, 

là không cần nói cũng hiểu 
nhau, hay nói ít mà hiểu nhiều: 

“Khôn ngoan chẳng lọ nói 
nhiều, 

Người khôn mới nói nửa 
điều đã khôn”. 

Ai cũng muốn được người 
khác lắng nghe, thấu hiểu và 
cảm thông. Trong đời sống vợ 
chồng, nhu cầu nghe và nói 
càng cần hơn nữa, vì nó là 
“chất dầu” bôi trơn mối quan 
hệ vợ chồng. Tuy nhiên, nếu 
không khéo sử dụng lời nói, nó 
lại mang tai hoạ đến cho vợ 
chồng. Vì thế, Thánh Giacôbê 
nói: “Ai không sai lỗi trong lời 
nói, người đó là người hoàn 
hảo” (Gc 3,2).  

 Nguyện cho lời Kinh 
Thánh sau đây sẽ thực hiện 
trong gia đình anh chị: “Người 
phụ nữ ít nói là một ân huệ 
Chúa ban, không chi sánh bằng 
người có giáo dục” (Hc 26,14). 
Chúc anh chị luôn biết nói lời 
yêu thương, dịu dàng, để cuộc 
sống gia đình anh chị mãi là 
mùa Xuân hạnh phúc, ngập 
tràn tiếng cười. 
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  BỤI TRO 
Phaolô Trang Lập Quang 
Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt 

Có lẽ du khách không ai 
không khỏi ngỡ ngàng trước 
cảnh sắc bình minh Đà Lạt. 
Đứng trên đồi cao người ta 
nhìn thấy những màn sương 
mỏng như lụa, như tơ đang 
lãng đãng bên những hàng 
thông, rồi lan tỏa khắp núi đồi 
trông như một chốn bồng lai 
tiên cảnh. Đâu đâu cũng có 
những màn sương mỏng 
manh, mờ mờ, ảo ảo nhưng 
không che lấp được màu sắc 
sặc sở của những đóa hoa tươi 
đang nhẹ lay trước gió. Bất 
chợt một mùi hương thoang 
thoảng theo làn gió bay đến 
rồi theo làn gió bay đi làm 

rung rinh những cánh hoa 
rừng đang tỏa hương sắc và 
lay động những ngọn cỏ còn 
trĩu nặng hạt sương mai. 

Nhưng gió từ đâu đến? Gió 
sẽ đi về đâu? Nếu một lúc nào 
đó ta để tâm hồn đắm chìm 
trong cảnh sắc nên thơ của Đà 
Lạt với một chút cảm xúc của 
riêng mình trước làn gió hiu 
hiu rồi ngẫm suy. 

Gió đã có trong vũ trụ đất 
trời không biết tự bao giờ. Gió 
vô hình nhưng bản chất không 
hề thay đổi như những vật 
chất hữu hình quanh ta, luôn 
tồn tại những đặc tính của 
riêng mình đến muôn thế hệ. 

“Muối đã mặn ngàn năm 
vẫn mặn, 

Gừng đã cay muôn thuở 
vẫn còn cay”. 

Gió không có màu sắc 
nhưng có thể nhuộm cho mùa 
Xuân xanh tươi, mùa Thu vàng 
lá. Gió không có hương vị 
nhưng có thể đưa hương thơm 

SUY TƯ 
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của ngàn hoa đến với mọi 
người. Không ai nhìn thấy gió 
nhưng chỉ nhận biết khi gió tác 
động lên mọi vật và cảm giác 
của riêng mình trước làn gió 
mơn man. 

“Có nghĩa gì đâu một buổi 
chiều 

Nó chiếm hồn ta bằng nắng 
nhạt 

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu 
hiu.” 

Có lúc gió êm đềm thật 
hiền lành.Trước làn gió nhẹ 
kết hợp với những áng mây 
trôi bồng bềnh bên vầng trăng 
sáng, đã gợi hứng biết bao thi 
nhân sáng tác nên những vần 
thơ trữ tình êm dịu. 

“Nước mây êm ái bóng 
trăng sao 

Say sưa em nhìn lên trời 
cao 

Buông khúc đàn lòng theo 
nhịp gió 

Giờ phút thần tiên, hồn 
phiêu dao” 

Gió mát trăng thanh tạo 
nên một khung cảnh thanh 
bình, cơm no áo ấm. Nhưng có 
lúc gió trở nên hung tợn qua 
những trận cuồng phong bão 

táp, gây biết bao thảm họa cho 
con người, làm con người rất 
khiếp sợ nhưng cũng rất căm 
ghét. 

Linh hồn con người giống 
như gió, cũng vô hình, cũng 
không sắc màu, không hương 
vị nhưng có thể đưa danh 
thơm tiếng tốt đến với mọi 
người qua cử chỉ yêu thương 
cùng với tấm lòng khoan dung 
quảng đại đã xoa dịu những 
mảnh đời bất hạnh. Và cũng có 
thể đưa tiếng xấu ngàn thu đối 
với lối sống tham lam ích kỷ… 
gây hại cho đời như những 
trận cuồng phong bão táp mà 
muôn thế hệ nguyền rủa 
không sao rửa sạch vì: 

“Trăm năm bia đá thì mòn 

Ngàn năm bia miệng vẫn 
còn trơ trơ” 

Con người trở nên tàn ác, 
tham lam do rơi vào vòng xoáy 
của đồng tiền, rồi đắm chìm 
trong những thú vui trần thế 
và đánh mất những giá trị 
thiêng liêng trong con người, 
đã để cho tham sân si điều 
khiển cuộc sống của mình. Vì 
thế, trên thế giới ngày nay 
luôn xảy ra chiến tranh giữa 
nước này với nước nọ, vì tham 



24 | Lửa Mến tháng 02 - 2023 

lam, vì ghen tỵ… làm cho nhân 
dân khốn khổ, cửa nát nhà tan, 
gia đình ly tán còn thê lương 
hơn cả những trận cuồng 
phong bão táp. 

Không những thế, giới trẻ 
ngày nay nhiều người đã lao 
vào lối sống buông thả, thác 
loạn, làm cho luân lý băng 
hoại, gia đình đổ vỡ, phá thai 
tràn lan… những thảm kịch 
này là sản phẩm của một nền 
văn minh đương đại, tạo ra là 
hậu quả do một hệ thống tư 
duy biến thành thể chế và nếp 
sống. 

Con người được cấu thành 
bởi hồn và xác. Một khi người 
ta chỉ xem vật chất, xác thịt là 
một thực tại duy nhất, thì nó 
sẽ được đưa lên vị trí thượng 
tôn. Lúc này, “tiền là tiên là 
phật”, tương quan giữa người 
với người chỉ nhìn qua lỗ đồng 
xu và tệ nạn tràn lan khắp xã 

hội. Cũng một phần là ngày 
nay nhiều người không còn tin 
hoặc là hồ nghi sự tồn tại một 
thế giới siêu nhiên. Bên cạnh 
đó, chủ nghĩa duy vật cũng tác 
động làm họ từ hồ nghi rồi 
không còn tin có linh hồn, thần 
thánh, ma quỷ gì nữa. Từ đó, 
họ cho rằng chết là hết, đời 
người chỉ sống có một lần thôi, 
phải dùng mọi cách để có một 
cuộc sống thật sung sướng, 
hưởng thụ thật đầy đủ để khỏi 
uổng phí một đời người và 
không từ một thủ đoạn gian ác 
nào miễn sao đạt được mục 
đích. Dẫn đến nhân sinh quan 
của con người thời nay cũng 
thay đổi: “Thật thà là cha 
thằng dại”. May thay bên trong 
con người vẫn còn hai tiếng 
“lương tâm”, ít nhiều gì cũng 
kềm hãm bớt những tội ác của 
họ. Phải chăng lương tâm và 
linh hồn thuộc lĩnh vực siêu 
nhiên mà tạo hóa đã ban tặng 
cho con người, trong khi các 
loài thụ tạo khác đều không 
có? 

Cũng như gió, linh hồn 
không màu sắc, không hương 
vị, cũng không ai nhìn thấy 
linh hồn, nhưng chỉ nhận biết 
qua những hiện tượng kỳ lạ 
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mà khoa học không sao giải 
thích được. Tuy thế, linh hồn 
vẫn còn trong trạng thái hư 
hư, thực thực, nên chưa đủ sức 
thuyết phục người ta tin chắc 
có một thế giới thần thiêng. 
Nhưng từ cổ chí kim, bất cứ ai 
trong chúng ta cũng phải tuân 
theo cái quy luật nhân sinh: 
tận cùng là cái chết. Vậy mà 
tận nơi thẳm sâu của mỗi tâm 
hồn, như có tiếng nói vô hình: 
“tôi không bao giờ chết”, mặc 
dù chung quanh ta, thỉnh 
thoảng có kẻ qua đời, ngay cả 
người thân ta cũng vừa nhắm 
mắt xuôi tay. Phải chăng đó là 
tiếng nói của linh hồn trong 
một thân xác được tạo dựng từ 
bụi đất? Hơn nữa, tại sao có 
lương tâm? Lương tâm lại 
nhắc nhở ta làm điều lành 
tránh xa điều dữ và ta cảm 
thấy hân hoan khi thực thi bác 
ái hoặc làm những việc có ích 
cho cộng đồng. Ngược lại, ta sẽ 
đau buồn, day dứt khi làm 
những điều gian dối. Tại sao 
chỉ riêng con người mới có 
lương tâm, còn những loài thụ 
tạo khác lại không có? Những 
điều trên chứng tỏ trong mỗi 
con người, đều có một linh 
hồn bất tử, nhưng những 

người theo chủ nghĩa duy vật 
lại phủ nhận. 

Từ xưa đến nay, tôn giáo 
nào cũng tin có một thế giới vô 
hình với những niềm tin khác 
nhau. Riêng người Công giáo 
rất mạnh tin về sự hiện hữu 
của Thiên Chúa vì có nhiều 
dấu chứng từ Đức Mẹ và các 
Thánh… Nổi bật hơn cả là 
niềm tin Chúa Giêsu đã Phục 
sinh. 

Thánh Phaolô tông đồ đã 
nói: “Nếu Đức Kitô đã không 
chỗi dậy, thì lời rao giảng của 
chúng tôi trống rỗng và cả đức 
tin của anh em cũng trống 
rỗng” (1Cr 15,14), “Nếu Đức 
Kitô không chỗi dậy thì lòng 
tin của anh em thật hão 
huyền…” (1Cr 15,17). Những 
người theo chủ nghĩa vô thần 
cho đây là một điều phản khoa 
học, trái với quy luật của tự 
nhiên. Họ đã nỗ lực tìm những 
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bằng chứng để bác bỏ chuyện 
Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, 
nhằm đạp đổ Giáo hội và chế 
giễu các tín hữu, là những kẻ 
điên rồ ngốc nghếch. Nhưng 
trải qua hơn hai ngàn năm với 
biết bao thế hệ con cháu, mà 
họ vẫn không tìm được một 
chứng cứ nào để bác bỏ sự 
kiện Chúa Giêsu đã Phục sinh, 
cho dù đó là một chuyện trái 
với quy luật nhân sinh, bởi vì 
Chúa Giêsu đã thật sự sống lại 
từ cõi chết. 

Vững tin Chúa Giêsu đã 
phục sinh cũng đồng nghĩa tin 
vào một thế giới thần thiêng, 
tin có Thiên Chúa, có thiên 
đàng, hỏa ngục và sự phán xét 
công minh về cách sống của 
các linh hồn khi còn tại thế. 

Người xưa có câu: “sinh ký 
tử quy”. Cuộc đời của con 
người chỉ là một quán trọ ở 
trần gian và sẽ trở về cội 
nguồn sau khi nhắm mắt lìa 
đời. Những việc làm cũng như 
cách sống của chúng ta hôm 
nay, sẽ xác định cho số phận 
mai sau, lúc chúng ta giã từ cõi 

thế. Vì Thiên Chúa là Đấng 
thưởng phạt rất công minh. Để 
chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống 
tươi sáng trên thiên đàng 
trong những ngày sau hết, 
chúng ta hãy nhóm lên trong 
tim mình một đốm lửa, đó là 
lửa tình yêu, biết cho đi, biết 
hy sinh san sẻ để hoa tình yêu 
luôn nở rộ. Đó chính là hành 
trang chúng ta mang theo để 
nối vào cội nguồn,vì cội nguồn 
của Thiên Chúa là tình yêu. 

Và những bài thánh ca đã 
nhắc nhở chúng ta: “Người ơi 
hãy nhớ thân ta chỉ là cát bụi, 
một mai ta sẽ trở về bụi cát mà 
thôi”. Cuộc đời này chỉ là một 
quán trọ trần gian, rất ngắn 
ngủi, rất mong manh “nắng lên 
đồi thì đêm tắt thở… mây 
trắng giăng trời thì nắng tan 
đi”. Vì thế, ta hãy mau ăn năn 
thống hối rồi nhóm lên trong 
tim mình một đốm lửa yêu 
thương, để làm hành trang về 
cùng Thiên Chúa trong những 
ngày sau hết và luôn nhớ rằng 
con người chỉ là bụi tro sẽ trở 
về với bụi tro. 
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SỐNG BÁC ÁI MÙA CHAY 
Jos. Hoàng Mạnh Hùng 

Theo lịch phụng vụ, mùa 
Chay nhằm chuẩn bị lễ Vượt Qua. 
Phụng vụ mùa Chay giúp cho dự 
tòng và các tín hữu cử hành mầu 
nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng 
được chuẩn bị qua những giai 
đoạn khác nhau của việc nhập 
đạo, còn các tín hữu thì qua việc 
tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và 
việc sám hối (AC 27). Người Kitô 
hữu bắt đầu bước vào mùa Chay 
với thứ Tư Lễ Tro. Bình thường 
trong ngày này, nếu không tới 
nhà thờ để được xức tro thì 
những người có tâm hồn đạo 
đức sẽ cảm thấy áy náy, có lỗi 
với Chúa. Ngay cả những người 
không thường xuyên tới nhà thờ 
cũng cố gắng bắt đầu thể hiện 
mùa Chay bằng việc chịu tro.  

Theo nghi thức, các thừa tác 
viên sẽ dùng tro vạch dấu thánh 
giá trên trán của bản thân mình 
và những người tham dự. Tro 
này từ những chiếc lá dừa đã 
được làm phép trong Lễ Lá năm 
trước được đốt đi. Tro nhắc nhở 
cho các Kitô hữu về thân phận 
của con người được dựng nên từ 

bụi đất. Tro được xức lên trán 
để khắc ghi vào tâm trí chúng ta 
thực tại cát bụi của con người. Vì 
vậy, khi dùng tro ghi dấu Thánh 
giá trên trán, các thừa tác viên 
sẽ đọc: “Ngươi là bụi đất, và sẽ 
trở về với bụi đất." (St 3,19) hoặc 
“Anh em hãy sám hối và tin vào 
Tin mừng." (Mc 1,15). 

