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ĐÓN NHẬN NHỮNG CẢNH BÁO 
ĐGM GB. Bùi Tuần 

1. Trước tình hình bất ổn hiện nay, Đức Mẹ khuyên dạy tôi: 

Hãy đến với Chúa. 
Đến với Chúa bằng những cách sau đây: 

2. Khiêm tốn cầu nguyện, như người thu thuế xưa đứng cuối nhà 
thờ. 

3. Làm từ thiện bác ái, như người Samari xưa, xuống ngựa lấy áo 
mình băng bó cho nạn nhân nằm bên vệ đường và chăm sóc nạn nhân 
đến nơi đến chốn, một cách vị tha. 

4. Sám hối như bà Mađalêna xưa, bằng tất cả tấm lòng khiêm tốn 
đầy tin cậy. 

5. Nếu cần tóm tắt lại, thì: 

Đến với Chúa là gặp gỡ Chúa. 
Đến với Chúa là ở lại trong Chúa. 

6. Tôi thấy những người tốt việc tốt trên đây đang xuất hiện tại Việt 
Nam yêu dấu chúng ta. Họ đang làm nên một bầu khí đạo đức đóng góp 
rất nhiều vào sự canh tân Hội Thánh và đất nước Việt Nam. 

7. Đó là điều rất đáng mừng. Nhưng không vì thế mà chủ quan tự 
hào tự đắc cho mình là kẻ tránh được những thảm sát thảm họa đang 
xảy ra một cách bất ngờ đầy khủng khiếp. 

8. Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghe những cảnh báo, 
Chúa gửi đến chúng ta mỗi ngày. 

9. Riêng tôi, tôi vẫn xin Chúa Thánh Thần soi đường chỉ lối cho tôi 
biết đón nhận những cảnh báo từng ngày, từng giờ, từng phút.  

10. Chúa Thánh Thần dạy tôi điều mà Đức Mẹ vẫn khuyên tôi, là là 
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. 

11. Nhưng tỉnh thức và cầu nguyện là một ơn Chúa ban. Nếu không 
có ơn Chúa, người ta sẽ dễ sai lầm.  
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Nhiều trường hợp có người tưởng mình được ơn đón nhận cảnh 
báo này, cảnh báo nọ. Nhưng thực sự đó là một trò múa rối Satan dùng 
để phá Hội Thánh. 

12. Trò múa rối đó đang xảy ra ở một số nơi tại Việt Nam hôm nay. 

13. Thực tế đó rất đáng buồn. 

14. Riêng tôi, tôi tin rằng: Cho dù tình hình có bi đát đến đâu, những 
ai tin cậy vào Đức Mẹ sẽ được cứu. 

Long Xuyên, ngày 09.7.2022 

 

 

TRONG ƠN CHÚA 

Nguyễn Thanh Hà 
Xứ đoàn Võ Dõng 

Cuộc đời con như nốt nhạc buồn 
Trên năm dòng kẻ lạc thanh âm 
Chúa là một  thiên tài Nhạc sĩ 
Thêu dệt nên bài ca vui tươi. 
 
Giê-su như nắng ấm đầu Xuân  
Mang lại sức sống nơi thế trần 
Bóng tối thần chết luôn sợ hãi 
Cho muôn người nối mạch Thánh ân. 
 
Như chiếc thuyền trên biển nổi trôi 
Biết đâu là bến đâu là bờ 
Thế nhân tàn lụi theo năm tháng 
Chúa mới có sự sống đời đời. 
 
Xin Chúa luôn làm chủ đời con 
Sai Thần khí đổi mới tâm hồn 
Sống đạo đức thực hành thánh ý 
Mến thờ Chúa với lòng sắt son. 
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CHO ĐI - LÃNH NHẬN 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

ào một ngày mùa Đông 
băng giá, Thánh Martinô 
thành Tours ở nước Pháp, 

bấy giờ là một sĩ quan quân đội, 
trông thấy một người ăn xin 
đang run rẩy và nằm co quắp 
bên vệ đường. Không cầm được 
nước mắt, Thánh nhân vội vã 
dừng ngựa và khẽ nói với người 
ăn xin rằng: ‘Tiền bạc tôi không 
có’. Nói xong, Thánh nhân tuốt 
gươm, xẻ dọc chiếc áo choàng 
đang khoác trên mình thành hai 
miếng và trao cho người ăn xin 
một miếng. Ban đêm, trong giấc 
mơ, thánh Martinô thấy Chúa 
Giêsu hiện ra, mặc một nửa tấm 
áo choàng của mình và ngỏ lời 
cám ơn. 

Câu chuyện mang tính nhân 
văn sâu sắc, cho thấy hiệu quả 
của việc bác ái, cho đi nghĩa là 
lãnh nhận. Vì thế, Chúa Giêsu 
trong tin mừng hôm nay khuyên 
chúng ta hãy biết sử dụng của 
cải ở trần gian đúng cách để mua 
lấy của cải nơi Nước Trời. Của 
cải trần gian chỉ là phù vân, 

trong khi đó của cải ở Nước Trời 
thì vĩnh viễn và trường tồn.   

Theo Chúa Giêsu, cách sử 
dụng triệt để của cải là hãy bán 
tài sản của mình mà phân phát 
cho người nghèo, sau đó tìm 
cách mua lấy kho tàng ở trên 
trời, nơi mối mọt không hề đục 
phá. Đức Giêsu đã đặt vấn đề 
này với người thanh niên giàu 
có, muốn chiếm được sự sống 
đời đời (Mt 19,16-22). Thế 
nhưng, sau khi nghe lời đề nghị 
của Chúa Giêsu, người thanh 
niên cúi mặt xuống và bỏ đi. Có 
lẽ anh còn vấn vương với tiền 
bạc và của cải vật chất ở trần 
gian. Cũng vậy, câu truyện ông 
phú hộ ngốc nghếch cũng là một 
cảnh tỉnh cho chúng ta (Lc 12, 

V 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

(Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48) 

 

 

 
 

Chúa nhật 07.08.2022 
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16-21). Ông phú hộ thu tích của 
cải cho thật giàu, đắp lũy xây 
tường cho kín đáo để bảo vệ gia 
sản của mình. Nhưng ông không 
biết rằng liệu đêm nay thần chết 
sẽ gọi ông về thì của cải của ông 
sẽ đi về đâu.  

Tìm kiếm tiền bạc, của cải 
vật chất là điều cần thiết để mưu 
sinh. Kẻ thì chăm chỉ miệt mài 
tìm kiếm bằng sức lao động của 
chính mình để có cái ăn cái mặc. 
Người thì cần cù siêng năng để 
có của ăn của để. Tuy nhiên cũng 
có những người tìm kiếm cách 
bất chính cho đầy túi tham để 
làm giàu trước mặt thiên hạ. 
Làm giàu về phương diện vật 
chất tuy cần thiêt nhưng không 
quan trọng, bởi vì trước cái chết, 
con người không mang theo 
được bất cứ của cải nào sang thế 
giới bên kia. Vì lẽ đó, người khôn 
ngoan cần nắm bắt cơ hội để làm 
giàu cho mình về phương diện 
thiêng liêng.  

Cách thức làm giàu về khía 
cạnh thiêng liêng không khó. Chỉ 
cần chúng ta ý thức trong việc 
thực hành những việc bác ái yêu 
thương. Hành động bác ái có thể 
là của cải, tiền bạc, vật chất, cũng 
có thể là một ánh mắt yêu 
thương, một nụ cười cảm thông, 

một cái nhìn trìu mến. Hành 
động bác ái có giá trị và ý nghĩa 
trước mặt Thiên Chúa vì chính 
khi chúng ta làm điều ấy cho anh 
chị em chúng ta là chúng ta làm 
cho chính Chúa. Chúa Giêsu 
trong ngày cánh chung đã khẳng 
định : ‘Mỗi khi các ngươi làm 
những việc ấy cho một người anh 
em hèn mọn nhất, thì đó là các 
ngươi đã làm cho chính Ta vậy’ 
(Mt 25,45). Như vậy, chỉ có cho 
đi, chúng ta mới lãnh nhận được 
gia tài vĩnh cửu trên thiên đàng, 
nơi đó không bao giờ hư nát. 