Những chiếc lá dừa năm 
trước được đốt đi thành tro là 
một dấu chỉ cho ý nghĩa của mùa 
Chay. Nó mời gọi mỗi một Kitô 
hữu chúng ta phải nhìn lại cuộc 
sống của mình trong năm qua. 
Phải xét lại những thói hư tật 
xấu, cách cư xử và thái độ sống 
của mình đối với tha nhân. Phải 
thiêu đốt thành tro bụi tất cả 
những gì xấu xa tội lỗi và quyết 
tâm tu sửa cuộc đời. Đồng thời, 
ta cũng cương quyết theo gương 
Chúa Giêsu bước vào sa mạc đầy 
cát bụi để đối diện với kẻ thù 
của mình là Satan - kẻ luôn xúi 
dục ta chiều theo tính đam mê 
xác thịt, ham hố quyền hành và 
tham lam tiền của.  

Ngay từ thời Cựu Ước, tiên 
tri Giôen đã có lời kêu gọi: “Các 
ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, 
hãy ăn chay, khóc lóc và thống 
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thiết than van. Đừng xé áo, 
nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về 
cùng Đức Chúa là Thiên Chúa 
của anh em, bởi vì Người từ bi và 
nhân hậu, chậm giận và giàu tình 
thương” (Ge 2,12-13). Vì thế, 
mùa Chay chính là mùa trở về 
với chính mình để có thể trở về 
với Thiên Chúa. Trở về với chính 
mình để hiểu rằng mình được 
dựng nên từ tro bụi, đất cát, thì 
một mai cũng sẽ trở về với đất 
cát tro bụi mà thôi.  

Nhìn nhận mình là bụi cát, ta 
noi gương Chúa Giêsu sống tín 
thác, khiêm hạ và kính sợ Thiên 
Chúa. Thiên Chúa luôn mời gọi 
chúng ta trở nên một tạo vật 
mới. Ngài muốn tái tạo và ban 
ơn cứu độ cho chúng ta. Song 
Ngài chỉ có thể tái tạo và cứu độ 
chúng ta khi nào ta tự hạ để nhìn 
nhận thân phận cát bụi của 
mình. Mùa Chay trao tặng cho 
chúng ta cơ hội để thay đổi và 
hoán cải cuộc đời.  

Ðồng thời, lễ nghi khởi đầu 
Mùa Chay cũng đề ra cho Kitô 
hữu một hành trình phải đi theo 
trong thời gian suốt mùa Chay. 
Hành trình đó là thực hành các 
việc làm biểu lộ sự thống hối, 
cầu nguyện và sống bác ái. Đi 
sâu vào tâm tình thống hối, suy 
tư về thân phận con người, về lỗi 

lầm của mình và nhu cầu khẩn 
thiết phải trở về, phải canh tân 
cuộc sống để hướng về ơn cứu 
độ mà Chúa Kitô đã thực hiện 
cho chúng ta.  

Mục đích truyền thống của 
mùa Chay là việc chuẩn bị của 
các tín hữu qua việc chay tịnh, 
sám hối, ăn năn tội lỗi, cầu 
nguyện và thực hành bác ái từ 
thiện. Bác ái trước hết là “Phải 
đối xử tốt với nhau, phải có lòng 
thương xót và biết tha thứ cho 
nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ 
cho anh em trong Đức Kitô” (Eph 
4,32). Trước hết, mỗi người cần 
phải thực thi bác ái ngay trong 
gia đình, khu xóm, cộng đoàn 
của mình.  

Người đời thường hay đi tìm 
những nơi xa, những đối tượng 
lạ để biểu lộ sự quảng đại của 
mình; nhưng lại dễ quên những 
gì bình thường trước mắt hay 
bên cạnh. Chúng ta có thể sống 
nhân từ, làm nhiều nghĩa cử bác 
ái cho những người xa lạ, nhưng 
chưa chắc đã làm được những 
việc tương tự cho những anh chị 
em đang hằng ngày sống bên 
cạnh chúng ta.  

Thứ đến, không phải ăn chay 
là tiết giảm chi tiêu rồi cất tiền 
vào tủ, nhưng là chia sẻ cho 
người nghèo. Giáo hội Công giáo 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1m_h%E1%BB%91i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82n_n%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_nguy%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_nguy%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_thi%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_thi%E1%BB%87n
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là Giáo hội của người nghèo, điều 
này đã được Đức Thánh Cha 
Phanxicô khẳng định: “Nơi 
những người nghèo và cùng khổ, 
chúng ta nhìn thấy khuôn mặt 
Đức Kitô; khi yêu thương và giúp 
đỡ người nghèo, chúng ta yêu 
thương và phục vụ chính Đức 
Kitô.” (Sứ điệp mùa Chay 2014). 
Việc bác ái vẫn được hiểu thông 
thường là cho đi, là chia sẻ cho 
kẻ thiếu thốn. Nhưng nếu hiểu 
xâu xa hơn theo cái nhìn đạo 
đức Kitô giáo, thì đó là trả lại 
cho người nghèo những quyền 
cơ bản về cái ăn, cái mặc và nơi 
ở xứng đáng mà lẽ ra họ được 
hưởng ngoài việc tích công góp 
đức. 

Nhiều người làm việc bác ái 
nhưng vẫn còn những băn 
khoăn, lấn cấn dù vẫn biết rằng 
cho đi là không cần nhận lại. Bác 
ái là không phân biệt, vậy mà ta 
lại có cảm giác như người nghèo 
ở các nơi khác đáng thương hơn 
người nghèo ở nơi ta sinh sống! 
Có những đoàn thể lo đi bác ái ở 
những nơi khác, nhưng ngay 
trong Giáo hội địa phương thì 
thiếu sự quan tâm, sâu sát. Khi 
tổng kết, báo cáo thành tích sẽ 
được kể như một sự phát triển 
đoàn thể ra nước ngoài. Nhưng 
ở “vùng ngoại biên” ngay trong 
nước thì vẫn còn có những xứ 

đạo, những gia đình khó khăn 
cần trợ giúp!  

Bố thí vì lòng bác ái chắc 
chắn là điều làm đẹp lòng Chúa 
vì nó phù hợp với bản chất thiện 
hảo, nhân từ, yêu thương và 
quảng đại của Thiên Chúa. Tất cả 
những việc bác ái của chúng ta 
đều phải quy hướng về Thiên 
Chúa như Đức cố Hồng Y 
Phanxicô Xavie Nguyễn Văn 
Thuận đã viết: “Nếu các công 
việc từ thiện xã hội của con 
không phải vì Chúa, thì con chỉ là 
nhân viên của một chi nhánh 
Hồng Thập Tự” (Đường hy vọng 
786).  

Tin mừng cũng nhấn mạnh: 
“Khi làm việc lành phúc đức, anh 
em phải coi chừng, chớ có phô 
trương cho thiên hạ thấy.” và 
“Khi bố thí, đừng cho tay trái 
biết việc tay phải làm, để việc 
anh bố thí được kín đáo. Và Cha 
của anh, Đấng thấu suốt những 
gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” 
(x.Mt 6,1-4). Vì vậy khi làm việc 
bác ái trong mùa Chay Thánh 
này, chúng ta phải làm với lòng 
mến Chúa, yêu người thực sự 
với tâm tình thống hối, ăn năn, 
đền bù về những tội lỗi mình đã 
phạm để chuẩn bị tâm hồn sẵn 
sàng cử hành cuộc Vượt Qua 
Thánh 2023. 
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SẮC MẦU MÙA XUÂN 
Nguyễn Thanh Hà 

Xứ đoàn Võ Dõng 

Có mùa Xuân rực rỡ mầu hồng 

Chuyện sinh nhai tấn lộc hạnh thông 

Nơi gia đình lung linh hạnh phúc 

Trong hôn nhân đẹp nghĩa vợ chồng. 

 

Có mùa Xuân tươi thắm mầu xanh 

Cả một năm thịnh vượng an khang 

Khi thất bại sáng lên hy vọng 

Lúc thành công cảm tạ phúc lành. 

 

Có mùa Xuân u ám mầu đen 

Ngày từng ngày sống trong thấp hèn 

Dẫu cố gắng đứng dậy đi tới 

Nhưng thành sự lại bởi tại thiên. 

 

Có mùa Xuân lấp lánh ánh vàng 

Là đại gia hưởng thụ giầu sang 

Bàn tay son không quen thiện nguyện 

Xa tình Chúa tin vào thế gian. 

 

Và mỗi năm Xuân đến một lần  

Theo năm tháng tàn phai nhạt dần 

Mầu hồng xanh đen vàng tan biến 

Xuân đến Xuân đi theo bụi trần. 

 

Chính Chúa là mùa Xuân vĩnh hằng  

Dành cho ai ái mộ thiên đàng 

Ngày và đêm tín thác vào Chúa 

Yêu mến Ngài chối bỏ thế gian. 
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TÂM  SỰ CỦA NGƯỜI VỢ TRẺ 
BCT 

Tình yêu mạnh hơn sự chết 
Đức tin người vợ tha thiết thẳm sâu 

Cậy trông ơn Chúa nhiệm mầu 
Phúc lành đón nhận, khấu đầu tạ ơn. 

Gia đình nhỏ bé của tôi tuy 
nghèo, nhưng bù lại, tôi có được 
người chồng rất tốt tính và luôn 
hết lòng yêu thương vợ con. Do 
đó, tôi cảm nhận được hạnh phúc 
trong mái ấm hôn nhân gia đình 
Công giáo của mình. Thế rồi, giữa 
năm 2022 vừa qua, Chúa đã gửi 
đến gia đình tôi một biến cố rất 
lớn, tôi thiết tưởng, Ngài thử 
thách lòng tin của tôi, như một 
cơn ác mộng và cho tới giờ tôi 
mới hoàn hồn… ghi lại trang nhật 
ký thật kỳ diệu sau đây: 

Vào ngày 12.5.2022, sau khi 
chồng tôi đi làm về, tầm hơn 19g, 
anh tắm rửa vệ sinh cho các con 
xong, anh nói với tôi rằng anh bị 
nhức đầu, sáng giờ cứ đau âm ỉ 
như vậy, sau đó thì ói ra nhiều. 
Tôi lấy thuốc panadol cho anh 
uống như mọi khi. Nhưng anh nói 
mệt, không uống và nằm vật ra 
giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi 
vã ra như tắm. Tôi lo lắng và 
hoảng loạn, với tay lấy chai nước 
thánh đổ vào miệng anh 
bằng muỗng cà phê, hy vọng 
Chúa chữa lành cho anh. Tôi bảo 
anh nằm nghỉ, tôi đi mua phở cho 
anh ăn vì vừa ói ra hết. Khi tôi về 
lay anh dậy, anh đã nằm bất 
động. Tôi vội đưa anh vào bệnh 
viện quận 7 cho gần nhà và anh 
được xe cấp cứu chuyển lên BV 
115. Vào đây đã hơn 22g, các bác 
sĩ tiến hành chụp CT-MRI các 
kiểu và kết quả, do anh bị tăng 
huyết áp nên vỡ mạch máu não, 
xuất huyết loang khắp não, hôn 
mê sâu và các bác sĩ kết luận đã 

TRANG THANH NIÊN 
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chết lâm sàng. Tạm thời anh 
được các bác sĩ gắn máy trợ thở 
và báo với tôi ra làm thủ tục đưa 
anh về lo hậu sự. Tôi như người 
mất hồn, chân đi không vững, suy 
sụp hoàn toàn. Tôi gọi điện thoại 
báo tin cho gia đình bên anh gồm 
ba, em trai và cô chú dì của anh, 
ngỏ ý với họ xin được đưa xác 
anh về nhà của ông bà bên quận 4 
(nơi anh sinh ra và lớn lên, gắn 
bó hơn 30 năm ở đây). Anh là tân 
tòng, kết hôn và theo đạo Công 
giáo của tôi. Sau khi nghe tôi kể 
về bệnh tình của anh như vậy, thì 
gia đình chồng thống nhất ngày 
15.05.2022 sẽ đưa xác anh về. Lý 
do là ngày mai, thứ Sáu ngày 13 
(ngày xấu), ngày mốt lại rơi vào 
ngày 14 Âm lịch (kiêng kỵ), 
nên mới có trường hợp để anh 
nằm viện thêm 2 ngày. Tôi vâng 
theo, vì tôi không còn cách nào 
khác. Chúng tôi không có nhà 
riêng, vợ chồng và 2 con đang ở 
thuê tận Nhà Bè. Đêm đó,  tôi ở 
lại phòng cấp cứu với anh cùng 
các bệnh nhân khác. Trong phòng 
hồi sức cấp cứu này có 3 giường, 
mà cứ nửa tiếng lại có 1 ca được 
đẩy vào. Bệnh nhân đã chết lâm 
sàng, được đẩy vào đây chỉ để 
gắn máy thở, đợi người thân 
hoàn tất thủ tục xong để đưa về. 
Tôi là người nhát gan và sợ 
ma lắm, nhưng vì chồng nằm 
trong đó, tôi không nỡ bỏ anh lại 

một mình. Suốt đêm tôi cứ nắm 
tay anh và thầm thì đọc: “Vì cuộc 
khổ nạn đau thương của Chúa 
Giêsu Kitô, xin Cha thương xót và 
cứu chữa cho chồng con” .... 

Đêm đó, tôi nhắn tin báo cho 
những người bạn của chúng tôi 
biết bệnh tình của anh, xin mọi 
người thêm lời cầu nguyện cho 
anh được tai qua nạn khỏi. Tôi 
vẫn hy vọng có một phép màu 
cho anh được tỉnh lại. Tôi miên 
man tưởng tượng như trong 
chuyện cổ tích... 

Hay tin anh bệnh, các bạn gửi 
lời chia buồn, an ủi, động viên tôi, 
khuyên tôi cố mạnh mẽ để còn lo 
cho 2 đứa con thơ dại. 

Tôi chờ đợi, hy vọng rồi 
tim đau thắt khi nghe nhiều bác sĩ 
chẩn đoán rằng bệnh nhân không 
qua khỏi, vì não của anh đã 
tổn thương nhiều, nếu mổ thì 50-
50, còn nếu thành công cũng chỉ 
sống đời thực vật mà thôi. Ngày 
thứ 2 trong phòng hồi sức cấp 
cứu, tôi bỏ anh nằm đó một mình 
và chạy về nhà em gái tôi, nơi tôi 
gửi trông giúp 2 con lúc tôi trong 
bệnh viện. Tôi chở 2 con lên nhà 
thờ Huyện Sỹ quận 1, nơi có đền 
Đức Mẹ Mễ Du, tôi nghe mọi 
người đồn Đức Mẹ ở đây linh 
lắm. Tôi và 2 con nhỏ quỳ sụp 
dưới chân Đức Mẹ khóc và cầu 
nguyện với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, anh 
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ấy là trụ cột trong gia đình, một 
đời anh ấy đã thương yêu mẹ con 
con, anh ấy đã hết lòng vì gia đình 
này, xin Mẹ thương cứu chữa cho 
anh ấy được tỉnh lại, gặp thầy gặp 
thuốc. Cho anh ấy sống với mẹ 
con con, con chỉ xin cho anh được 
sống lại, anh ấy có thành người 
thực vật, con cũng nguyện chăm 
sóc anh ấy đến cùng, xin Mẹ 
thương gia đình nhỏ của chúng 
con”.  