Tóm lại, ngày trở về với 
Thiên Chúa, hành trang chúng ta 
mang theo không gì khác hơn là 
những việc lành phúc đức, 
những việc bác ái mà chúng ta 
đã thực thi ở trần gian. Đó là 
phương cách chúng ta tích lũy 
cho mình kho tàng quí giá chẳng 
bao giờ mai một. Nói cách khác, 
đó là cách thức chuyển giao tài 
sản của mình về đời sau. Là môn 
đệ của Chúa Giêsu, chúng ta nên 
nghĩ cho người khác hơn là ky 
cóp cho chính mình. Những gì 
chúng ta tích trữ hôm nay, ngày 
mai người khác sẽ hưởng dùng. 
Trái lại, những gì chúng ta cho đi 
hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ 
lãnh nhận và thuộc về chúng ta.  
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HÒA BÌNH - CHIA RẼ 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

hiến tranh giữa Nga và 
Ukraine đã khiến không 
chỉ những người dân 

trong hai quốc gia hoảng loạn 
mà toàn thế giới cũng âu lo. 
Người ta lo sợ vì nền hòa bình bị 
xâm phạm và tổn thương. Cuộc 
sống của hai nước láng giềng đã 
rạn nứt. Sự chia rẽ đã khiến họ 
bất luận điều gì để có thể bảo vệ 
mạng sống của chính mình. Hòa 
bình, mơ ước của nhân loại, vẫn 
phải đối kháng với chia rẽ, cái 
chết của con người.  

Chúa Giêsu, trong bài Tin 
mừng hôm nay, tuyên bố: 
‘Người đến không phải đem hòa 
bình nhưng là sự chia rẽ’. Hòa 
bình, trong Kinh Thánh, một 
đàng được hiểu là sự phong phú, 
cao đẹp và sung túc. Người Do 
Thái trao nhau lời chúc ‘shalòm’, 
nghĩa là họ chúc nhau có một 
cuộc sống hạnh phúc và tròn đầy 
theo chân lý và công bình. Đàng 
khác, hòa bình được xem như 
một kiểu tĩnh lặng nội tâm, cá 
nhân mỗi người thanh thản và 

bình an. Tuy nhiên, Thiên Chúa 
hiểu bình an của Người khác với 
bình an của nhân loại. Thế nên, 
Chúa Giêsu khẳng định ‘Thầy để 
lại bình an cho anh em, Thầy ban 
cho anh em bình an không như 
thế gian ban tặng’ (Ga 14,27).  

Khi Chúa Giêsu đến trần 
gian, Người được sánh ví như 
Hoàng Tử bình an. Trong ba 
năm giảng dạy, Chúa Giêsu kêu 
gọi người ta ăn năn sám hối, từ 
bỏ tội lỗi, tìm về đường ngay nẻo 
chính. Trái lại, chúng ta không 
thấy Chúa Giêsu xui khiến người 
ta hiếu chiến, bất hòa hay chống 
đối lẫn nhau. Phải chăng lời 
tuyên bố của Chúa Giêsu khiến 
chúng ta khó hiểu? Phải chăng 

C 

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

(Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53) 

 

 

 
 

Chúa nhật 14.08.2022 
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Chúa Giêsu là nguyên nhân cho 
người ta chống đối và hận thù? 

Quả thực, khi Tin mừng của 
Chúa Giêsu được rao giảng, chắc 
chắn có người vui vẻ chấp nhận, 
tuy nhiên cũng có kẻ chống đối, 
không hưởng ứng. Với những 
người đón nhận, Tin mừng đem 
lại cho họ sự bình an, niềm hạnh 
phúc. Ngược lại, với những kẻ 
chống đối, Tin mừng là nguyên 
nhân của sự chia rẽ và hận thù. 
Trong gia đình, sự chia rẽ về lối 
sống đạo giữa những người tin 
Chúa và những người không tin 
Chúa. Do đó, có sự bất đồng 
quan điểm giữa cha mẹ và con 
cái, hoặc giữa vợ chồng với 
nhau, hoặc giữa anh chị em với 
nhau. Ngoài xã hội, sự chia rẽ 
khởi đi từ những người 
Pharisêu và biệt phái, vốn ghét 
Chúa Giêsu, nên đã tìm mọi cách 
để chống đối, gây hấn và xung 
khắc. Sự bất hòa giữa những 
người đi theo Chúa Giêsu và 
nhóm người không ưa Chúa 
Giêsu càng lúc càng gia tăng. Thế 
nhưng, lời tuyên bố của Chúa 
Giêsu không những không mâu 
thuẫn mà còn bổ túc cho nhau. 
Sứ vụ của người loan báo Tin 
Mừng là làm thế nào để tình yêu 
của Thiên Chúa lan tỏa đến mọi 

người, cho dù có phải đối diện 
với những gian nan thử thách. 

Khi đối diện với hòa bình, 
chúng ta phải tìm cách trân 
trọng, gìn giữ. Hòa bình đem lại 
cho con người hạnh phúc và 
niềm vui. Hòa bình đích thực 
trong tâm hồn dành cho những 
ai biết kết hợp với tình yêu của 
Đức Kitô, như lời Người đã nói 
‘Phúc cho ai xây dựng hòa bình, 
vì họ sẽ được gọi là con Thiên 
Chúa’ (Mt 5,9). Ngược lại, chia rẽ 
là kẻ thù không đội trời chung 
với hòa bình. Ở đâu có hòa bình 
thì không có chia rẽ, và nơi nào 
có sự chia rẽ thì không có hòa 
bình.  

Ngày nay, sự chia rẽ đang là 
mối thù nguy hiểm len lỏi trong 
gia đình và các đoàn thể. Nơi gia 
đình, chia rẽ khiến vợ chồng bất 
hòa, con cái từ bỏ cha mẹ, anh 
chị em ghen ghét, hận thù lẫn 
nhau. Trong đoàn thể, sự chia rẽ 
khiến chúng ta mất niềm tin, 
nghi ngờ và không hợp tác với 
nhau. Mong sao các anh chị em 
trong GĐPTTTCG luôn nhìn lên 
trái tim yêu dấu của Chúa Giêsu 
đã đổ máu ra vì tội lỗi của nhân 
loại để tha thứ và yêu thương 
anh chị em mình trong gia đình, 
nơi hội đoàn và ngoài giáo xứ.  
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CỬA HẸP 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

hần thoại Hy Lạp có kể lại 
câu chuyện như sau: một 
ngày kia, thần Hercule 
đứng giữa ngã ba đường, 

phân vân và tự hỏi không biết 
phải đi về hướng nào. May thay, 
có hai vị khách bộ hành đi 
ngang. Người thứ nhất nói với 
Hercule rằng: ‘Hãy theo tôi, đây 
là con đường thoải mái, hạnh 
phúc và dễ đi’. Trái lại, người 
thứ hai lại chỉ ‘Đây là con đường 
cố gắng, nỗ lực và khó khăn. Tuy 
đường đi khó khăn, nhưng chắc 
chắn sẽ đưa ông tới hạnh phúc’. 
Cuối cùng, Hercule đã chọn con 
đường khó khăn và ông đã 
thành công bởi vì ‘thập giá trước 
triều thiên, ăn chay trước khi ăn 
tiệc’. 

Chúa Giêsu, trong bài Tin 
mừng hôm nay, đã khuyên 
chúng ta rằng ‘Hãy chiến đấu để 
qua được cửa hẹp’. Vậy thế nào 
là cửa hẹp? Tại sao phải cố gắng 
chiến đấu để qua được cửa hẹp? 
Theo Chúa Giêsu, cửa hẹp không 
có nghĩa là cửa bé hay nhỏ về 

mặt kích thước và diện tích. 
Ngược lại, cửa hẹp là ‘cái tôi’ ích 
kỷ của mỗi người. Càng sống lâu, 
cái tôi ấy càng trở nên cồng 
kềnh. Càng lớn tuổi, cái tôi ấy 
càng trở nên xấu xa. Càng về già, 
cái tôi ấy càng trở nên khó sửa. 
Nhưng muốn trở nên môn đệ 
của Đức Kitô, tiên vàn phải từ bỏ 
cái tôi ấy để lòng trở nên thanh 
thản và nhẹ nhàng.  

Ai trong chúng ta cũng đều 
mong muốn được vào Nước 
Trời. Nhưng cánh của Nước Trời 
thì hẹp và chỉ dành cho những ai 
nỗ lực, cố gắng vượt qua những 
cam go và thử thách. Chính Chúa 
Giêsu cũng phải lên Giêrusalem, 
dẫu biết rằng đây là con đường 
đưa đến sự chết. Thế nhưng, vì 
yêu thương con người, Chúa 
Giêsu chấp nhận tất cả những 

T 

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

(Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30) 

 

 

 
 

Chúa nhật 21.08.2022 
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thương đau nơi mình để đổi lấy 
hạnh phúc của nhân loại. Trong 
cuộc đua hay tranh tài, phần 
thưởng chỉ dành cho những ai 
vất vả luyện tập và nỗ lực phấn 
đấu. Cũng thế, những ai chấp 
nhận vượt qua cửa hẹp thì chắc 
chắn sẽ hưởng nếm vinh quang 
của Nước Thiên Chúa.  

Cửa hẹp, theo tác giả thư Do 
Thái, trong bài đọc thứ hai, là 
chấp nhận những sửa dạy của 
người khác để nên người, kiên 
nhẫn trong thử thách để thành 
người. ‘Anh em hãy kiên trì để 
cho Thiên Chúa sửa dạy. Người 
đối xử với anh em như với 
những người con. Thật vậy có 
đứa con nào mà người cha 
không sửa dạy?’ (Dt 12,7). Ở 
đây, chính Thiên Chúa sửa dạy 
chúng ta qua giáo huấn của 
Người. Ai được Thiên Chúa sửa 
dạy là được Người yêu thương 
và ban ơn cứu độ. Đón nhận Lời 
Chúa dưới ánh sáng đức tin để 
nên người hoàn thiện là con 
đường đi qua cửa hẹp.  

‘Cửa hẹp’, theo Chúa Giêsu, 
là chấp nhận vác thập giá để 
theo Người. Trong đời sống gia 
đình, ai cũng phải chấp nhận vác 
thập giá của mình, thậm chí còn 
vác thập giá cho anh chị em của 

mình nữa. Chồng vác thập giá 
nói dai của vợ bằng cách nhịn 
nhục để cho gia đình ấm êm. Vợ 
vác thập giá lười biếng của 
chồng bằng những cố gắng để 
cho gia đình thuận hòa. Cha mẹ 
vác thập giá hư hỏng của con cái 
bằng lời cầu nguyện để gia đình 
hạnh phúc. Anh chị em vác thập 
giá ganh tỵ lẫn nhau bằng cách 
nhường nhịn để gia đình trong 
ấm ngoài êm. Chấp nhận những 
khác biệt của người khác, dẫu 
phải thiệt thòi và hy sinh, là 
vượt qua con đường của cửa 
hẹp. 

Tóm lại, chẳng có thành 
công nào mà không trả giá bằng 
mồ hôi và nước mắt. Cũng vậy, 
để vào Nước Trời, người tín hữu 
cũng phải đấu tranh với cái tôi 
ích kỷ và những khiếm khuyết 
của bản thân. Bản thân mỗi 
người không thể vượt qua cái tôi 
cồng kềnh của chính mình, trái 
lại chỉ có ơn Chúa mới giúp 
chúng ta chiến thắng được bản 
thân. Xin Thánh Tâm Chúa 
Giêsu, suối nguồn của tình 
thương, ban cho các anh chị em 
trong GĐPTTTCG đủ nghị lực 
vượt qua những cánh cửa hẹp 
của cuộc đời, để tiến vào cửa 
hẹp của nước Thiên đàng.   
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TẬP SỐNG KHIÊM NHƯỜNG 
 Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP 

ào thời Chúa Giêsu, người 
Do Thái không quy định 
về chỗ ngồi cho thực 
khách trong tiệc cưới. Tuy 

nhiên, thực khách hãy ý thức 
chọn một chỗ ngồi cho phù hợp 
với địa vị của mình. Nếu không, 
đến phút chót, chủ tiệc ra hiệu 
cho mình nhường chỗ cho người 
khác cao trọng hơn thì không 
hay. Sách Châm Ngôn cũng 
khuyên chúng ta thận trọng 
‘trước long nhan, đừng lên mặt 
diệu kỳ, chớ đứng vào chỗ của 
hàng vị vọng. Thà được người ta 
bảo ‘Xin mời ông lên trên!’ còn 
hơn bị hạ xuống trước mặt 
quyền cao chức trọng’ (Cn 25, 6-
7).  

 Chúa Giêsu trong Tin mừng 
hôm nay mời gọi chúng ta tập 
sống khiêm nhường như lời 
Người đã dạy ‘Ai tôn mình lên sẽ 
bị hạ xuống, còn ai hạ mình 
xuống sẽ được tôn lên’ (Lc 
14,11). Khiêm nhường là không 
khoe khoang, không tranh giành 

cái hay cái tốt cho mình, mà sẵn 
sàng nhường cho người khác, 
đồng thời khiêm tốn với mọi 
người. Người khiêm nhường 
luôn kính trọng Thiên Chúa 
trong mọi hoàn cảnh, tin tưởng, 
cậy trông, phó thác hoàn toàn 
vào tình yêu và sự quan phòng 
của Thiên Chúa.  

Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu 
không những huấn luyện cho 
các môn đệ mà còn dạy cho đám 
đông dân chúng cách sống 
khiêm nhường. Ý thức về thân 
phận tội lỗi của mình, người thu 
thuế đứng đàng xa, không dám 
ngước mắt nhìn lên Chúa, mà chỉ 
dám thầm thĩ, đấm ngực van xin 
cách khiêm tốn ‘Lạy Chúa, xin 
thương xót con là kẻ có tội’ (Lc 

V 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 

(Hc 3,17-18.20.28-29; Hr 12,18-19.22-24a; 
Lc 14,1a.7-14) 

 

 

 
 

Chúa nhật 28.08.2022 
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18,13). Ngược lại, người 
Pharisêu thì đứng thẳng, tự hào 
mình là người công chính và 
khinh chê người thu thuế ‘Con 
không như bao kẻ khác: tham 
lam, bất chính, ngoại tình hoặc 
nhu tên thu thuế kia’ (Lc 18,11).  

Hai hình ảnh tương phản 
‘khiêm nhường - kiêu căng’ 
được nói nhiều trong Kinh 
Thánh. Người khiêm nhường 
chắc chắn sẽ được Thiên Chúa 
ân thưởng. Trái lại, kẻ kiêu căng 
sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt. Nói 
theo Thánh Luca thì ‘Chúa giơ 
tay biểu dương sức mạnh, dẹp 
tan phường lòng trí kiêu căng. 
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, 
Người nâng cao mọi kẻ khiêm 
nhường’ (Lc 1,51-52). Và sách 
Huấn Ca trong bài đọc thứ nhất 
cũng nói cho chúng ta về hệ quả 
của hai thái độ khiêm nhường và 
kiêu căng: ‘Người được tôn vinh 
nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ 
kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng 
thì vô phương cứu chữa’ (Hc 
3,20.28).  