Ngày thứ 3, tôi không còn hi 
vọng gì nữa! Trong lúc tuyệt vọng 
nhất, tôi chợt nghe bên ngoài đọc 
tên chồng tôi, anh ấy được 
chuyển qua phòng hồi sức chống 
độc, trong khi chồng tôi vẫn hôn 
mê sâu và thở bắng máy, não của 
anh chết dần. 

Tôi tìm gặp và hỏi bác sĩ thì 
được biết anh sẽ được mổ vào 
đêm  nay, nhưng chưa biết chính 
xác giờ nào, và nghe đâu có người 
gửi gắm anh cho bác sĩ giỏi trên 
khoa thần kinh ngoại. Vâng, chính 
xác là chồng tôi được lên bàn mổ 
lúc 01g sáng ngày 15.05.2022, là 
ngày như dự tính ban đầu anh sẽ 
được đưa về nhà lo hậu sự. Gia 
đình chồng gọi điện thúc giục 
tôi đưa anh về nhà càng sớm càng 
tốt để được “giờ tốt”. Tôi nói với  
họ anh đã được lên bàn mổ dẫn 
lưu não thất trái, vì áp lực nội sọ 
chèn ép lên vỏ não (não bị phù). 

Những ngày tiếp theo là 
những ngày trông ngóng tin anh, 
vì phòng hậu phẫu vô trùng tuyệt 
đối, không cho thân nhân ra vào, 
mọi việc đều được các điều 
dưỡng chăm sóc. Vào 9g sáng mỗi 
ngày, tình trạng của bệnh nhân 
được thông báo trên giấy A4 dán 
trước cửa phòng. Mổ hơn 3 tuần 
rồi mà anh vẫn còn hôn mê, 
thở máy, số điểm glassgrow chỉ 
đạt 3 điểm. ..Thở máy lâu ngày 
anh bị viêm phổi, suy hô 
hấp, không thể thở được nữa, bác 
sĩ tư vấn cho tôi tiếp tục phẫu 
thuật mở nội khí quản, tiểu phẫu 
gắn dụng cụ ở cổ cho anh thở dễ 
dàng hơn.  

Mỗi ngày tôi vẫn chăm chỉ từ 
bệnh viện về nhà chở 2 con lên 
nhà thờ Huyện Sỹ cầu nguyện 
cùng Đức Mẹ. Các bạn ở khắp nơi 
cũng luôn cầu nguyện cho anh. 
Có cô bạn vừa nghe tin liền hứa 
ngày mai 13.05.2022 là ngày kỷ 
niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, sẽ 
đi xin lễ và cầu nguyện cho chồng 
tôi, cứ yên tâm.   

Ngày 07.6.2022, bác sĩ báo 
anh đã mở mắt nhưng chưa tiếp 
xúc được. Tạ ơn Chúa, tôi mừng 
vui khôn siết. Anh được chuyển 
lên phòng cấp cứu của Khoa 
mạch máu não, tôi được trực tiếp 
chăm sóc anh sau 22 ngày nằm 
phòng hồi sức tích cực. Băng ca 
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được đẩy từ phòng hậu phẫu ra, 
tôi tiến đến và hỏi anh có nhớ tôi 
không? Anh gật đầu. Vậy anh có 
bị mất trí nhớ không? Anh có trở 
thành người thực vật không? 
Những câu hỏi liên tục lóe lên 
trong đầu tôi.  

Lên phòng cấp cứu Khoa 
mạch máu não này, tôi không 
quên  đặt lên  ngực  anh khăn 
tthánh Giêrađô, tượng Lòng Chúa 
thương xót tôi luôn mang theo 
bên mình. Một ngày anh mở mắt 
tầm 4-5 lần, mỗi lần chỉ vài phút 
và không nói chuyện, tôi vẫn nắm 
tay và đọc với anh câu kinh này: 
“Vì cuộc khổ nạn đau thương của 
Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương 
xót và cứu chữa cho chồng con”. 
Cùng phòng có một soeur đang 
chăm sóc cho bố, tôi ngỏ ý xin 
soeur giúp việc trao Mình Thánh 
Chúa cho anh và soeur đã chấp 
nhận.  

Mỗi ngày, các y bác sĩ đến 
thăm khám bệnh đều lắc đầu và 
nói với tôi hãy chuẩn bị tinh thần, 
anh không còn sống được bao 
lâu!  Anh có thể ra đi bất cứ lúc 
nào, nguyên nhân nằm điều trị 
lâu, bệnh nhân bị suy thận, suy 
hô hấp, nhiễm trùng vết mổ, 
nhiễm trùng máu… (người ta gọi 

là nhiễm trùng chéo) và bây giờ 
là viêm phổi đa kháng thuốc... 

Ai nói gì tôi vẫn tin tưởng và 
phó thác tất cả vào lòng thương 
xót của Chúa. Tôi tin Ngài đã 
nhận lời tôi kêu xin, vì nếu không, 
chồng tôi đã hóa thành đống tro 
từ ngày ấy rồi. 

Kính thưa quý vị, hôm nay 
chồng tôi đã trải qua cơn bạo 
bệnh hơn tám tháng rồi. Thời 
gian nằm viện hai tháng, theo lời 
kết luận của các y bác sĩ thì chồng 
tôi đã bị liệt, sống đời thực vật và 
phải thở qua nội khí quản suốt 
đời. Thế nhưng hôm nay, tôi làm 
chứng về điều này, Chúa đã nghe 
lời của con cái Ngài kêu xin qua 
lời cầu bầu của Mẹ Maria. Chồng 
tôi đã hoàn toàn bình phục, sinh 
hoạt bình thường, tự vệ sinh cá 
nhân,  đầu óc tỉnh táo (dạy học 
cho con), được rút nội khí  
quản, thở bình thường. Giờ anh 
đã tự một mình đi lại quanh 
nhà, do không cử động quá lâu 
nên các cơ còn bị yếu, đi đứng 
chưa được nhanh nhẹn mà 
thôi, hy vọng một ngày không xa, 
anh được mạnh khỏe như trước, 
để làm nhân chứng sống động 
cho Chúa ngay giữa cuộc đời này.  

(Viết theo tâm sự  
của người vợ trẻ) 
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GIÁO DỤC NHÂN BẢN CHO THIẾU NHI 

 

Vui với người vui, khóc với người khóc. (Rm 12,15). 

142. Khi đến thăm người quá cố, em không được đùa giỡn, nên nói 

nhỏ nhẹ vừa nghe. 

143. Khi cầu nguyện bên linh cữu, thấy có những người khác đang 

chờ đợi thì cần ngắn gọn, không dài dòng, lê thê. 

144. Không lấy lý do canh xác người quá cố để chơi cờ bạc hay ăn 

nhậu. 

145. Khi quan tài còn ở nhà, không kèn trống, hát xướng mãi tới 

khuya làm hàng xóm mất ngủ. 

146. Không nên gào khóc lớn tiếng, kể lể dài dòng, có khi người 

nghe hiểu lầm là mượn tiếng khóc để chửi xéo họ. 

147. Không nên đề bảng “miễn phúng điếu”, vì đức ái là phải biết 

nhận và biết cho (x. Ga 13,6t). 

148. Tạo điều kiện cho người quá cố có quà tặng. Cụ thể thay vì 

phúng vòng hoa, em dùng tiền để nhà hiếu có điều kiện chia sẻ. Thí 

TRANG THIẾU NHI 
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dụ: gởi cha sở thưởng cho em nào học giáo lý giỏi, hoặc chia cho 

người túng thiếu. Nếu em bắt chước thói đời chỉ phúng vòng hoa, thì 

không tạo điều kiện cho người quá cố trả lời Chúa khi tới cửa trời, 

Ngài sẽ hỏi: “sống trên đời, ngươi có chia sẻ không?” (x. Mt 25,31-

46). 

149. Phúng vòng hoa sinh nhiều bất lợi: 

+ Tốn kém, làm phiền nhà hiếu mỗi khi dịch chuyển, không có nơi 

đặt… 

+ Người nghèo nhìn thấy xót xa phận mình. 

+ Khác với lương dân, khi đưa quan tài ra nghĩa trang, họ còn rải 

quà dọc đường cho ma đói ăn; người Công Giáo cũng nên tiết kiệm để 

chia cho người đói ăn, người có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp này. 

150. Khi đến nhà hiếu thăm viếng người quá cố và cầu nguyện 

cho họ, em phải bỏ hẳn kiểu nói của nhiều người không có đức tin. 

Thí dụ: không được nói: “nhà héo”, mà phải nói “nhà hiếu”; không 

nói: “đây là một mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp lại được!”. 

Nếu nói như thế là nghịch đức tin Kitô Giáo, vì giáo lý Công 

Giáo dạy: chết là “sinh thì”, nghĩa là thời gian sống, nhất là được 

Chúa đưa về thiên đàng sống hạnh phúc với Chúa và các thánh. 

151. Khi đi dự tiệc cưới, tiệc mừng nên đúng giờ kẻo bắt người 

khác phải chờ. 

152. Khi dự tiệc cưới tránh mặc toàn đồ đen hay những đồ “rách 

rưới”, hoặc thời trang “bãi biển”. 

153. Dự tiệc cưới không ăn nhậu quá đà say xỉn không kiểm soát 

được lời nói và hành động. Cũng không ngồi nhậu lâu giờ bắt người 

khác chờ đợi. 

Nguồn: Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí 

TB Giáo dục Công giáo -  Giáo phận Xuân Lộc 

--Hết-- 

 

 

 

 

https://baoconggiao.info/
https://baoconggiao.info/
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BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ 
BS Vũ Phong 

Bệnh Đậu mùa khỉ 
(monkeypox) không phải là 
bệnh mới, bệnh ghi nhận lần 
đầu tiên vào năm 1958 trên các 
đàn khỉ được nuôi để nghiên 
cứu, do đó có tên là bệnh Đậu 
mùa khỉ. Trường hợp bệnh đầu 
tiên ở người được ghi nhận vào 
năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ 
Công Gô. Kể từ đó, bệnh Đậu 
mùa khỉ ở người trở thành 
bệnh lưu hành ở khu vực Trung 
Phi và Tây Phi. 

Năm 2003, đợt dịch đầu 
tiên bên ngoài châu Phi là ở 
Hoa Kỳ liên quan đến cầy thảo 
nguyên (chó đồng) đã dẫn đến 
hơn 70 ca mắc và sau đó bệnh 
Đậu mùa khỉ được báo cáo rải 
rác ở những du khách từ 
Nigeria đến Israel vào tháng 
9.2018, Vương quốc Anh vào 

tháng 9.2018, tháng 12.2019 và 
tháng 5.2021; Singapore vào 
tháng 5.2019; và Hoa Kỳ vào 
tháng 7 và tháng 11.2021. 

Từ tháng 5 năm 2022 đến 
nay dịch có diễn biến bất 
thường, đã ghi nhận dịch tại 12 
quốc gia khu vực châu Âu, đây 
là lần đầu tiên ghi nhận các ổ 
dịch tại khu vực này, mà chưa 
xác định được mối liên hệ với 
khu vực dịch lưu hành trước 
đó. Tiếp đó, dịch bệnh đã gia 
tăng liên tục cả về số ca mắc và 
số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi 
nhận trường hợp bệnh. Ngày 
23.7.2022, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) công bố dịch bệnh này 
là tình trạng khẩn cấp về sức 
khỏe cộng đồng quốc tế. Đến 
ngày 15.8.2022, đã ghi nhận 
trên 35 nghìn ca mắc tại 92 
quốc gia, trong đó có 12 trường 
hợp tử vong. Hiện có một số 
quốc gia gần với nước ta như 
Thái Lan, Singapore, Đài Loan 
(Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Nhật Bản đã ghi nhận 
trường hợp bệnh xâm nhập. 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 
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Vi rút gây bệnh Đậu mùa 
khỉ là một loại vi rút DNA sợi 
đôi, hiện có 2 nhánh vi rút gồm 
nhánh Trung Phi và nhánh Tây 
Phi, trong đó nhánh Trung Phi 
thường gây bệnh nặng hơn và 
có khả năng lây lan nhanh hơn. 
Một số loài cảm nhiễm với vi 
rút Đậu mùa khỉ gồm sóc cây, 
chuột túi Gambian, động vật 
linh trưởng và một số loại khác. 
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác 
định được chính xác ổ chứa. 

Bệnh Đậu mùa khỉ là bệnh 
lây truyền từ động vật sang 
người, việc lây truyền từ người 
sang người khi tiếp xúc trực 
tiếp gần, lây qua vết thương hở, 
dịch cơ thể, giọt bắn lớn của 
đường hô hấp và qua tiếp xúc 
với các vật dụng, đồ dùng 
nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền 
có thể xảy ra qua nhau thai từ 
mẹ sang thai nhi hoặc tiếp xúc 
gần trong và sau khi sinh. Ngoài 
ra, cũng ghi nhận sự gia tăng và 

số lượng trường hợp bệnh tại 
các quốc gia khu vực Tây, 
Trung Phi. 

Thời gian ủ bệnh thường từ 
6-13 ngày, nhưng có thể dao 
động từ 5-21 ngày. Biểu hiện 
triệu chứng có thể khác nhau 
tùy thuộc vào từng giai đoạn 
bệnh, nhưng tương tự như 
bệnh đậu mùa, các triệu chứng 
thường thấy như là: sốt, đau 
đầu, đau cơ, đau lưng, sưng 
hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt 
mỏi, phát ban có thể nhìn giống 
như mụn nước xuất hiện trên 
mặt, bên trong miệng hoặc ở 
các bộ phận khác của cơ thể 
như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ 
phận sinh dục hoặc hậu môn. 
Bệnh có thể tự khỏi trong vòng 
2-3 tuần. 

Theo WHO tỷ lệ tử vong khi 
mắc bệnh theo thống kê trước 
đây dao động từ 0-11% nói 
chung và cao hơn ở trẻ nhỏ. 
Theo trung tâm kiểm soát bệnh 
tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tỷ lệ 
tử vong của bệnh Đậu mùa khỉ 
liên quan đến nhóm vi rút Đậu 
mùa khỉ nhánh Tây Phi là 1% 
và có thể cao hơn ở nhóm đối 
tượng bị suy giảm miễn dịch. 