Chúa Giêsu đã để lại cho 
chúng ta gương sống khiêm 
nhường. Người tự hạ mình 
xuống trần gian để mặc lấy thân 
phận con người như chúng ta và 
để chúng ta trở nên con cái của 
Thiên Chúa. Cuối cùng, Chúa đã 

khiêm nhường hạ mình chịu 
chết trên thập giá để chúng ta 
được sống và cho chúng ta lãnh 
nhận ơn cứu độ. Khiêm nhường, 
đối với Chúa, không quy chiếu 
cho mình, nhưng quy chiếu cho 
hạnh phúc của tha nhân và lợi 
ích của người khác.  

‘Càng làm lớn, con càng phải 
tự hạ, như thế con sẽ được đẹp 
lòng Đức Chúa’ (Hc 3,18). Chân 
lý sẽ thuộc về nhưng ai biết sống 
khiêm nhường. Người khiêm 
nhường, càng học cao, càng thấy 
mình chưa đủ và vẹn toàn trước 
tri thức của nhân loại. Cũng thế, 
người khiêm nhường, theo Chúa 
Giêsu, đừng coi trọng mình hơn 
người khác. Những gì mình có 
được hôm nay là ân ban của 
Thiên Chúa. Trái lại, hãy tôn 
trọng anh chị em của mình để 
phục vụ và yêu thương. Đó là 
niềm vui của kẻ sống khiêm 
nhường theo gương Chúa Giêsu.  

Người ta thường bảo ‘Lúa 
càng nhiều hạt càng cúi thấp, 
người càng tài giỏi càng khiêm 
cung’. Mong sao các anh chị em 
trong GĐPTTTCG, theo gương 
Chúa Giêsu, tập sống khiêm 
nhường trong gia đình và trong 
đoàn thể cũng như trong giáo 
xứ.  
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GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 
 Giáo phận Phan Thiết 

LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ 

PHẦN II:  BAN ƠN CỨU ĐỘ     

  Chương X:  

ƠN CỨU ĐỘ ĐƯỢC LAN TRÀN (tt) 

Trong những năm đầu tiên 
sau khi Đức Kitô về trời, vấn đề 
quan trọng nhất đối với những 
kẻ tin theo Người là vấn đề 
thuộc bản tính Giáo hội, tức là 
giai đoạn trần gian của Nước 
Trời. Phải chăng nó chỉ là một 
hình thức thanh lọc của Do Thái 
giáo và chỉ giới hạn trong dân 
Israel mà thôi, hay nó là một 
công cuộc mới mẻ kêu mời tất 
cả nhân loại bước vào? 

 Câu trả lời đã được trình 
bày trong sách Công Vụ Tông 
Đồ của Thánh Luca, một nhà 
truyền giáo bên cạnh Thánh 
Phaolô. Qua các trang sử này, ta 
thấy Giáo Hội bành trướng như 
thế nào từ Giêrusalem đến 
Rôma dưới sự hướng dẫn của 
Chúa Thánh Thần. Giáo hội đã 
bắt đầu tại Giêrusalem với các 
tông đồ, những người còn 

mang nặng óc quốc gia hẹp hòi, 
nhưng dưới sự thúc đẩy của 
Thánh Thần, Giáo Hội đã đi đến 
với mọi dân tộc và mang tính 
phổ quát. (Tiếp theo)   

IV. Phaolô và việc Giáo 
Hội đi đến với các dân ngoại 

Phaolô, tên Do Thái là 
Saolê, cũng như Stêphanô, là 
một người Do Thái theo văn 
hóa Hy Lạp. Ông sinh ra bên 
ngoài xứ Palestin, tại thành 
Tacxu xứ Tiểu Á. Ông thường 
được mệnh danh là bà mụ của 
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Kitô giáo, là người có trách 
nhiệm chính trong việc cắt dây 
rốn giữa Kitô giáo và Do Thái 
giáo. Nói thế có hơi quá đáng, vì 
Stêphanô và Phêrô cũng đã góp 
phần lớn vào công trình ấy. Tuy 
nhiên, có thể nói rằng vai trò 
của Phaolô trong tấn thảm kịch 
tôn giáo này là quan trọng nhất. 
Việc ông trở lại với Đức Kitô là 
một trong những hiện tượng 
nổi bật nhất trong lịch sử tôn 
giáo thế giới. 

Những câu chuyện khác 
nhau tường thuật việc Phaolô 
trở lại, đều nhấn mạnh rằng 
ông đã được tuyển chọn để 
đem Đức Kitô đến cho thế giới 
dân ngoại (Cv 9,15; 22,15; 
26,17-18). 

Ba năm đầu sau khi trở lại 
cách đột ngột, Phaolô sống ẩn 
dật tại sa mạc Arabi và tại 
Đamas. Sau đó, ông lên 
Giêrusalem hai tuần. Lúc đầu, 
các tín hữu chưa tin ông, nhưng 
sau đó nhờ sự tiến cử của 
Barnaba, một Kitô hữu khả 
kính người Do Thái theo văn 
hóa Hy Lạp, nên Phaolô mới 
được ra mắt các tông đồ. 
Nhưng các người bạn Do Thái 
của ông trước kia thì tức giận, 
vì cho đó là một sự phản bội 

nhục nhã. Ông bắt buộc phải rời 
khỏi Giêrusalem và Palestin để 
quay về Tacxu. 

Sự đóng góp tích cực của 
Phaolô cho Kitô giáo bắt đầu ít 
năm sau đó, khoảng 4 hay 5 
năm. Lúc đó Barnaba được gởi 
đến Antiôkia để điều khiển 
công cuộc truyền giáo cho dân 
ngoại cũng như Do Thái. Lúc 
bấy giờ, khi thấy rõ nhu cầu, 
Barnaba đã đến Tacxu tìm 
Phaolô và đưa ông đến Antiôkia 
(Cv 11,26). 

Rồi trong khoảng thời gian 
độ 4 năm, từ năm 45 đến 49, 
Phaolô và Barnaba đi truyền 
giáo. Đây là thời gian hành 
trình truyền giáo đầu tiên của 
hai ông, từ Antiôkia đến Kyprô, 
rồi lên phía Bắc đến tận Tiểu Á 
(Cv 12,24). 

Phaolô cũng như Stêphanô 
và Barnaba đều là những nhà 
tiên phong của tư tưởng Công 
giáo, được đầy tràn Thánh 
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Thần. Chuyến du hành đầu tiên 
này đem lại kinh nghiệm rất có 
ý nghĩa: người Do Thái thì 
chống lại Tin Mừng, còn dân 
ngoại thì đón nhận cách chân 
thành và đông đảo, mặc dù 
người Do Thái bao giờ cũng 
được rao giảng trước tiên. Chắc 
chắn kinh nghiệm thực tế này 
làm cho Phaolô vững tin rằng 
tương lai của Kitô giáo là ở nơi 
dân ngoại. Cũng chính qua kinh 
nghiệm này mà Thiên Chúa 
mạc khải bản chất Công giáo 
của Giáo Hội ngày một rõ ràng 
trong tâm trí các nhà rao giảng 
Tin Mừng. 

Trong Cv 13,44-50, Phaolô 
và các bạn đã áp dụng danh 
hiệu “ánh sáng dân ngoại” cho 
mình, một danh hiệu do ngôn 
sứ Isaia loan báo về Đức Kitô. 
Khi tự gán như thế, Phaolô có ý 
cho thấy rằng chính Đức Kitô 
đang sống động và hoạt động 
trong các ông để truyền bá Tin 
Mừng vào thế giới tối tăm của 
dân ngoại. 

Vào lúc cuộc hành trình đầu 
tiên này chấm dứt thì bản chất 
phổ quát của Kitô giáo đã hoàn 
toàn rõ nét trong tâm trí của 
Phaolô. Giáo hội Chúa Kitô là 
Giáo Hội Công giáo, cho mọi 

dân tộc. Và điều đáng ngạc 
nhiên là chính dân ngoại lại ồ ạt 
vào Giáo hội trước cả người Do 
Thái. Điều này cũng làm nảy 
sinh nơi Phaolô ý nghĩ rằng 
Đức Kitô sẽ đến lần thứ hai sau 
khi người Do Thái gia nhập 
Giáo Hội, tức là sau khi cả khối 
dân ngoại đã được nghe Tin 
Mừng. Điều này sẽ đẩy lùi lại 
rất xa ngày Đức Kitô đến lần 
thứ hai. Kết quả là càng phải 
đẩy mạnh cuộc truyền giáo 
nhiều hơn nữa. 

Khi trở lại Antiôkia, Phaolô 
và Barnaba đã kể lại những 
kinh nghiệm của mình cho các 
bạn Kitô hữu khác. Mọi người 
đều kết luận là ý Thiên Chúa 
muốn đón nhận dân ngoại vào 
Giáo Hội.  

Thế là vấn đề của Giáo hội 
sơ khai gần như được giải 
quyết. 

V. Công đồng Giêrusalem 

 Thế nhưng vẫn còn một số 
tín hữu gốc Do Thái cố chấp, 
còn quá lưu luyến Do Thái giáo. 
Họ đòi dân ngoại gia nhập đạo 
phải chịu phép cắt bì và phải 
tuân giữ luật Môsê (Cv 15,5). 
Thái độ này cũng dễ hiểu, vì 
không dễ gì trong một thời gian 
ngắn có thể hủy bỏ một truyền 
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thống lâu đời đã có từ thời 
Môsê. 

 Các Kitô hữu tại Ankiôkia 
bị chấn động đặc biệt trước đòi 
hỏi trên đây của các Kitô hữu 
Do Thái cố chấp. Do đó, họ gởi 
một phái đoàn do Phaolô và 
Barnaba dẫn đầu đến 
Giêrusalem để thỉnh ý kiến 
chính thức của các tông đồ. Các 
tông đồ đã triệu tập công đồng 
đầu tiên của Giáo hội để thảo 
luận, trong đó những kinh 
nghiệm của Phêrô, Phaolô và 
Barnaba là những yếu tố quyết 
định. Lời kết luận cuối cùng là 
do Giacôbê, giám mục 
Giêrusalem. Lời kết luận của 
ông liên quan đến dân ngoại 
giống y như kết luận của ba 
thuyết trình viên Phêrô, Phaolô 
và Barnaba. 

 Những người ngoại trở lại 
không còn phải lệ thuộc những 
điều khắt khe trong luật Môsê. 
Tuy nhiên, để duy trì sự hòa 
thuận và hiệp nhất, ông khuyên 
các người tín hữu gốc dân 
ngoại ở Palestin, ít ra hãy tuân 
giữ những điều đã quy định 

trong sách Lêvi 17 và 18. Đó là 
những nhượng bộ thực tế về 
những điều không cần thiết. 
Chẳng hạn, quy định về huyết 
sẽ làm cho việc giao tế giữa Do 
Thái và dân ngoại được đơn 
giản hơn. Họ có thể ngồi ăn 
đồng bàn với nhau mà không 
ngại. 

 Sắc lệnh của công đồng 
này được mọi người tham dự 
nhìn nhận là có sự trợ lực của 
Thánh Thần. Với quyết định 
của công đồng, Thánh Thần đã 
ban cho một cách giải quyết tốt 
đẹp vấn đề dân ngoại. 

 Giờ đây, với những cánh 
cửa của Giáo Hội đã được mở 
rộng, Phaolô và các nhà truyền 
giáo khác vội vã băng ngàn 
vượt bể đi truyền bá Tin Mừng 
khắp nơi. Ơn cứu độ đã được 
Đức Kitô thực hiện và con 
người được thông phần nhờ 
hiệp nhất với Người, giờ đây 
được lan rộng đến tất cả mọi 
dân, để mọi người được trở nên 
một với Thiên Chúa và tìm lại 
được tính bản thiện nguyên sơ. 
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XIN LÀM GÃ DU CA 
                          Jos Nhật Quang 

Con xin làm gã du ca 

Phiêu lưu khắp chốn gần xa đất trời 

Vượt bao sông núi, biển khơi 

Ngợi vang tình Chúa muôn đời thiết tha. 

 

Xin làm một gã du ca 

Rắc gieo tiếng hát nở hoa tình người 

Ca khen tình Chúa diệu vời 

Tin yêu thắp sáng ngàn đời không phai. 

 

Ươm hồng màu nắng ban mai 

Lời ca tiếng hát mãi hoài ngân vang 

Ca khen tình Chúa muôn vàn 

Chết cho trần thế khải hoàn quang vinh. 

 

Xin dâng lên khúc ân tình 

Quyện hòa bay tới thiên đình cao xa 

Con về nương náu bên Cha 

Nguyện xin làm gã du ca giữa đời. 

 

 

 

 

Tôi có một người bạn tuyệt vời. Tôi bắt bản thân tôi phải vui 
tươi với Thiên Chúa khi tôi không vui tươi được với chính mình. 

 (Chân phước Miguel tu sĩ) 
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ÔNG NỘI TÔI CŨNG LÀ ÔNG TRÙM 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành 

Giáo xứ Tp. Sơn La - GP Hưng Hóa 

Vào một ngày kia, chuẩn bị đến giờ đọc Kinh Trưa, tôi thấy có 
hai người đàn ông ăn mặc quần áo lao động, một già và một trẻ, 
tới nhà xứ. Biết họ là người lương dân nên tôi quan sát xem họ 
cần gì. Thầy giáo xứ đón tiếp. Một người lên tiếng chào thầy xứ: 

 Người lương dân: Chào thầy chùa! Chúng tôi đến chơi được 
không? 

 Thầy xứ: Chào bác và anh. Mời bác và anh đến chơi. Đây là nhà 
thờ chứ không phải nhà chùa! 

 Người lương dân: Tôi quên mất. Đây là nhà thờ. Nhà thờ khác với 
nhà chùa. Có mình thầy ở nhà ư? Lần trước đến, tôi thấy một bà giúp 
việc nữa mà! Hôm nay, bà đó đi đâu? 

 Thầy xứ: Có hai cha ở nhà. Còn bà giúp việc chiều mới tới. Bà là 
một giáo dân nhà gần đây. Bà đến làm vườn và trông nom núi Đức Mẹ. 

 Người lương dân: Tôi đang xây dựng công trình dưới trường học 
phía trước. Tôi mới biết đây có nhà thờ nên đến thăm. 

 Linh mục: (nghe có tiếng người lạ) Chào các ông? 

 Thầy xứ: Đây là cha xứ. Các ông có chuyện gì thì cứ nói với cha. 

 Người lương dân: Chào cha. Tôi là người ở Chiềng Mai, huyện Mai 
Sơn và làm công trình gần đây nên tới thăm nhà thờ. 

 Linh mục: Mời các ông thăm tự nhiên. Ai cũng có thể đến thăm 
được. 

 Người lương dân: Tôi không nghĩ Sơn La lại có nhà thờ đâu vì bao 
nhiêu năm không nhìn thấy bóng dáng của nhà thờ. 