Theo CDC Việt Nam
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LẠY CHÚA CHÚNG CON VỀ  

TỪ BỐN PHƯƠNG TRỜI 
                                             Giuse Hoàng Công Nga, GP Bà Rịa 

 

NGUỒN GỐC ĐOÀN THỂ GĐPTTTCG VN 

Năm 1942, Phong trào Liên 
Minh Thánh Tâm (LMTT) được 
cha Gerard Gagnon (người Pháp, 
tên Việt Nam là cha Nhân), Dòng 
Chúa Cứu Thế phát động tại Hà 
Nội và đến năm 1946 thành lập 
tại giáo xứ Thái Hà, ấp Nam 
Đồng, giáo phận Hà Nội. Năm 
1948, ngài trao lại trách nhiệm 
điều hành Phong trào cho cha 
Giacôbê Đào Hữu Thọ (1917 ÷ 

1984). Với vai trò Tổng tuyên úy 
của Hội, cha Giacôbê đã phát 
động phong trào mạnh mẽ ở 
nhiều nơi tại miền Bắc. 

Sau Hiệp định Gienève năm 
1954, đất nước bị chia làm hai 
miền Nam - Bắc. Cùng với đồng 
bào di cư, cha Giacôbê Đào Hữu 
Thọ tiếp tục xây dựng và phát 
triển Phong trào LMTT tại miền 

TIN GĐPTTTCG VIỆT NAM 
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Nam. Từ năm 1954 ÷1975, các 
hoạt động của Phong trào Công 
giáo Tiến hành tại các giáo xứ 
thuộc các giáo phận miền Nam 
đang trong thời gian nở rộ, 
trong đó Phong trào LMTT cũng 
đã được đưa vào hoạt động. 
Năm 1957, các giám mục Việt 
Nam thẩm định phong trào 
LMTT là một đoàn thể Công giáo 
Tiến hành (CGTH) nên đã trao 
quyền cho cha Giacôbê Đào Hữu 
Thọ làm Tổng giám đốc đoàn thể 
Liên Minh Thánh Tâm Việt Nam. 
Từ đó, phong trào LMTT tại 
miền Nam được ví như vụ mùa 
gặp được mảnh đất tốt, triển nở 
và để lại trong lòng giáo dân 
những ấn tượng đạo đức và góp 
phần hình thành phẩm giá linh 
thiêng nơi mỗi người Kitô hữu, 
thể hiện tinh thần yêu mến 
Thánh Tâm, Giáo hội và luôn 
tâm niệm “Đem Chúa đến với 
mọi người”. 

 Riêng tại miền Nam vào 
năm 1945, một linh mục thuộc 
giáo phận Vĩnh Long, được phép 
Đức cha Phêrô Ngô Đình Thục, 
giám mục giáo phận cho phép 
thành lập Hội Phạt Tạ, để tôn 
sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa 
Giêsu. Sau khi cha qua đời, cha 
Phêrô Phạm Tuấn Tri, em Ngài 
được phép Đức cha Phêrô tiếp 
tục phổ biến tinh thần tôn sùng 

và đền tạ Rất Thánh Trái Tim 
Chúa Giêsu nhằm thực thi việc 
tôn sùng Trái Tim Chúa trong 
các gia đình và truyền bá Hội 
Phạt Tạ trong các giáo phận 
miền Nam và Cambodge. Năm 
1953, Đức cha Phêrô Ngô Đình 
Thục nhận thấy cách tổ chức của 
hội hướng về gia đình nhiều hơn 
nên Ngài thêm hai chữ Gia Đình 
vào tên của hội với danh xưng 
chính thức: Đoàn thể Gia đình 
Phạt Tạ (GĐPT) 

Sau năm 1975, hoàn cảnh 
mới của đất nước đã làm thay 
đổi lối sống, tư duy giữ đạo và 
hành đạo. Trong hoàn cảnh của 
xã hội thời hậu chiến đã tạo nên 
những khó khăn về mọi phương 
diện, đời sống tôn giáo bị thu 
hẹp, các hoạt động hội đoàn 
không được công khai như 
trước đây, các phong trào CGTH 
vô hình chung bị giải thể, Phong 
trào LMTT không là ngoại lệ. 
Đến năm 1998, khi về phụ trách 
TGP Sài Gòn, Đức Tổng giám 
mục Gioan Baotixita Phạm Minh 
Mẫn, nhận thấy hai đoàn thể 
LMTT và GĐPT đều nhắm đến 
việc cổ động lòng tôn sùng Trái 
Tim Chúa Giêsu, nên ngày 
15.10.1999, trong phiên họp tại 
Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, 
ngài quyết định hiệp nhất hai 
đoàn thể với danh xưng thống 
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nhất: Gia đình Phạt tạ Thánh 
Tâm (GĐPTTT). Trong quá trình 
phát triển của GĐPTTT ở mọi 
miền đất nước, ngày 15.10.2005, 
để  thuận lợi cho việc hoạt động, 

trong hồ sơ đăng ký hoạt động 
hội đoàn tôn giáo do anh Giuse 
Huỳnh Bá Song, Trưởng ban 
BCH GĐPTTT TGP Sài Gòn gửi 
đến Đức cha Phaolô Nguyễn Văn 
Hòa, nguyên Chủ tịch HĐGM Việt 
Nam lúc bấy giờ và đã được Đức 
cha chấp thuận với danh xưng 
đăng ký chính thức đoàn thể: 
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH 
TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM 
(GĐPTTTCG VN). 

Từ đó, GĐPTTTCG VN 
hướng mọi hoạt động vào đời 
sống tâm linh, cổ động và duy trì 
tinh thần Kitô giáo trong gia 
đình và ngoài xã hội, để làm 
sáng danh Thiên Chúa và thực 
hiện ý nguyện của Thánh Tâm 
Chúa Giêsu là cứu rỗi các linh 
hồn... Sống - Cầu Nguyện và Hiệp 
Hành cùng Giáo hội. Tinh thần 
này vốn tiềm tàng trong đời 
sống đạo của người giáo dân. 
Trải qua gần nửa thế kỷ, từ biến 
cố 1975 trở về sau, tưởng chừng 
như đã bị chôn vùi trong quá 
khứ, nhưng trong thực tế vẫn 
âm ỉ và phát triển. Phong trào 

này hiện nay đang nở rộ và hiện 
diện ở 17 giáo phận trong tổng 
số 26 giáo phận tại Việt Nam 
cùng với 2 giáo phận 
Phnompenh, Kompong Cham tại 
Vương quốc Kampuchia và 1 
giáo phận Vien Chăn tại Lào với 
399 xứ đoàn và 43.947 đoàn 
viên (Trích báo cáo tổng kết  Đại 
hội GĐPTTTCGVN tại giáo phận 
Đà Lạt ngày 26/10/2018 ). 

Tại Giáo phận Bà Rịa - Vũng 
Tàu (GP BR-VT), một giáo phận 
tách từ GP Xuân Lộc, thành lập 
năm 2005, có vẻ như các Phong 
trào CGTH tại các giáo xứ vẫn 
còn bị ảnh hưởng nặng nề của 
một giai đoạn khó khăn về mặt 
xã hội, có tính chọn lọc để phù 
hợp với các giới theo các đoàn 
thể xã hội, trong khi những 
phong trào có chiều sâu tâm linh 
còn đang ẩn khuất để chờ một 
cơ hội nẩy mầm, trổ sinh hoa 
trái. Đây cũng chính là mảnh đất 
đã thấm đẫm máu đào của các 
Thánh Tử đạo. Tất cả đã chìm 
vào quá khứ và cần được khơi 
gợi để làm sống dậy lòng yêu 
mến Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
Phong trào LMTT vốn đã tiềm 
tàng nơi đây, nay cần đốt lên 
ngọn lửa mến và gầy dựng lại…  
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NGƯỜI ĐI CƠI LỬA 

Trong những ngày đầu năm 
Dương lịch, tiết trời BR-VT vốn 
nắng ấm nhưng cũng trở lạnh 
như để hòa mình vào tiết Tiểu 
Hàn, một cảm giác mùa Đông 
hiếm khi xảy ra ở một tỉnh phía 
Nam đất nước. Chúng tôi được 
vinh dự đón tiếp cha Vinh Sơn 
Nguyễn Văn Hồng, Tổng linh 
hướng GĐPTTTCG VN và các 
anh trong Ban chấp hành. Vào 
tháng 10.2022 những người đại 
diện của GĐPTTTCG đã đi tiền 
trạm, khảo sát tại một số giáo xứ 
thuộc GP BR-VT và nhận thấy 
ngọn lửa âm ỉ của ‘Lòng Mến’ 
vẫn đang bùng cháy. Hiện nay 
GĐPTTTCG vẫn hoạt động đều 
đặn tại giáo xứ Hòa An và Quảng 
Thành. Những người điều hành 
tại hai giáo xứ này là những 
người giáo dân có tinh thần đạo 
đức, yêu mến Thánh Tâm Chúa 
Giêsu  được  sự  đồng hành và 
quan tâm, chăm sóc của linh 
mục quản xứ. 

 Trong cuộc gặp gỡ lần này, 
chúng tôi có dịp hội ý với cha 
Tổng linh hướng Vinh Sơn nơi 
tư gia của một thành viên 
Bonaventura Bà Rịa tại chòi Lê 
Bảo Tịnh và một niềm vui lớn, vì 
phường Phước Nguyên, thành 
phố Bà Rịa có một con đường 

mang tên LÊ BẢO  TỊNH, nay 
trên bảng tên đường ghi chú 
thêm hai chữ: Linh Mục. Hy vọng 
rằng đây không phải là một sự 
ngẫu nhiên nhưng là một sự 
chuyển biến nhận thức, thể hiện 
nhân sinh quan giữa đạo và 
đời…   tiếp đến là lộ trình cùng 
cha TLH thăm viếng và gặp gỡ 
các cộng đoàn Hòa An, Bông 
Trang, Hòa Xuân, Quảng Thành, 
Long Toàn. Tuy nhiên, vì trùng 
hợp trong dịp lễ tạ ơn của một 
số tân chức vừa lĩnh nhận Thánh 
chức Linh mục trong những 
ngày vừa qua, nên không  gặp 
được các linh mục quản xứ, vì 
các cha được mời đến hiệp dâng 
Thánh lễ tạ ơn trong dịp đại lễ 
này.   

Quay trở về, chúng tôi dùng 
bữa trưa nơi chòi Lê Bảo Tịnh 
để cùng gặp gỡ cha Phaolô Phạm 
Minh Tân, linh mục quản xứ 
Long Toàn kiêm đặc trách Ủy 
ban Mục vụ Giáo dân giáo phận 
BR-VT. Các ý kiến đóng góp của 
cha Phaolô làm cho mọi người 
cảm thấy ấm lòng. Dự kiến vào 
một ngày đầu tháng Sáu - tháng 
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - 
ngài sẽ tổ chức Thánh lễ trọng 
thể với sự tham dự của các đại 
diện GĐPTTTCG các giáo xứ 
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nòng cốt và những thành phần 
chủ chốt sẽ ra mắt trong buổi lễ 
chính thức của GĐPTTTCG GP 
BR-VT. Trong buổi sáng làm việc 
đem lại hiệu quả bất ngờ. Tôi 
suy nghĩ về những lời nói của 
ông Giuse Huỳnh Bá Song, 
Trưởng ban BCH GĐPTTTVN: 
“Quỹ thời gian của chúng ta 
không còn nhiều, phần còn lại 
chúng ta phải dành cho Chúa”. 
Đúng thế! Anh em chúng tôi hiện 
diện nơi đây hầu như trên đầu 
đã hai thứ tóc, mỗi người có một 
hoàn cảnh riêng và cuộc sống đã 
nghiêng về phần còn lại. Được 
tiếp xúc với cha TLH, tôi cảm 
thấy gần gũi và được ngài chia 
sẻ với tâm tình cởi mở. Đời sống 
linh mục đến với giáo dân, linh 
hướng cho họ về mặt tinh thần 
nhưng ngài hiểu rõ những suy 
tư, trăn trở của từng con người. 
Cha Vinh Sơn chia sẻ: “Linh mục 
là người phải biết và nắm rất rõ 
tâm tư, tình cảm của mỗi hối 
nhân để luôn có những lời lẽ tư 
vấn và tháo gỡ những vấn nạn 
tâm hồn cho họ”. Qua chuyện trò 
trao đổi, những lời lẽ phân tích 
giản dị nhưng thuyết phục cho 
tôi hiểu rằng, ngài đang đối xử 
với chúng tôi trên tinh thần bạn 
hữu… cha xứ Long Toàn không 
hổ danh là người phụ trách Mục 
vụ Giáo dân, trong đầu ngài hầu 

như đã có sẵn các kế hoạch và 
nhất là khi ngài trình bày, như 
mở ra một con đường sáng soi 
dẫn từng đường đi nước bước… 

Buổi chiều, cha TLH và các vị 
trong BCH quay trở lại giáo xứ 
Bông Trang và Hòa An để gặp gỡ 
các cha quản xứ và thành viên 
BCH GĐPTTTCG tại các cộng 
đoàn này. Chúng tôi quay trở lại 
công việc và hẹn gặp nhau nơi 
nhà của một thành viên 
Bonaventura khác. Trong không 
gian riêng tư giữa lòng thành 
phố Bà Rịa, tiếng đàn ghita trổi 
lên đưa chúng tôi quay về với 
những kỷ niệm, những khát 
khao và những ước mơ thánh 
thiện.  

Lạy Chúa, chúng con về từ 
bốn phương trời… lời hát vang 
lên trong tiếng vỗ tay theo nhịp 
điệu hào hùng đánh dấu một 
ngày gặp gỡ thật tuyệt vời. 
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GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP BÙI CHU 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022      

                                                                                    Giuse Huỳnh Bá Song 

Vào lúc 9g ngày 20.12.2022, 
tại hội trường Huynh đoàn Giáo 
dân Đaminh giáo phận Bùi Chu 
(HĐGDĐM GP); Hội nghị tổng 
kết hoạt động của đoàn thể 
GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu 
năm 2022 đã được khai mạc với 
sự chủ toạ của cha TLH 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu Đaminh 
Nguyễn Văn Vàng.  

Về tham dự hội nghị có sự 
hiện diện của 17 thành viên Ban 
chấp hành giáo phận và các Ban 
chuyên môn, 11 Trưởng ban 

BCH của 11 giáo hạt cùng 61 
Đoàn trưởng các xứ đoàn trong 
giáo phận. Về phía khách mời có 
cha Gioan Baotixita Vũ Văn Tín, 
linh mục đặc trách HĐGDĐM GP; 
ông Giuse Lâm Ngọc Năng, 
Trưởng ban HĐGDĐM GP; ông 
Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng 
ban BCH GĐPTTTCG Việt Nam. 