 Linh mục: Đúng vậy! Trước đây không có nhưng hiện giờ có 
nhiều rồi! Bởi trước đây họ coi Sơn La là tỉnh trắng tôn giáo nhưng 

CÂU TRUYỆN TRUYỀN GIÁO 
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làm gì có tỉnh nào trắng tôn giáo. Ít nhất cũng có một số người Công 
giáo lên đây làm ăn. 

 Người lương dân: Tôi lên Sơn La lâu rồi nên hiểu nhiều sự. Năm 
nay, tôi 66 tuổi (sinh năm 1957). Quê tôi ở Ninh Bình. Lên đây làm ăn, 
kiếm sống. Rồi lập nghiệp! Ông nội tôi ngày xưa cũng được gọi là ông 
trùm đấy. 

 Linh mục: Vậy ông cũng là gốc Công giáo rồi! Ninh Bình có nhiều 
người theo đạo mà! 

 Người lương dân: Đúng vậy. Nhưng xưa ở đó có cha cụ gì đâu mà 
tôi biết. Tôi chỉ nhớ khi nói đến ai là người Công giáo là ông nội tôi bảo 
“họ tốt lắm”! 

 Linh mục: Nhìn chung là người Công giáo rất tốt bởi được học 
giáo lý. Ông ở huyện nào của Ninh Bình ? 

 Người lương dân: Huyện Yên Mô, xã Khương Dụ… 

 Linh mục: Hiện tại, có ai sống đạo không? 

 Người lương dân: Không. Mấy gia đình ở trên đất nhà thờ chẳng 
ra sao cả! 

 Linh mục: Ông lấy đó làm gương để sống vì có ai bỏ Chúa mà có 
kết cục tốt đâu. 

 Người lương dân: Vâng. Nhưng giờ tôi chẳng hiểu gì về đạo cả! 

 Linh mục: Tôi có thể giúp ông. Miễn sao ông muốn là được. 

 Người lương dân: Chắc phải lúc khác! Chứ hiện giờ tôi còn đang 
phấn đấu nốt một số việc nữa. 

 Linh mục: Năm nay, ông cũng gần 70 rồi! Phấn đấu gì mà nhiều 
thế! Để cho con cháu làm! 

 Người lương dân: Những dự án tôi đang theo đuổi các cháu 
không làm được. 

 Linh mục: Dự án gì mà lớn vậy? 

 Người lương dân: Tôi muốn lập mấy cây xăng… khi nào làm xong 
tôi mới nghĩ đến chuyện đạo nghĩa! 

 Linh mục: Sao lại không cùng một lúc? 
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 Người lương dân: Nó tế nhị lắm và tôi cũng không có thời gian! 

 Linh mục: Hiện giờ, ông có thuộc kinh nào không? 

 Người lương dân: Không! 

 Linh mục: Làm dấu còn nhớ không? 

 Người lương dân: Không. 

 Linh mục: Vậy, mình cùng làm nhé? Nhân danh Cha, và Con, và 
Thánh Thần… 

 Người lương dân: Thôi, thôi... để khi khác. Tôi còn phải nói với vợ 
con đã chứ! 

 Linh mục: Vâng. Thế cũng được. Nhưng nếu ông muốn thuyết 
phục được vợ theo Chúa thì trước hết ông phải biết Chúa và năng đi 
nhà thờ đã! 

 Người lương dân: Tôi sẽ cố gắng. Khi nào đến Chiềng Mai, mời 
cha đến nhà tôi chơi. 

 Linh mục: Tôi sẽ tới! nhất định tôi sẽ tới! Nếu không vì Covid, 
Chiềng Mai có lễ hàng tuần. 

 Người lương dân: Khi nào có lễ, cha cho tôi biết nhé! Chào cha, tôi 
đi công việc! 

 Linh mục: Chào ông! Ông nhớ mình là người gốc Công giáo nhé! 

 Người lương dân: Vâng. Xin chào! 

 Linh mục: Hẹn ngày gần nhất nhé! 

“Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: “Phúc 
thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Người đáp: “Một người 
kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi 
thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn”. Bấy giờ mọi 
người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: “Tôi mới mua 
một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu”. Người khác nói: “Tôi 
mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu”. Người khác nói: 
“Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được” (Lc 14,15-20). 
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HIỀN THÊ 
Giuse Nguyễn Văn Quýnh 

 “Như mặt trời mọc lên chiếu sáng thế nào, 
thì người vợ hiền cũng sẽ là vật trang trí cho gia đình như vậy” 

(Hc 26,21). 

Các chị thân mến! 

Phần lớn, phụ nữ phàn nàn về hình ảnh người chồng sau kết hôn. 
Nó khác biệt, thậm chí, khác xa hình ảnh mà mới đây thôi - khi còn 
đang yêu - tươi đẹp và lãng mạn biết chừng nào! 

Khi yêu, bên cạnh những lời nói ngọt ngào làm đẹp lòng người 
yêu, đàn ông luôn thể hiện hết mình để lấy lòng người đẹp. Ở chốn 
đông người, bao giờ họ cũng có ý thức bảo vệ, không để đám đông 
chen lấn xô đẩy người yêu. Đang đứng trên tầng lầu, thấy người yêu 
đến là họ lao như tên bắn, chạy xuống đón lấy chiếc xe, hỏi han ân cần. 
Không bao giờ họ để cho người yêu phải quay xe, dắt xe hoặc xách 
nặng.  

Còn sau khi kết hôn thì có khác, người vợ dậy sớm chuẩn bị bữa 
sáng, tất bật tranh thủ đi chợ, nháo nhào phóng đến cơ quan, tối về 
cơm nước, giặt giũ, nhắc nhở con cái học hành... Có chị nhăn nhó kể tội 
chồng rằng: “Đến cái đèn hư em cũng phải tự đi mua rồi về hì hục lắp 
lấy”. “Cái quạt điện bẩn quá, em tháo ra lau chùi, không biết ráp lại. Anh 
ấy bảo cứ để đấy anh làm, đến nay là mấy tuần rồi, cái quạt vẫn chỏng 
chơ”. 

Năm tháng càng nhiều, những cử chỉ hào hiệp, những lời nói đẹp 
của chồng càng giảm đi. Nếu trước đây họ rất quan tâm đến đôi giày, 
túi xách, thỏi son của vợ, thì bây giờ kể cả giày có há mõm, túi đã sờn, 
son đã hết họ cũng chẳng để tâm. Tại sao có sự tỉ lệ nghịch này? Tại họ 
không còn sức hấp dẫn qua thời gian chung sống chăng? Tại khó khăn 
thiếu thốn vật chất hay tại họ quá khác biệt nhau? 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
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Xin các chị đừng thất vọng. Bởi có một tác giả đã viết: “Không có 
người chồng nào ve vãn tán tỉnh vợ mình suốt đời”. Vì thế, để người 
chồng trở lại con người ga lăng, hào hiệp, dễ thương như xưa, các chị 
hãy sống theo lời Kinh Thánh sau đây: “Như mặt trời mọc lên chiếu 
sáng thế nào, thì người vợ hiền cũng sẽ là vật trang trí cho gia đình như 
vậy” (Hc 26, 21). 

Thế nào là một người vợ hiền? Xin gợi ý với chị 3 điều sau đây: 

1. Giữ vẻ đẹp ban đầu 

Một yếu tố quan trọng là đừng làm mất đi vẻ đẹp của người phụ 
nữ thuở ban đầu. Hình ảnh xinh đẹp của chị ngày nào phải được giữ 
mãi trong lòng anh. Hơn nữa, hình ảnh ấy phải ngày càng mặn mà và 
sáng ngời hơn trong mắt anh. Để được như vậy, các chị hãy chăm sóc 
cho vẻ đẹp ấy luôn tươi mới. Không chỉ là vẻ đẹp của thân xác, mà 
nhất là vẻ đẹp của tâm hồn. Đừng giống như những cô nàng đáng 
trách sau đây: 

“Còn duyên như tượng tô vàng, 
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa”. 

2. Trau dồi bản thân 

Trau dồi bản thân là cố gắng vươn lên trong cuộc sống, luyện tập 
các đức tính cao quý của người phụ nữ như: công, dung, ngôn, hạnh. 
Đó không chỉ là phẩm chất tốt đẹp của người vợ hiền, mà còn là điều 
kiện để mang lại hạnh phúc cho gia đình! Chỉ khi nào các chị biết thăng 
tiến bản thân, luôn chiếu tỏa ánh hào quang nữ tính của mình, thì các 
chị mới trở nên thú vị, đáng yêu hơn trong đôi mắt của chồng.  

“Rượu say vì bởi men nồng 
Vợ mà biết ở ắt chồng phải theo”. 

3. Làm mới lại mình 

 Danh ngôn có câu: “Khi đàn ông tụ họp, họ lắng nghe nhau. Khi 
đàn bà tụ họp, họ ngắm nghía nhau”. Điều đó cho thấy phụ nữ thường 
quan tâm đến hình thức bên ngoài như: trang sức, trang phục và kiểu 
tóc. Các chị hãy phát huy khả năng thiên phú này, bằng cách làm mới 
lại mình mỗi ngày.  
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Làm mới lại không chỉ có nét đẹp bên ngoài mà còn cả nội tâm bên 
trong. Thời đang yêu, các chị luôn trang điểm, ăn nói duyên dáng. Lấy 
nhau rồi, các chị lơ là chuyện làm đẹp, ăn mặc cẩu thả, nói năng tuỳ 
tiện. Làm sao các ông chồng mê cho được? 

“Chưa chồng nón thúng, quai thao, 
Chồng rồi nón rách, quai nào thì quai. 

Ba con cổ nghển, răng vàng, 
Bốn con quần áo đi ngang khét mùi”. 

Nói đến duyên dáng, xinh đẹp, người ta hay nghĩ đến nhan sắc và 
hình dáng bên ngoài: 

“Em đẹp bàn tay ngón thon thon, 
Em duyên đôi má nắng hoe tròn, 

Em lùa gió mát vào trong tóc, 
Thổi lại phòng anh cả núi non”. 

Nhưng sự hấp dẫn không thể thiếu đối với phái đẹp, lại là sự hiền 
dịu, thùy mị và đảm đang. Cái đẹp phải được kết hợp cả hai yếu tố thể 
xác và tâm hồn. Nó không chỉ làm cho các chị được hãnh diện, được 
mọi người ca ngợi mà còn đem lại hạnh phúc cho gia đình nữa. Kinh 
Thánh có câu rằng: “Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như 
vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa” (Hc 26,16). 

Các chị thân mến! 

Các chị hãy chứng tỏ mình rất vui được sống chung với chồng. Hãy 
khen ngợi chồng trước mặt bạn bè, hãy tỏ ra yêu thương chồng và cả 
những đứa con nữa. Nếu chồng làm được điều gì tốt đẹp, các chị hãy 
khen ngợi và cảm phục. Nếu anh ấy làm điều gì sai trái, không hay… 
các chị hãy khéo léo nhắc nhở. 

Các chị hãy cho chồng mình biết rằng, trên trần gian này, ngoài 
việc làm mất lòng Chúa ra, thì không nên sợ bất cứ điều gì. Hãy cố 
gắng nói sao cho thật nhẹ nhàng và chan hòa tình cảm. Hãy nâng niu, 
chăm sóc và quan tâm đến chồng mình, để chồng mãi mãi là “Hoàng tử 
của lòng chị”.  

Xin Thiên Chúa Tình Yêu luôn che chở và gìn giữ gia đình các chị 
được trọn niềm hạnh phúc, hôm nay và mãi mãi. 
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XÂU CHUỖI TÌNH YÊU (tt) 
Song Huỳnh 

… 

Những tràng đại bác thi 
nhau nổ giòn trên phố - Khắp 
nơi, những đụn khói đen bao 
phủ chen lẫn những cột lửa 
bùng cháy lan tỏa rực trời. 
Thành phố nháo nhào trong 
cuộc chạy đua tìm đường lánh 
nạn. Đơn vị Sơn đã chuẩn bị sẵn 
sàng để lên đường trong một vài 
giờ nữa. Nhìn vào thành phố với 
đầy những ánh lóe sáng của đạn 
pháo liên tục vang dội làm lòng 
dạ Sơn thêm rối bời - Phải tìm 
gặp Hiền lần cuối để tìm cách 
liên lạc với nhau sau này. Cách 
đây vài hôm, Hiền cho biết gia 
đình nàng đã thu dọn sẵn sàng 
cho cuộc di tản; ba Hiền về lúc 
nào, sẽ đưa cả nhà rời thành phố 
đi ngay, nhưng chẳng biết về 
đâu. 

Rời doanh trại, bất chấp 
lệnh giới nghiêm, Sơn lái nhanh 
chiếc xe Jeep phóng về khu phố, 
chen nhau với những dòng 
người, xe cộ, đang hốt hoảng 
gồng gánh, dẫn dắt nhau bỏ chạy 
tán loạn. Càng vào phố, đoàn 

người càng đông cho đến lúc 
chiếc xe Jeep ngược chiều đành 
nằm lại bên đường. Sơn bất lực 
đứng trên xe nhìn quanh hy 
vọng tìm được đường thoát khỏi 
dòng người đang vây kín. Bất 
chợt, Sơn nhìn thấy một tà áo 
dài trắng đang tìm cách chen 
lấn, đôi cánh tay xô đẩy cuống 
cuồng mở đường hướng về phía 
mình - Hiền! Đúng rồi chính 
Hiền! 

Sơn vội đứng thẳng trên xe, 
vẫy tay rối rít: 

- Anh đây Hiền ơi! Anh đây! 
Anh đứng đây nè! 

Hiền lả người trong vòng tay 
của Sơn, miệng hổn hển: 

- Chúa đã nhận lời em cầu 
nguyện anh ơi! Không gặp được 
anh lần cuối trước lúc anh đi, 
chắc em ân hận suốt đời. Từ 
hôm qua đến nay, em liên lạc 
khắp nơi để tìm đến đơn vị anh. 
Đến sáng nay mới tìm thấy 
được, em chạy vội đến đây và 
may quá em đã gặp được anh 
rồi! 

SUY TƯ 

 



24 | Lửa Mến tháng 08 - 2022 

Vượt qua nỗi thẹn thùng, 
Hiền vừa thổn thức vừa ôm ghì 
chặt lấy Sơn như sợ rằng sẽ 
không còn có lần tìm gặp lại 
nhau. Những dòng nước mắt 
tuôn tràn làm đẫm ướt cả ngực 
Sơn. Sơn xoa bờ vai Hiền trấn 
an: 

Anh sắp đi rồi nên anh vội 
tìm về với em để mong gặp lại 
em lần cuối!... 

Không kìm được cảm xúc, 
Sơn nghẹn lời giọng run rẩy: 

Để được một lần lặp lại với 
em là anh rất yêu em, anh không 
muốn mất em. Nếu còn sống sót 
sau cuộc chiến này, anh sẽ tìm 
về lại với em. Nhưng giờ đây, lát 
nữa anh chẳng biết anh sẽ đi về 
đâu và mai này sẽ tìm gặp lại em 
ở phương trời nào?  