Sau phần kinh khai mạc, cha 
TLH Đaminh công bố Tin mừng 
và chia sẻ với cộng đoàn về tình 
yêu sâu thẩm của Thánh Tâm 
Chúa Giêsu dành cho nhân loại 

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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và mời gọi các đoàn viên trong 
giáo phận hãy nhiệt tâm với sứ 
vụ tông đồ mà Thánh Tâm Chúa 
mời gọi, đặc biệt với các anh chị 
em đã từng đảm đương các 
nhiệm vụ trong giáo xứ, sau khi 
kết thúc nhiệm kỳ, hãy tham gia 
vào đoàn thể GĐPTTTCG để 
được tiếp tục phục vụ Giáo hội, 
cộng đoàn trong niềm vui. 

Tiếp đến, ông Trưởng ban 
BCH GĐPTTTCG giáo phận Giuse 
Trần Thế Việt đã đọc bản báo 
cáo tổng kết hoạt động của đoàn 
thể năm 2022 và triển khai 
phương hướng hoạt động trong 
năm 2023. Tính đến ngày 
30.10.2022, GĐPTTTCG giáo 
phận Bùi chu đã có 61 xứ đoàn 
trong 11 giáo hạt với 13.566 
đoàn viên hoạt động chính thức 
trên tổng số 17.486 đoàn viên. 
Trong năm qua, tuy ảnh hưởng 
khó khăn do dịch bệnh, kinh tế 
suy thoái, nhưng các xứ đoàn 
vẫn duy trì được các sinh hoạt 
đạo đức, thực thi các nhiệm vụ 
tông đồ, chia sẻ bác ái, chăm sóc 
ân nhân cũng như cộng tác vào 

các công trình xây dựng cơ sở 
vật chất Giáo hội phục vụ công 
cuộc truyền giáo trong và ngoài 
giáo phận với tổng số tiền đóng 
góp lên đến 245.616.000 VND. 
Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi 
của Đức cha Tôma, vị cha chung 
giáo phận, mỗi đoàn viên 
GĐPTTTCG trong giáo phận 
cùng chung tay với Đức cha vun 
trồng ơn gọi cho Đại chủng viện 
Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Năm 
nay tuy khó khăn, các xứ đoàn 
cũng đã góp về được 50 triệu 
đồng đóng góp vun trồng ơn gọi. 

Về mặt khó khăn, trong năm 
2022, hoạt động của đoàn thể 
vẫn còn tồn tại một số mặt yếu 
kém trong tổ chức, sinh hoạt 
như một số xứ đoàn chưa cộng 
tác tốt với mọi sinh hoạt của 
giáo xứ; chưa tích cực tổ chức 
học tập nội quy mới trong đoàn 
viên; việc chăm sóc đoàn viên, 
ân nhân qua đời chưa thực hiện 
chu đáo, đầy đủ… nên trong 
phương hướng hoạt động năm 
2023, BCH GĐPTTTCG giáo phận 
đề xuất: cần tổ chức học tập nội 
quy rộng khắp trong đoàn viên 
và thành viên BCH các cấp, để 
mọi người đương nhiệm hay đã 
nghỉ sinh hoạt, phải tuân thủ 
triệt để những quy định của 
đoàn thể; sinh hoạt của các xứ 
đoàn cần cộng tác mật thiết với 
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Giáo hội địa phương để có thể 
thực thi đúng vai trò tông đồ 
dấn thân, để có thể trở thành 
chứng nhân giới thiệu được tình 
yêu và lòng thương xót của Chúa 
đối với tha nhân. Công tác phát 
triển cũng cần được lưu tâm, bồi 
dưỡng thành viên đảm nhận 
công tác giới thiệu, huấn luyện, 
phát triển đoàn viên mới, xứ 
đoàn mới tại các giáo xứ Thịnh 
Long, Thuỷ Nhai, An Phú, An Bài, 
Áp Lũ… 

Ngoài ra, căn cứ nhu cầu cấp 
thiết của BCH GĐPTTTCG VN để 
có thể đáp ứng tình hình hoạt 
động, phát triển của đoàn thể tại 
các giáo phận Lạng Sơn, Hưng 
Hóa, Phú Cường, Phan Thiết… 
các giáo điểm truyền giáo tại 
Cao Bằng, Sơn La, Tây Nguyên… 
và nhu cầu hỗ trợ tài liệu sinh 
hoạt, trang thiết bị củng cố kiện 
toàn hoạt động của đoàn thể tại 
các giáo phận có khó khăn sau 
đại dịch trong nước, Lào và 
Kampuchia, cũng như căn cứ 
vào đề xuất của BCH GĐPTTTCG 
VN về cuộc vận động ân nhân 
cấp Trung ương để phục vụ nhu 
cầu này, đã được cha Tổng Linh 
Hướng Vinh Sơn Nguyễn Văn 
Hồng phê chuẩn ngày 
07.07.2022, BCH GĐ PTTTCG GP 
Bùi Chu đã thống nhất mời gọi 
ân nhân trong các xứ đoàn của 

giáo phận với định mức  đóng 
góp 5 triệu đồng (để lại cho giáo 
phận 1 triệu đồng: phân bổ cho 
các giáo hạt, xứ đoàn 200.000đ 
để chăm sóc ban đầu cho các ân 
nhân.) 

Về tham dự hội nghị tổng 
kết năm 2022 của GĐPTTTCG 
giáo phận Bùi Chu, thay lời cha 
TLH Vinh Sơn Nguyễn Văn 
Hồng, anh Trưởng ban BCH 
GĐPTTTCG VN Giuse Huỳnh Bá 
Song đã chúc mừng những 
thành quả sinh động và ấn 
tượng của đơn vị giáo phận Bùi 
Chu trong tình hình các giáo 
phận bạn vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn trong hoạt động sau đại 
dịch. Thành quả này có được 
nhờ sự yêu thương, quan tâm 
sâu sắc của Đức cha Tôma, Giám 
mục giáo phận; nhờ sự kiên trì 
linh hướng, thường xuyên động 
viên, hướng dẫn của cha TLH 
Đaminh và nhất là tinh thần 
tông đồ dấn thân truyền thống 
của thành viên BCH các cấp và 
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lòng nhiệt thành cộng tác của 
anh chị em đoàn viên qua sự 
điều hành năng động, đầy nhiệt 
tâm của ông cố Trưởng ban 
Giuse;  đã giúp đoàn thể trong 
giáo phận vượt qua mọi khó 
khăn, ngày càng đi lên, phát 
triển mọi mặt, xứng đáng là đơn 
vị đứng đầu trong cả nước.  

Hướng tới phương hướng 
hoạt động năm 2023, anh đề 
nghị BCH giáo phận cần nhanh 
chóng soạn quy chế hoạt động 
của đoàn thể để có thể thống 
nhất các mặt sinh hoạt; tổ chức 
học tập tài liệu bồi dưỡng kiến 
thức Giáo hội - Đoàn thể 
GĐPTTTCG hưởng ứng lời mời 
gọi của Thượng Hội Đồng Giám 
Mục lần thứ XVI (2021-2023) 
Hướng tới một HỘI THÁNH 
HIỆP HÀNH: Hiệp thông - Tham 
gia - Sứ vụ mà BCH Trung ương 
đã giới thiệu để hoạt động của 
đoàn thể ngày càng đúng với 
tinh thần mời gọi của Giáo hội; 
trong năm 2023 cần lên kế 
hoạch tổ chức học tập nội quy 
cho thành viên BCH các cấp và 
đoàn viên trong toàn giáo phận 
để sinh hoạt của đoàn thể ngày 
càng đi vào nề nếp hơn.  

Cuối cùng, anh chúc hội nghị 
đạt được kết quả thiết thực và 
cám ơn về những nỗ lực, đóng 

góp, chia sẻ hiệu quả về tinh 
thần lẫn vật chất mà GĐPTTTCG 
giáo phận Bùi Chu trong năm 
qua, đã hỗ trợ cho các đơn vị 
bạn trong cả nước, trong đó có 
TGP Sài Gòn. 

Trong tình hiệp thông các 
đoàn thể tông đồ trong giáo 
phận, Huynh đoàn Giáo dân 
Đaminh ngoài việc hỗ trợ cơ sở 
vật chất phục vụ hội nghị, cha 
GB đặc trách Huynh đoàn giáo 
phận Bùi Chu cũng đã đến tham 
dự hội nghị và phát biểu chúc 
mừng, đánh giá cao những 
thành quả mà đoàn thể 
GĐPTTTCG giáo phận đã đóng 
góp hiệu quả vào sinh hoạt 
chung của giáo phận Bùi Chu.  

Hội nghị rất vinh dự được 
Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, 
Giám mục giáo phận Bùi Chu, 
tuy rất bận rộn công việc mục vụ 
cuối năm, nhưng ngài cũng dành 
thời gian đến động viên, chăm 
sóc cộng đoàn. Trước sự hiện 
diện đông đủ của thành viên 
BCH các cấp trong giáo phận, 
Đức cha biểu lộ niềm vui trước 
tinh thần tông đồ nhiệt thành 
của anh chị em và với sự phát 
triển mạnh mẽ của đoàn thể 
trong năm qua, ngài đã ân cần 
huấn dụ: “Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, tiền 
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thân trước đây là Phong trào 
Liên Minh Thánh Tâm, một đoàn 
thể tông đồ giáo dân truyền 
thống đã từng hiện diện sinh 
hoạt trong giáo phận. Kể từ ngày 
tái lập trong giáo phận cho đến 
nay, đoàn thể đã không ngừng 
phát triển và đang là đơn vị 
đứng đầu của đoàn thể trong cả 
nước;  hiện nay số đoàn viên 
đang sắp xỉ 18.000 người, 
hướng tới phải phấn đấu cho đạt 
được 20.000 và hơn thế nữa… 
Để có được thành quả này, Đức 
cha cám ơn sự quan tâm, chăm 
sóc đoàn thể trong giáo phận 
của cha TLH GĐPTTTCG VN 
Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng; sự 
tận tình hướng dẫn, đồng hành 
của cha TLH GĐPTTTCG  giáo 
phận Bùi Chu Đaminh Nguyễn 
Văn Vàng, mà nay cha đã chuyển 
về giáo xứ Thịnh Long, một giáo 
xứ vùng biển xa xôi, sinh hoạt 
còn nhiều thiếu thốn. Qua hội 
nghị, Đức cha Tôma mong đoàn 
thể cần tổ chức nhiều sự kiện 
sinh hoạt như thế này, luân 
phiên đến các giáo xứ vùng xa 
của giáo phận để có thể giới 
thiệu đoàn thể GĐPTTTCG đến 
với mọi người - Cụ thể, tổ chức 
mừng bổn mạng, hội nghị tới 
đây nên tổ chức ở giáo xứ Thịnh 

Long. Ngài cũng tâm đắc với bản 
báo cáo của hội nghị và động 
viên đoàn thể tới đây nên dấn 
thân ĐI RA để thực hiện tinh 
thần hiệp hành của Giáo hội - 
Gặp gỡ làm việc chung trong hội 
nghị này là chúng ta đang sống 
HIỆP HÀNH với nhau.” 

Ngài cũng không quên cám 
ơn quý ân nhân, anh chị em 
đoàn viên các xứ đoàn, trong 
năm qua đã không chỉ đóng góp 
vật chất cho hoạt động của giáo 
phận mà còn nhiệt thành góp lời 
cầu nguyện đúng tinh thần Phạt 
tạ Thánh Tâm. Ngài nhấn mạnh 
với hội nghị: “Sống hiệp hành là 
đi trên cùng con đường Phạt tạ 
Thánh Tâm với nhau…” 

Một lẵng hoa tươi ngát 
hương xinh đẹp đã được ông cố 
Giuse Trần Thế Việt và ông 
Giuse Huỳnh Bá Song, thay mặt 
cộng đoàn dâng lên Đức cha 
Tôma Vũ Đình Hiệu, vị cha 
chung nhân hậu của giáo phận; 
thay lời tri ân của quý cha Tổng 
linh hướng, quý cha linh hướng, 
đại Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 
giáo phận Bùi Chu về những tình 
cảm sâu sắc và sự động viên ân 
cần mà Đức cha đã dành cho 
cộng đoàn. 
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GĐPTTTCG MIỀN ĐỒNG XOÀI - PHƯỚC LONG 

GIÚP CON HEO GIỐNG CHO Gx. MINH HƯNG 

Đôminicô Hoàn Văn Đồng 

Sáng thứ Năm, lúc 09g30 
ngày 08.12.2022 Ban chấp hành 
GĐPTTTCG giáo phận Ban Mê 
Thuột và miền Đồng Xoài - 
Phước Long, cùng với cộng đoàn 
dân Chúa, đã tham dự Thánh lễ 
trọng thể mừng kính Đức Maria 
Vô Nhiễm Nguyên Tội tại đồi 
Đức Mẹ Thác Mơ, do Đức giám 
quản Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 
chủ tế thật long trọng và sốt 
sắng. 

Lúc 15g chiều cùng ngày, với 
sự đồng hành của anh Giuse 
Đoàn Ngọc Thành, Phó TB  BCH 
GĐPTTTCG GP Ban Mê Thuột và 

thành viên BCH GĐPTTTCG miền 
Đồng Xoài - Phước Long gồm: 
anh Phaolô Tống Đình Phúc, anh 
Giuse Đỗ Văn Phong, chị Maria 
Nguyễn Nhật Thùy Trang, anh 
Đôminicô Hoàng Văn Đồng đã 
đến giáo xứ Minh Hưng, gặp gỡ 
và kết hợp với cha Giuse Ngô 
Quang Hiệp - chánh xứ giáo xứ 
Minh Hưng - để trao tặng 18 con 
heo giống (mỗi con 10kg) cho 18 
gia đình giáo dân người đồng 
bào S’tiêng khó khăn thuộc giáo 
xứ. 

Cha Giuse tâm sự: “50% giáo 
dân trong giáo xứ là người đồng 
bào S'tiêng. Cuộc sống của họ 
khá khó khăn và thiếu thốn. Với 
việc làm đầu tiên và điển hình 
của đoàn thể GĐPTTTCG, là giúp 
đỡ con heo giống để bà con chăm 
sóc hầu cải thiện kinh tế gia 
đình. Nếu trong 18 hộ gia đình 
chăm sóc và phát triển tốt, cha 
xứ và đoàn thể GĐPTTTCG sẽ 
tiếp tục chia sẻ cho những gia 
đình còn lại đang gặp khó khăn.” 

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa 
ban cho chúng con biết dấn thân, 
hy sinh phục vụ, để đem bác ái 
yêu thương và chia sẻ đến với 
anh chị em của chúng con. Amen.  
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GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP ĐÀ LẠT 

THỰC THI BÁC ÁI TẠI MÁI ẤM GIUSE 
Dom. Đỗ Văn Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúc 03g sáng thứ Năm, ngày 

15.12.2022, từ Bảo Lộc - Lâm 

Đồng, chiếc xe 16 chỗ đón anh 

chị em chúng tôi gồm: BCH 

GĐPTTTCG GP Đà Lạt, cùng 

đoàn viên và ân nhân xứ  đoàn 

Thanh Xá, giáo hạt Bảo Lộc đã 

đến mái ấm Giuse, thuộc xã La 

Hop, huyện Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai để đem yêu thương đến với 

các cháu mồ côi nhân dịp lễ 

Giáng sinh 2022 và tết Dương 

lịch 2023. 

Trên đường đi, đoàn đến 

kính viếng Đức Mẹ Giang Sơn 

thuộc GP Ban Mê Thuột, là 

điểm hành hương có từ năm 

1961 

với độ cao 823m so với mặt 

biển. Để lên với Mẹ, đoàn phải 

vượt qua những đoạn đường 

quanh co, ký thú. 

Từ giã Mẹ Giang Sơn, 

chúng tôi tiếp tục đến Chư Sê 

vào lúc 14g cùng ngày. Đoàn 

được thầy Jos. Đinh Minh Nhật 

tiếp đón và hướng dẫn chúng tôi 

thăm cơ sở mái ấm này. Nơi đây 

đang nuôi dưỡng 131 trẻ em mồ 

côi. Thầy là tu sĩ dòng Đaminh, 

nay đã 62 tuổi, khuôn mặt hiền 

từ, phúc hậu, thêm giọng nói dịu 

dàng. Thầy đã hy sinh cuộc sống 

và bệnh tật (có khối u trong não 

của mình) để chăm sóc, nuôi 
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dạy 131 trẻ mồ côi đủ mọi lứa 

tuổi, nhỏ nhất là 06 tháng tuổi. 

Hầu hết các cháu bị bố mẹ bỏ 

rơi. Chúng tôi được biết mái ấm 

này do thầy dựng nên và trực 

tiếp chăm sóc. 

Thật cảm động khi tiếp 

chúng tôi mà trên tay thầy vẫn 

đang bế một cháu đang sốt mê 

man gọi bố ơi…! Tất cả các 

cháu đều gọi thầy là bố mà 

không có từ mẹ để chăm sóc. 

Nơi đây có một cháu trên 10 

tuổi không có hậu môn, và một 

cháu tâm thần nặng… không 

phải dễ quản lý và chăm sóc các 

cháu được!! Nhưng thầy đã làm 

được và còn phải lo cho các 

cháu ăn học. Có một cháu đã 

học xong đại học mà từ bỏ mọi 

ước mơ, tương lai, nguyện trở 

về nuôi dạy các em khi biết bố 

mình có khối u trong não. 

 
 Chúng tôi chia sẻ với thầy 

những khó khăn của mái ấm 

Món quà tuy không lớn lắm. 

Ước mong và nguyện cầu cho 

thầy sức khỏe, nghị lực và niềm 

vui với lòng quảng đại, hy sinh 

nuôi dưỡng các cháu nên người. 

 Dẫu biết rằng chăm dưỡng 

những mảnh đời bất hạnh nơi 

nào cũng có, mà đa phần là các 

cơ sở tôn giáo, có các nhà từ 

thiện và nhiều người cộng tác để 

phục vụ công việc khó khăn 

này. Thế nhưng, ở mái ấm Giuse 

này chỉ có một mình thầy phụ 

trách. Không phải một vài cháu 

nhỏ mà là 131 con người. Thật 

đáng ngưỡng mộ và trân quý 

tấm lòng bao dung, nhân hậu 

của thầy. 

Sau khi dùng bữa cơm muộn 

cùng các cháu. Chúng tôi tạm 

biệt ra về mà lòng bùi ngùi 

thương cảm. Đoàn rời huyện 

Chư Sê tối cùng ngày và giã từ 

Kontum - Gia Lai, nơi có mái 

ấm Giuse, có Đức Mẹ Măng 

Đen, Đức Mẹ Giang Sơn với 

phong cảnh đẹp đẽ, mát mẻ 

cùng chung ý nguyện: Xin Mẹ 

thương đến nhân loại chúng con 

không còn chiến tranh để sống 

hòa bình, yêu thương và hạnh 

phúc.  
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TIN PHÁT TRIỂN GĐPTTTCG TGP HUẾ 

TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT XỨ ĐOÀN AN TRUYỀN 

Phaolô Tống Viết Hiếu 

 

…“Hiện diện hôm nay trong 
ngôi thánh đường cổ kính này của 
giáo xứ An Truyền, có cha Tổng 
đại diện thay mặt Đức Tổng giám 
mục; cha Hạt trưởng giáo hạt 
Hương Phú thay mặt quý cha 
trong hạt; cha Tổng linh hướng 
thay mặt quý cha linh hướng đoàn 
thể GĐPTTTCG TGP Huế đã nói lên 
sự quan tâm sâu sắc của Giáo hội 
đến các sinh hoạt tông đồ của anh 
chị em giáo dân… và cũng quy tụ 
về đây đông đủ thành viên các xứ 
đoàn trong TGP Huế, để cùng 
tham gia vào Thánh lễ ra mắt một 
đoàn thể tông đồ truyền thống, đã 
nói lên tình hiệp thông của các 
thành phần dân Chúa, cũng như 

tinh thần cộng tác nhiệt thành của 
người giáo dân trong mọi sinh 
hoạt của Giáo hội…” Lời phát biểu 
chân tình đầy xúc động của cha 
Antôn Dương Quỳnh, linh mục 
Tổng đại diện TGP Huế, chủ tế 
Thánh lễ Tuyên hứa và ra mắt 
của xứ đoàn GĐPTTTCG An 
Truyền, giáo hạt Hương Phú, TGP 
Huế, vào lúc 16g30 ngày 
18.12.2022.  

Cha Antôn cho biết thêm: 
sinh hoạt đoàn thể Phạt tạ Thánh 
Tâm đã hiện diện và phát triển 
rộng khắp ở TGP Huế ngay từ 
thập niên 60, 70 thế kỷ trước. 
Nhưng sau biến cố năm 75 đã 
dần mai một. Hiện nay, đoàn thể 
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đã tái sinh trong TGP, đó là ơn 
lành của Thiên Chúa dành cho 
cộng đoàn chúng ta và hôm nay, 
lại chính thức hiện diện nơi giáo 
xứ An Truyền, một cộng đoàn đạo 
đức truyền thống trước đây và 
cho đến bây giờ trong TGP, đã nói 
lên tình hiệp thông, sự liên kết 
mật thiết của các thành phần dân 
Chúa nơi giáo xứ luôn được 
Thiên Chúa chúc phúc và mong 
mỏi giáo xứ luôn bền đỗ, tiếp tục 

đi đầu trong mọi sinh hoạt đạo 
đức, phát triển. 

 Tham gia đoàn đồng tế còn 
có quý cha F.X Nguyễn Văn 
Thương, linh mục Hạt trưởng 
giáo hạt Hương Phú; cha Giuse 
Trần Hữu Đạt, Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG TGP Huế; cha Phaolô 
Đặng Văn Nam, linh mục chánh 
xứ giáo xứ An Truyền. Về tham 
dự, chia sẻ niềm vui với cộng 
đoàn, đại diện BCH GĐPTTTCG 
Việt Nam có anh Giuse Huỳnh Bá 
Song và anh Giuse Trịnh Văn 
Tiến. Ngoài ra, còn có sự hiện 
diện đông đủ BCH GĐPTTTCG 
TGP Huế do anh Anrê Ngô Văn 

Lang làm trưởng đoàn; đông đảo 
đoàn viên và thành viên BCH các 
xứ đoàn: Hà Úc, Nam Đông, 
Thạch Hãn, Bình Điền, Ngọc Hồ, 
Kim Đôi và 25 đoàn viên của xứ 
đoàn An Truyền cùng cộng đoàn 
dân Chúa giáo xứ An Truyền đã 
đến để cầu nguyện cho hội đoàn 
mới trong giáo xứ, hôm nay chính 
thức tuyên hứa tham gia sứ vụ 
tông đồ phục vụ giáo xứ. 

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha 
Hạt trưởng F.X Nguyễn Văn 
Thương mời gọi cộng đoàn nhận 
thức sâu sắc tầm quan trọng của 
Đại lễ Giáng sinh vừa diễn ra ở 
khắp mọi nơi, ở đó, bài học “Xin 
Vâng” của Thánh cả Giuse, chấp 
nhận gánh vác một gia đình theo 
Thánh ý của Thiên Chúa trong 
tinh thần vâng phục, hy sinh, 
phục vụ trọn vẹn là một mẫu 
gương để cộng đoàn nói chung và 
xứ đoàn An Truyền nói riêng học 
hỏi; để qua đó biết thực thi trong 
mọi sinh hoạt tông đồ cũng như 
trong đời sống đạo hôm nay.  

Tiếp đến, cha Phaolô đã chủ 
sự nghi thức Tuyên hứa và ra mắt 
xứ đoàn An Truyền gia nhập vào 
Đại Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu Việt Nam với sự 
chứng kiến dưới bóng cờ đoàn  
được anh Trưởng ban Giuse 
Huỳnh Bá Song giương cao.  
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Những cánh tay nâng cao của 
39 tân đoàn viên bao gồm 25 
đoàn viên xứ đoàn An Truyền, 10 
đoàn viên xứ đoàn Hà Úc, 1 đoàn 
viên xứ đoàn Nam Đông và 3 
đoàn viên xứ đoàn Kim Đôi đã nói 
lên tinh thần quyết tâm dấn thân 
hiệp nhất với Trái Tim Yêu 
Thương của Thánh Tâm Chúa 
trên bước đường phục vụ Giáo 
hội, xã hội và tha nhân qua đoàn 
thể GĐPTTTCG VN. 

Trước Thánh lễ, với  sự đồng 
thuận và hỗ trợ tận tình của cha 
Phaolô Đặng Văn Nam, tại Trung 
tâm Mục vụ của giáo xứ An 
Truyền, BCH TGP Huế và đoàn 
viên các xứ đoàn đã có một buổi 
gặp gỡ, ra mắt và giới thiệu tình 
hình hoạt động với cha tân Tổng 
linh hướng Giuse Trần Hữu Đạt. 

Sau một thời gian dài thiếu vắng 
sự đồng hành của cha TLH, đây là 
dịp để anh chị em có thể bộc bạch 
niềm vui và lòng tin tưởng vào sự 
quan tâm chăm sóc của Giáo hội: 
cụ thể qua sự yêu thương, chăm 
sóc của người cha chung TGP - 
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - 
mà hôm nay vì bận công vụ, Đức 
Tổng không thể hiện diện với 
cộng đoàn nơi đây. Nhân dịp này, 
hiện diện trong buổi sinh hoạt,  
anh Giuse Huỳnh Bá Song đã ghi 
nhận những nhu cầu chính đáng, 
những nguyện vọng cơ bản của 
các xứ đoàn trong việc tái trang 
bị và bổ sung hoạt động: Nội quy, 
kinh nguyện, tài liệu sinh hoạt, 
huy hiệu… để có kế hoạch hỗ trợ, 
trang bị kịp thời hiện tại và trong 
thời gian sắp tới. 

        

CHÚC MỪNG 
Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng 

tân BCH GĐPTTTCG xứ đoàn An Truyền 
giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo hạt Hương Phú, TGP Huế 

Đã tuyên hứa và ra mắt ngày 18.12.2022 với 25 đoàn viên 

Cha linh hướng:  Lm. Phaolô Đặng Văn Nam 

1/ Đoàn trưởng  : Ông Bênêdictô Hồ Văn Danh 

2/ Đoàn phó 1  : Ông Giuse Hồ Văn Phước 

3/ Đoàn phó 2 : Ông Giuse Đoàn Hữu Quyền 

4/ Thư ký             : Bà Isave Đoàn Thị Bích Hà 

5/ Thủ quỹ            : Bà  Anna Hồ Thị Thê 
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GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN 

THÁNH LỄ TẠ ƠN & TRI ÂN NĂM 2022 
Lệ Thu & Hồng Xuyến 

 

Mùa Xuân là mùa của muôn 

hoa khoe sắc, mùa của niềm vui 

đoàn viên, mùa của những mong 

ước hội tụ. Hòa trong niềm vui 

của mùa xuân, sáng thứ Bẩy, 

ngày 07.01.2023 tại giáo xứ Tân 

Sa Châu, giáo hạt Chí Hòa, một 

bầu khí nhộn nhịp lan tỏa bởi 

hơn 300 đoàn viên GĐPTTTCG 

các cấp về tham dự - Thánh lễ 

Tạ ơn và Tri ân - do BCH 

GĐPTTTCG TGP Sài Gòn tổ 

chức. Đoàn viên nữ trong những 

tà áo dài trắng thướt tha và đoàn 

viên nam trang phục lịch lãm 

với cà vạt màu đỏ, nổi bật trên 

áo sơ mi trắng, tạo nên một 

không gian thánh thiêng trong 

ngày lễ .  

Trước Thánh lễ, vào lúc 

9g00, anh Giuse Trịnh Văn Tiến 

- Trưởng ban GĐPTTTCG TGP 

SG - đã thông qua báo cáo Tổng 

kết năm 2022 và định hướng 

TIN GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN 
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hoạt động năm 2023. Trong báo 

cáo, anh Giuse chia sẻ về những 

sinh hoạt đạo đức mà đoàn viên 

của GĐPTTTCG TGP SG đã 

làm được trong năm qua, và 

mong muốn đoàn thể ngày một 

thăng tiến trong hoạt động tông 

đồ giáo dân để mở mang nước 

Chúa.  

Đúng 10g00, Thánh lễ Tạ ơn 

và Tri ân do cha Vinh Sơn 

Nguyễn Văn Hồng - Lm Tổng 

linh hướng GĐPTTTCG TGP 

SG - chủ tế. Đồng tế với ngài có 

cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng 

- Lm Phó Tổng linh hướng 

GĐPTTTCG TGP SG, cha 

Đaminh Trần Đức Công - Lm 

đặc trách Hỗ trợ & Phát triển 

cùng quý cha Hạt trưởng và linh 

hướng GĐPTTTCG các cấp và 2 
cha linh hướng đến từ GP Vĩnh 
Long. 

Trong bài giảng, nhắc lại lời 

Chúa “Chúng ta hãy tạ ơn Chúa 

trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 

5,18), cha TLH Vinh Sơn chia 
sẻ: Lịch sử dân Do Thái là 
một chuỗi dài sự tạ ơn, vì sau 
bao biến cố, chính Chúa đã 
đưa dân ngài ra khỏi đất Ai 
Cập. Hôm nay cũng vậy, 
chúng ta đang sống trong 
mùa Giáng sinh. Chúng ta hãy 
liên lỉ tạ ơn Chúa vì Ngài đã 
xuống thế làm người để cứu 
chuộc chúng ta. 

Riêng đối với đoàn thể 
GĐPTTTCG, chúng ta hãy dâng 
lời tạ ơn Chúa khi nhìn lại hoạt 
động trong một năm qua. Đặc 
biệt, sau cơn đại dịch, hôm nay 
chúng ta vẫn còn ngồi lại với 
nhau, sinh hoạt của đoàn thể 
đang hồi phục và khởi sắc hơn. 
Đó là hồng ân Chúa ban cho 
chúng ta.  

Kết luận, ngài nhắn nhủ: 
Xin cho tình yêu Chúa và lòng 
yêu mến luôn thể hiện nơi đời 
sống của mọi người, để mỗi 
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việc chúng ta làm trở thành lời 
ngợi khen, cảm tạ tri ân, là hạt 
mần tin yêu gieo niềm vui và 
hy vọng trong tâm tình tạ ơn 
và phó thác. 

Thánh lễ nối tiếp với phần 
phụng vụ Thánh Thể. 

Sau lời nguyện hiệp lễ, 
thay mặt đoàn viên hiện diện, 
anh Giuse Trịnh Văn Tiến ngỏ 
lời cảm ơn quý cha đã đến 
hiệp dâng Thánh lễ; cảm ơn 
HĐMV, các ban ngành và đoàn 
thể giáo xứ Tân Sa Châu; BCH 
và đoàn viên GĐPTTTCG các 
cấp đã giúp đỡ và cộng tác để 
Thánh lễ diễn ra tốt đẹp. 

Đáp lời, cha TLH cảm ơn 
quý cha đã vì tình đến hiệp 
dâng Thánh lễ cầu nguyện cho 
đoàn thể. Ngài cầu chúc cho 
đoàn thể ngày càng thăng tiến. 
Chúc quý cha linh hướng, quý 
vị ân nhân và nhất là những 
đoàn viên GĐPTTTCG một 
mùa Xuân yên vui và hạnh 
phúc.   

Thánh lễ kết thúc lúc 11g 
cùng ngày. Sau đó, quý cha và 
mọi người cùng sum họp trong 
bữa cơm gia đình để tạm biệt 
năm Nhâm Dần và chuẩn bị 
đón Xuân Quý Mão. 
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GĐPTTTCG GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ 

TRAO BẰNG ÂN NHÂN GĐPTTTCG VIỆT NAM 

Song Huỳnh 

Hưởng ứng thư ngỏ của 
BCH GĐPTTTCG VN gửi đến 
các thành viên của đoàn thể 
trong cả nước, về cuộc vận 
động nguồn ân nhân tài trợ 
cho công việc hỗ trợ phát triển 
đoàn thể tại các giáo phận mới 
và củng cố các đơn vị 
GĐPTTTCG các giáo phận bạn 
trong cả nước đang gặp nhiều 
khó khăn trong sinh hoạt sau 
cơn đại dịch. GĐPTTTCG TGP 
Sài Gòn là một trong những 

đơn vị đã đón nhận và tổ chức 
mời gọi ân nhân trong các xứ 
đoàn thuộc TGP và đã được 
đáp ứng thuận lợi; trong đó xứ 
đoàn Thánh Martinô giáo hạt 
Tân Sơn Nhì, là đơn vị đã đẩy 
mạnh cuộc vận động và cho 
đến nay, xứ đoàn đã có 9 ân 
nhân trong 8 Toán, hưởng ứng 
đóng góp vào sinh hoạt này. 

Theo đề nghị của anh Đoàn 
trưởng xứ đoàn Phêrô Lại 
Quang Cương, BCH GĐPTTTCG 
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VN cần đến trao trực tiếp bằng 
ân nhân và có chia sẻ thêm ý 
nghĩa cuộc vận động, cũng như 
hiệu quả của cuộc tài trợ mang 
lại ích lợi thiết thực cho hoạt 
động của các đơn vị đang còn 
gặp khó khăn trong cả nước.  

Vào lúc 19 giờ thứ Sáu, 
ngày 23.12.2022, anh Giuse 
Huỳnh Bá Song, Trưởng ban 
BCH GĐPTTTCG VN với sự 
hướng dẫn của anh Đoàn 
trưởng Phêrô Lại Quang 
Cương, đã đến tham dự đọc 
kinh Đền tạ luân phiên tại gia 
đình đoàn viên trong các Toán 
của xứ đoàn Thánh Martinô. 
Tại đây, trong bầu khí thiêng 
liêng, ấm áp của giờ kinh 
nguyện; trước sự hiện diện 
đông đảo, sốt mến với sinh 
hoạt đạo đức của đoàn thể nơi 
đoàn viên trong  các Toán; anh 
Giuse đã có dịp trình bày sự 
chuyển mình hiệu quả trong 
sinh hoạt của GĐPTTTCG các 
giáo phận bạn đang gặp khó 
khăn cũng như những dấu 
hiệu tích cực tại các giáo phận 
đang được mời gọi hình thành 
đoàn thể mà anh đã có dịp 
cùng cha TLH Vinh Sơn 
Nguyễn Văn Hồng thăm viếng 
và làm việc thời gian qua. 

Nhân dịp này, sau lời tri ân, 
anh đã trao tận tay bằng ân 
nhân của GĐPTTTCG Việt Nam 
đến các anh Đaminh Vũ Quốc 
Phong, Toán 6; anh Micae 
Nguyễn Hải Đăng, Toán 1; 
Đaminh Phạm Văn Duyên, 
Toán 8 và Micae Nguyễn Long 
Kiến, Toán 1.  Đặc biệt nhờ 
chuyến thăm viếng đến tận các 
gia đình đoàn viên, tham dự 
các sinh hoạt đạo đức cơ bản 
của đoàn thể nơi xứ đoàn và 
cụ thể qua chia sẻ của các anh 
Micae Nguyễn Long Kiến, 
người đoàn viên kỳ cựu trong 
Toán 1, nguyên đoàn trưởng 
xứ đoàn và hiện là Chủ tịch 
HĐMV giáo xứ Thánh Martino; 
anh Đaminh Phạm Văn Duyên, 
Toán trưởng Toán 8; anh 
Giuse Phạm Ngọc  Hoàng, 
Toán trưởng Toán 1… thì sinh 
hoạt kinh nguyện đạo đức từ 
trước đến nay của xứ đoàn, 
thuần tuý là giờ kinh Đền tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu với 
tâm nguyện cộng đoàn thay 
mặt nhân loại dâng mình Đền 
tạ trước Trái Tim Yêu Thương 
của Chúa Giêsu Kitô  - Chúa 
chúng ta, đúng theo tinh thần 
nội quy của đoàn thể hướng 
dẫn và mời gọi . 
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GĐPTTTCG GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH 

THĂM CÁC LINH MỤC HƯU DƯỠNG  

DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN 

Ngô Viết Luyện 

 

“Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng” (Mt 6,25-34) 

Đó là tâm tình chung của các 
cha đang nghỉ ngơi, tịnh dưỡng 
tại nhà hưu dòng Chúa Cứu Thế 
Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, 
Tp HCM. 

Trong tâm tình tri ân các 
mục tử đang nghỉ hưu, vào lúc 
08g30 thứ Bảy, ngày 
31.12.2022, BCH GĐPTTTCG 
giáo hạt Tân Định cùng đại diện 
GĐPTTTCG các xứ đoàn trong 
trong giáo hạt (gồm 17 ACE 

đoàn viên) do anh Trưởng Ban 
cháp hành GĐPTTTCG giáo hạt 
Tân Định Giuse Nguyễn Quang 
Tinh hướng dẫn, đã đến thăm 
các cha và thầy dòng đang nghỉ 
hưu tại nhà hưu dưỡng dòng 
Chúa Cứu Thế Sài Gòn, để chia 
sẻ tình cảm và ghi nhớ công ơn 
hy sinh phục vụ Chúa và tha 
nhân của các ngài. Đây cũng là 
hoạt động bác ái thường xuyên 
và định kỳ do GĐPTTTCG Tổng 
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Giáo phận phân công một năm 
hai lần, vào tháng 01 và tháng 
07 hàng năm. 

Tại thời điểm này, nhà hưu 
dưỡng dòng Chúa Cứu Thế Sài 
Gòn có 13 cha, 01 thầy dòng hưu 
dưỡng và 01 thầy phục vụ. Có 
những cha vẫn còn minh mẫn, 
nên hằng ngày các ngài luôn tìm 
niềm vui trong những công việc 
mình yêu thích như: viết sách, 
lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện 
cho ơn gọi, cầu nguyện cho tất 
cả mọi người được an vui hạnh 
phúc. Sáng sớm, các cha yếu 
không tự đi có thầy phục vụ giúp 
đẩy xe lăn, còn các cha khỏe 
mạnh đã tự di chuyển đến nhà 
khách tập trung đọc kinh cầu 
nguyện dâng lễ buổi sáng, chúng 
tôi đăng ký đến thăm các ngài và 
được nhà dòng thu xếp cho gặp 
gỡ sau giờ kinh rất thuận tiện, 
vui vẻ và phấn khởi. Đặc biệt, 
chúng tôi cũng được gặp cha 
Giám đốc Nhà hưu dưỡng để 
tâm tình chia sẻ và chúc quý cha, 
quý thầy luôn luôn được tràn 
đầy hồng ân của Thiên Chúa, 
nhiều sức khỏe trong tình yêu 
quan phòng của Thiên Chúa. 
Ngài cũng cám ơn GĐPTTTCG 
giáo hạt Tân Định và mời gọi 
ACE thêm lời cầu nguyện. Chúng 
tôi gởi tặng quà chung số tiền 

22.500.000 đồng. Sau đó, chúng 
tôi được thầy phụ trách dẫn đến 
các phòng thăm các Lm đau yếu, 
qua sự quan tâm, thăm hỏi, động 
viên và nụ cười của mọi người 
trong đoàn đã phần nào giúp các 
cha thoáng quên đi những u 
buồn của bệnh tật và tuổi già. Sự 
chia sẻ thân thiện của mọi 
người thực sự mới là món ăn 
tinh thần bỗ dưỡng của các cha 
nơi nhà hưu và cầu chúc cho 
ngài luôn khỏe mạnh, an lành và 
tràn đầy hồng ân Chúa. 

Trên đường về, đoàn ghé 
chào thăm  và chúc tuổi cha 
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, hạt 
trưởng giáo hạt Tân Định; và cha 
Đaminh Trần Đức Công - chánh 
xứ Xóm Lách kiêm LH 
GĐPTTTCG giáo hạt Tân Định 
nhân dịp mừng Chúa Giáng Sinh 
và năm mới 2023. 

Đoàn đã tạm biệt các cha và 
ra về lúc 10g30 cùng ngày. 
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XỨ ĐOÀN TRUNG MỸ TÂY CHÚC MỪNG 

GIÁNG SINH QUÝ CHA HƯU DƯỠNG 2023 
Bài: Mạnh Hùng  & Ảnh: GĐPTTTCG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Trong không khí se lạnh và 
tất bật của những ngày cuối 
năm chuẩn bị mừng Chúa 
Giáng sinh. Với tâm tình tri ân 
các vị mục tử đã dành trọn 
cuộc đời lo cho đoàn chiên 
Chúa. Sáng Chúa nhật 
08.12.2022, được sự gợi ý của 
cha chánh xứ kiêm linh hướng 
Đa Minh Nguyễn Trung Kiên, 
đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc 

Môn và quý ân nhân đã đến 
thăm quý cha nghỉ hưu tại nhà 
hưu dưỡng Chí Hòa (149 Bành 
Văn Trân, Phường 7, quận Tân 
Bình) và nhà hưu dưỡng Hà 
Nội (116/3 Hùng Vương, 
Phường 9, quận 5) 

Tại nhà hưu dưỡng Chí 
Hòa, đoàn đã được soeur phụ 
trách hướng dẫn đến từng 
phòng thăm hỏi, trò chuyện 
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cùng quý cha. Các ngài rất cảm 
động và vui vẻ trò chuyện, có 
cha còn không đợi đoàn ngỏ ý 
xin phép mà chủ động đề nghị 
đoàn chụp hình chung. Tại 
đây, đoàn đã trao 23 phần quà 
cho 20 cha và 3 soeur phụ 
trách. Tại nhà hưu dưỡng Hà 
Nội, đoàn cũng đã ân cần đến 
bên giường bệnh thăm hỏi và 
trao quà cho cha Gioan 
Baotixita Trần Thanh Cao, linh 
mục hưu dưỡng duy nhất tại 
đây. 

Quý cha và quý soeur tại 
các nhà hưu dưỡng nói trên đã 
gởi lời cảm ơn và chúc mừng 
Giáng sinh đến cha Đa Minh, 
quý nhà hảo tâm và đoàn thể 
GĐPTTTCG xứ đoàn Trung Mỹ 
Tây. Nguyện xin Thánh Tâm 
Chúa Giêsu tuôn đổ tràn đầy 
Hồng Ân xuống trên quý cha, 
quý soeur và gia đình quý ân 
nhân trong mùa Giáng sinh và 
năm mới 2023. 
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XỨ ĐOÀN VÀ HUYNH ĐOÀN CHỢ CẦU 

TÔN VƯƠNG VÀ TRAO BẰNG ÂN NHÂN 

Đaminh Nguyễn Văn Cửu 

 

Thứ Sáu, ngày 30.12.2022, lễ 
Thánh Gia, xứ đoàn Chợ cầu và 
Huynh đoàn Đaminh đã cùng 
nhau dâng lễ tạ ơn và cầu bình an 
cho năm mới, và hiệp ý cầu 
nguyện cho một gia đình kỷ niệm 
58 năm hôn phối - là ân nhân của 
GĐPTTTCG TGP Sài Gòn. 

Sau đó, lúc 19g, cha Giuse Đỗ 
Mạnh Cường - chánh xứ kiêm 
linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn 
Chợ Cầu - cùng trên 50 đoàn viên 
GĐPTTTCG và Huynh đoàn Giáo 
dân Đaminh đã đến đọc kinh Tôn 
vương Thánh Tâm Chúa Giêsu tại 
gia đình ông bà Đaminh Nguyễn 
Văn Cửu - Maria Nguyễn Thị 
Loan.  

Sau khi công bố Tin mừng, 
cha linh hướng chia sẻ: Lời Chúa 

nói về tiên tri Anna khi gặp hài 
nhi đã chúc tụng Thiên Chúa, và 
nói về trẻ hài nhi Giêsu này cho 
tất cả những ai đang trông chờ ơn 
cứu chuộc Israen, Con trẻ lớn lên 
mạnh mẽ, khôn ngoan, ơn nghĩa 
Thiên Chúa luôn ở cùng Ngài. Vì 
thế, bí quyết cho các bậc làm cha, 
làm mẹ hôm nay luôn phải trở 
nên tấm gương mẫu mực đầy 
sống động như tiên tri Anna với 
bầu khí thuận hòa, thương yêu, 
nêu gương sáng và dạy dỗ con 
cháu theo Lời Chúa dạy: “Cây tốt 
thì sinh quả tốt”. Xin Chúa chúc 
lành cho ông bà và gia đình sẽ 
nên tốt và sống hạnh phúc như 
gia đình Thánh Gia. 

Sau đó, cộng đoàn quỳ gối, 
trong tâm tình tin yêu và phó 
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thác vào Thánh Tâm Chúa, đọc 
kinh Đền tạ đầy cảm động. Đúng 
là tình yêu Chúa đang hiện diện 
giữa cộng đoàn phụng vụ và 
trong mỗi người chúng ta.  

Sau khi kết thúc giờ cầu 
nguyện, anh Đoàn trưởng Gioan 
Nguyễn Văn Nâng có lời cám ơn 
cha linh hướng Giuse, anh Giuse 
Huỳnh Bá Song - Trưởng ban 
BCH GĐPTTTCG VN, cùng anh 
Giuse Trần Văn Tài - Ban TT 
GĐPTTTCG VN và mọi người hiện 
diện. 

Nối tiếp, anh Giuse chia sẻ về 
việc thực hiện bằng Ân nhân 
GĐPTTTCG việt Nam trên tinh 
thần bác ái và tự nguyện, hầu 
giúp cho việc mở mang và phát 
triển GĐPTTTCG ở mọi giáo phận, 
đặc biệt đang chú trọng đến đất 
nước bạn Campuchia và Lào. Với 
sự cộng tác, hiệp thông, chia sẻ và 
xây dựng để GĐPTTTCG VN được 
lớn mạnh trong tình Chúa yêu. 
Chúng tôi cảm ơn ông bà Cửu đã 
cộng tác vào việc này, xin kêu gọi 
mọi người, mọi đoàn viên cùng 

hiệp hành để việc tổ chức đạt kết 
quả tốt như ý Chúa muốn. 

Sau đó, cha linh hướng Giuse 
đã trao bằng ân nhân GĐPTTTCG 
VN ông bà Cửu; bên cạnh đó, anh 
Đoàn trưởng Huynh đoàn Giuse 
Trương Mạnh Hùng mời cha 
Giuse trao bằng ân nhân cấp Tỉnh 
dòng Việt Nam cho ông bà. 

Thay mặt gia đình, ông 
Đaminh Nguyễn Văn Cửu cảm ơn 
cha linh hướng xứ đoàn, đại diện 
BCH GĐPTTTCG VN, giáo hạt Hóc 
Môn, xứ đoàn Chợ Cầu, cấp Tỉnh 
dòng HĐGDĐM và mọi người 
hiện diện, đã hiệp dâng cầu 
nguyện tạ ơn Chúa, cấp phát bằng 
ân nhân và cầu bình an năm mới. 

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa 
Giêsu tuôn đổ muôn phúc lành, 
giúp sức để các đoàn thể hiệp 
hành theo tinh thần Giáo hội: 
củng cố sứ vụ hiệp thông để nên 
hoàn thiện trong công tác tông 
đồ, công bố trái tim tình yêu của 
Chúa đến với tất cả mọi thành 
phần trong cộng đồng nhân loại.  
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BUỔI HỌP MẶT BAN TRUYỀN THÔNG 

GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN 

                                                                  Maria Đoàn Thị Lệ Thu 

Vào lúc 9g00 thứ Bẩy ngày 
17.12.2022 Ban Truyền Thông 
(BTT) của GĐPTTTCG TGP SG 
đã có buổi họp mặt đầu tiên tại 
giáo xứ Tân Sa Châu, giáo hạt 
Chí Hòa. Đến tham dự buổi 
họp mặt có sự hiện diện của 
cha TLH Vinh Sơn Nguyễn Văn 
Hồng và anh Giuse Trịnh Văn 
Tiến - Trưởng ban GĐPTTTCG 
TGP SG, cùng 20 thành viên 
phụ trách truyền thông của 
các giáo hạt.  

Mở đầu buổi họp, anh 
Phêrô Nguyễn Văn Chiến, 
Trưởng ban Truyền Thông 

GĐPTTTCG TGP SG giới thiệu 
các thành viên về tham dự 
buổi họp và đã lược sơ qua về 
kế hoạch thành lập BTT. Theo 
kế hoạch, BTT sẽ thành lập 3 
nhóm: nhóm viết tin, nhóm 
hình ảnh và nhóm quay phim. 
Thành viên tham dự BTT sẽ 
đăng ký vào nhóm phù hợp 
với ý thích và khả năng của 
mình.  

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến 
có lời chào mừng BTT đã có 
nhiều công sức, sự cố gắng 
trong việc truyền lửa Thánh 
Tâm của đoàn thể qua việc 
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đưa các thông tin lên trên 
trang Web, qua báo Lửa Mến 
và anh cũng mong BTT sẽ có 
kế hoạch hoạt động theo 
tháng, theo sự kiện hoạt động 
của GĐPTTTCG TGP SG. Tiếp 
theo là những đóng góp tích 
cực trong chuyên môn của một 
số anh đã có nhiều kinh 
nghiệm trong công tác Truyền 
thông như anh Thanh, anh 
Tuyên, anh Vũ, anh Luyện…  

Lắng nghe những ý kiến 
xây dựng BTT, cha Vinh Sơn 
chia sẻ: “Truyền thông rất là 
quan trọng. Với lòng yêu mến 
đoàn thể và việc tham gia phục 
vụ cho đoàn thể theo khả năng 
của mình, mỗi thành viên sẽ 

học hỏi thêm về truyền thông 
để biết mình nên làm gì? viết 
gì và viết như thế nào.”  

Buổi họp kết thúc trong 
một hứa hẹn sẽ gặp lại nhau 
cùng thực hiện nhiệm vụ trong 
tinh thần phục vụ đoàn thể về 
công tác truyền thông. Một sức 
nóng lan tỏa, một sự hiệp 
thông trong hy vọng cầu tiến. 
Cầu chúc cho BTT ngày một 
vững vàng và phát triển. Xin 
Thánh Thần Chúa ban ơn trợ 
sức cho mỗi người chúng con 
trong việc làm tông đồ sáng 
danh Chúa theo khả năng mà 
Chúa đã trao ban cho chúng 
con. 
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1/ Ân nhân Phép lành Tòa Thánh 

2718 Ông Giacôbê Nguyễn Phi Cường, xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc 
Môn, TGP Sài Gòn 

2719 Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Thọ, xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc 
Môn, TGP Sài Gòn 

2/ Ân nhân GĐPTTTCG Việt Nam 

022 ÔB Vinh Sơn Nguyễn Văn Tùng () - Maria Nguyễn Thị  Đối () 
Maria Nguyễn Thị Hoan, giáo xứ Hoà An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà 
Rịa. Số tiền 5.000.000đ 

023 ÔB Đaminh Ngô Lộc () - Maria Nguyễn Thị Sa (), Vinh Sơn Ngô 
Viết Bảo, giáo xứ Hoà An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 
5.000.000đ 

024 ÔB Augustino Phạm Văn Giới () - Maria Đinh Thị Hinh (), 
Augustinô Phạm Đức Nghiệp, giáo xứ Hoà An, giáo hạt Xuyên Mộc, 
GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ 

025 ÔB Đaminh Ngô Tiến () - Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh (), Vinh 
Sơn Ngô Viết Thái, giáo xứ Hoà An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. 
Số tiền 5.000.000đ 

026 ÔB Vinh Sơn Trần Cao Biền - Maria Đỗ Thị Lành, xứ đoàn Hoà An, 
giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ 

027 Ông Phêrô Trần Thanh Tiến, xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt, giáo hạt 
Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Số tiền 5.000.000đ 

028 ÔB Giuse Nguyễn Nhật Hoa - Maria Nguyễn Thị Hiền, giáo xứ Hoà 
An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ 

029 ÔB Giuse Ngô Xuân Pha - Maria Phạm Thị Kim Chi, TGĐ Khu Du lịch 
Nhà Mát, TP Bạc Liêu (GĐPTTTCG VN tặng ) 

030 Ông Đaminh Nguyễn Hải Thành, xứ đoàn Thánh Martinô, giáo hạt 
Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Số tiền 5.000.000đ 

031 Bà Cecilia Hoàng Thị Trấn, xứ đoàn Thánh Martino, giáo hạt Tân 
Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Số tiền 5.000.000đ 

032 Ông Antôn Nguyễn Thế Quyết, xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc 
Môn, TGP Sài Gòn. Số tiền 5.000.000đ 

 

TRANG ÂN NHÂN 
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3/ Ân nhân GĐPTTTCG TGP Sài Gòn 

939 Bà Maria Đỗ Thị Kim Vinh, xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn, 
TGP Sài Gòn. 

940 Bà Maria Hoàng Thị Mến, xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn, TGP 
Sài Gòn. 

4/ Quỹ Truyền giáo và phát triển đoàn thể năm 2023 

- Xứ đoàn Hàng Xanh, giáo hạt Gia Định 1.500.000đ 

- Xứ đoàn Thanh Đa, giáo hạt Gia Định (đóng năm 2022) 680.000đ 

- Xứ đoàn Bùi Phát, giáo hạt Tân Định 4.500.000đ 

- Xứ đoàn Vườn Xoài, giáo hạt Tân Định 1.200.000đ 

- Xứ đoàn An Phú, giáo hạt Tân Định 500.000đ 

5/ Niên liễm 2023 

- Giáo hạt Bình An               400.000đ 

 

 
Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cám ơn sự giúp 

đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 
12.2022 gồm: 

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

- Phaolô Trang Lập Quang, xứ đoàn Tùng Lâm, GP Đà Lạt 100.000đ 

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

- Xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An 600.000đ 

- Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An 200.000đ 

- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 

- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 

- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn 500.000đ 

- Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ 

- Xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 

- Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ 

- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 

- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 

TRANG BÁC ÁI   
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- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ 

- Bà cố thuộc xứ đoàn Châu Nam 300.000đ 

- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm 100.000đ 

- Anh chị Bình - Hiếu, em anh Khoa, GP Ban Mê Thuột 3.000.000đ 

- Chị Anna Hà Trần, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt SG-CQ 1.000.000đ 

- Chị Têrêsa Nguyệt, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt SG-CQ 500.000đ 

- Chị Chi, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán 100.000đ 

- Chị Liên, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán 100.000đ 

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

- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm 1.000.000đ 
 
 

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

 
Cha Tổng linh hướng Vinh Sơn 
và BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn 

Thành thật chia buồn cùng gia đình 

1/ ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN MINH HOÀNG, SN 1955 

- Bào huynh cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng 
            Chánh xứ Tân Lập kiêm Hạt trưởng giáo hạt Thủ Thiêm 

         - Bào đệ ông Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh 
            Phó Trưởng ban BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn.  

Được Chúa gọi về ngày 22.12.2022. 

                   2/ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ XUYẾN –- SN 1950 

Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Phú Hạnh, giáo hạt Phú Nhuận 
Ủy viên Phát triển BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn 

Đã được Chúa gọi về ngày 03.01.2023 

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đón nhận linh hồn 
Ông Phêrô và Bà Maria vào hưởng Nhan Thánh Chúa. 

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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1/ Bà  Maria Đinh Thị Mận, SN 1933. Đoàn viên  GĐPTTTCG 
xứ đoàn Phú Hải, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP 
Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.11.2022. 

2/ Ông VInh Sơn Đặng Văn Các, SN 1933. Đoàn viên và ân 
nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 21.11.2022. 

3/ Bà Maria Mai Thị Ca, SN 1962. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 27.11.2022. 

4/ Cụ kiểm Gioan Trịnh Xuân Thu, SN 1936. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 08.12.2022. 

5/ Ông Đaminh Nguyễn Văn Lộc, SN 1941. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Hạt Châu, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 11.12.2022. 

 6/ Ông Vinh Sơn Vũ Đức Ân, SN 1935. Ân nhân GĐPTTTCG 
xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương. GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 15.12.2022. 

7/ Ông trùm Giuse Phạm Văn Hợi, SN 1959. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn An Nghĩa, giáo hạt Ninh Cường; ân nhân 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 21.12.2022. 

8/ Bà Maria Phạm Thị Hiến, SN 1925. Thân mẫu chị Maria 
Vũ Thị Sáng - thủ quỹ BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt 
Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi ngày 21.12.2022. 

9/ Ông Giuse Phạm Văn Giám, SN 1951. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Du Hiếu, giáo hạt Thức Hóa; ân nhân 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 22.12.2022. 

10/ Ông Đaminh Ngô Thế Hiển, SN 1934. Ân nhân 
GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 26.12.2022. 

11/ Ông Đaminh Đinh Văn Tận, SN 1923. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Phú Hải, giáo hạt Quần Phương; ân nhân 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 27.12.2022. 
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12/ Ông Giuse Nguyễn Hiền Nhân, SN 1939. Đoàn viên 
GĐPTTTCG  xứ đoàn An Phú, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn. Được 
Chúa gọi về ngày 27.12.2022.  

13/ Ông Giuse Vũ Văn Chuyền, SN 1930. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được 
Chúa gọi về ngày 28.12.2022. 

14/ Ông Giacôbê Phạm Ngọc Lâm, SN 1947. Đoàn viên và ân 
nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. 
Được Chúa gọi về ngày 29.12.2022. 

 15/ Ông Phêrô Nguyễn Quang, SN 1964. Đoàn viên 
GĐPTTTCG  xứ đoàn Xóm Lách, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn. 
Được Chúa gọi về ngày 30.12.2022.  

16/ Bà Maria Đỗ Thị Mận, SN 1936. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Bùi Môn; ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. 
Được Chúa gọi về ngày 30.12.2022 

17/ Ông trưởng Phêrô Lê Thanh Thới, SN 1952. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Vạn Lộc, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 31.12.2022. 

18/ Bà Maria Nguyễn Thị Vy. Thuộc giáo xứ Phước Lộc, GP 
Bà Rịa - Vũng Tàu; ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài 
Gòn. Được Chúa gọi về ngày 31.12.2022. 

 

   Nếu như vào giờ chết, tội nhân xấu 
xa nhất trần gian biết sám hối và 
trút hơi thở cuối cùng trong một 
hành vi yêu mến, thì cho dù rất 
nhiều ơn thánh người ấy đã lạm 
dụng và rất nhiều tội lỗi người ấy đã 
sai phạm có cản trở đi nữa, thì Thiên 
Chúa vẫn tiếp nhận tội nhân ấy vào 
lòng thương xót của Người. 

                                                    (Thánh Thérèse Lisieux) 

 