Hiền chợt ngừng khóc, xòe 
bàn tay nắm chặt tự nảy giờ đưa 
cho Sơn một túi lụa nhỏ, bên 
trong là một xâu chuỗi óng ánh 
màu xà cừ: 

- Mình sắp chia tay rồi. Em 
có món quà trao cho anh làm kỷ 
niệm, đây là xâu chuỗi Mân côi 
em vẫn mang theo cầu nguyện 
hàng ngày. Anh hãy giữ gìn cẩn 
thận - Xâu chuỗi này đã mang 
đến cho em niềm vui và bình an 
trong tình thương của Chúa và 
Đức Mẹ. Em muốn trao lại cho 

anh để anh sẽ được Chúa và Đức 
Mẹ yêu thương gìn giữ anh, chúc 
phúc cho mối tình của chúng ta 
và nhất là với anh, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, khi nhìn thấy 
xâu chuỗi này là anh sẽ nhớ đến 
em. 

Ngừng một lúc nén xúc 
động, Hiền tựa đầu vào vai Sơn 
thủ thỉ giọng mơ màng: 

- Tiếng dương cầm thánh 
thót ngày nào vang lên lời ngợi 
ca Chúa đã dẫn dắt anh tìm đến 
với em, thì nay với xâu chuỗi 
Mân côi này, em cũng mong nó 
sẽ là món kỷ vật thiêng liêng, để 
ơn lành của Chúa và Đức Mẹ sẽ 
gìn giữ và đưa ta về lại với nhau. 

Nói đến đây, Hiền chợt nức 
nở: 

- Cuộc chiến tàn ác này 
không biết đến bao giờ mới 
chấm dứt, cuộc đời của chúng 
mình biết còn có cơ hội để gặp 
lại nhau nữa không? - Đó là một 
câu hỏi chưa tìm ra lời đáp, 
nhưng với riêng em - em sẽ giữ 
mãi hình ảnh và tình yêu của 
anh trong trái tim em. Em sẽ chờ 
đợi và cầu nguyện để xin Chúa 
và Đức Mẹ lại mang anh trở về 
với em - Hãy hứa với em, anh sẽ 
sống và trở về với em nha anh! 

Sơn chết lặng, anh không hề 
nghĩ đến phút chia tay lại đau 
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đớn và khắc khoải như thế này. 
Anh nhẹ nhàng hôn lên xâu 
chuỗi và bỏ vào túi áo nơi lồng 
ngực và chua xót khi thấy rằng, 
hành trang đời lính của mình 
chẳng có gì để kỷ niệm cho nhau 
lúc chia tay. Cảm giác sắp mất 
mát, không còn được gặp lại 
Hiền nữa khiến Sơn thêm hốt 
hoảng: 

- Đến giờ anh phải đi rồi, 
anh chẳng có gì để trao lại cho 
em ngoài tình yêu của trái tim 
người lính trẻ. Anh cũng muốn 
trao cho em tình thương mà mẹ 
anh dành cho anh - Một người 
mẹ già sống đơn chiếc nơi một 
thị trấn nhỏ miền Tây - hãy đến 
với mẹ, mẹ anh sẽ thương em 
như anh đang thương em… Địa 
chỉ của mẹ trong chiếc thẻ sinh 
viên cũ của anh đây. 

Vuốt nhẹ lên ngực áo, Sơn 
nhìn sâu vào mắt Hiền: 

- Anh sẽ gìn giữ xâu chuỗi 
này với lời cầu nguyện của em 
dành cho anh. Anh hứa, anh còn, 
xâu chuỗi còn, với niềm tin vào 
Chúa lòng lành và Đức Mẹ nhân 
từ sẽ ban ơn thiêng gìn giữ tình 
yêu của chúng ta và cho chúng ta 
đoàn tụ với nhau trong một mái 
nhà. 

Chiếc thẻ sinh viên ố vàng 
nằm trong ngăn bóp đã được 

Sơn vội vã lấy ra trao cho Hiền. 
Người thanh niên trong ảnh nét 
mặt trẻ trung với đôi mắt suy tư 
như đang bâng khuâng nhìn vào 
cuộc sống. Hiền nhìn Sơn rồi 
nhìn sâu vào đôi mắt ấy, và chợt 
cảm thấy dường như ánh mắt 
anh trong ảnh long lanh thoáng 
hiện một niềm vui - Anh đã tìm 
thấy một tình yêu đích thực 
trong đời. 

 

Rồi họ có còn gặp lại nhau 
không ngoại? 

Bé Như Quỳnh im lặng nằm 
nghe ông kể chuyện tự nãy giờ, 
thấy ông dừng lại uống nước 
khá lâu, nóng lòng băn khoăn 
hối thúc. 

- Câu chuyện còn dài lắm 
cháu à! Họ còn phải vượt qua rất 
nhiều gian nan thử thách… Câu 
chuyện được tiếp tục từ ngôi 
thánh đường cổ kính trên phố 
núi. Một người đàn ông ăn mặc 
khá lịch sự đã bị anh em bảo vệ 
bắt gặp đang dùng vật nhọn 
khắc sâu một đường vạch trên 
cội thông già. Mặc cho mọi lời 
giải thích, ông ta được đưa về 
văn phòng vì tội phá hoại cây 
xanh. Ngồi trước mặt vị linh mục 
quản xứ, Sơn, người đàn ông ấy 
đã xúc động kể lại chuyện tình 
của đời mình: 
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…Chúng con bặt tin nhau từ 
đấy, trở về đơn vị, con đã tiếp 
tục cuộc đời lính chiến rong ruổi 
khắp các chiến trường, cho đến 
ngày con bị thương nặng trong 
một trận đánh khốc liệt và bị bắt 
làm tù binh. Mãi hơn 3 năm sau 
ngày hòa bình được lập lại trên 
đất nước, con mới được thả về. 
Con đã tìm gặp lại mẹ con trong 
niềm vui cháy lòng của ngày 
đoàn tụ. Đôi mắt của mẹ con đã 
khô cạn không còn giọt nước 
mắt nào để khóc mừng sự hồi 
sinh của đứa con yêu dấu từ địa 
ngục trở về. Nhìn lên chiếc bàn 
thờ với bức di ảnh thời sinh viên 
đang nghi ngút khói hương, con 
đã hiểu nỗi đau thương bao năm 
tháng qua mà mẹ mình phải chịu 
đựng. Nhưng rồi, cuộc mưu sinh 
và xâu chuỗi Mân côi bấy lâu nay 
vẫn gắn chặt vào đời con qua 
bao nỗi thăng trầm, chia sẻ với 
con biết bao niềm đau và nỗi 
nhớ, một lần nữa đã buộc con 
rời xa mẹ. Một người bạn cũ có 
nghề xây dựng đã mời con về 
cùng cộng tác làm ăn, con đã 
nhận lời để có điều kiện lo cho 
mẹ và cũng nhằm có cơ hội để đi 
tìm một bóng hình mà con đã 
khép chặt trong tim. Con đã 
nhiều lần trở về đây, phố núi đã 
đổi thay quá nhiều, những hình 
ảnh, con đường, phố xưa thời 

khói lửa đã không còn tồn tại. - 
Trở lại nơi gia đình Hiền đã 
sống, chỉ bắt gặp những ánh mắt 
xa lạ lạnh lùng. Lần đó, con đã 
tìm đến đây và để lại dấu khắc 
đầu tiên trên cội thông này. Mỗi 
năm, đúng vào ngày hẹn tao ngộ 
con đều trở về đây và đau đớn 
thay, chỉ tìm thấy những vết 
khắc chồng chất trên con tim rỉ 
máu của chính mình. 

Sơn chợt thở dài: 

- Mười năm rồi còn gì, không 
một tin tức, chẳng chút hy vọng; 
mẹ con đã già rồi và luôn mong 
con có được một mái ấm gia 
đình để bà được an tâm. Con đã 
từ chối tất cả chỉ vì con vẫn có 
một niềm tin vào Chúa và Đức 
Mẹ mà con luôn cầu nguyện 
hàng ngày sẽ đưa Hiền trở về 
với con. 

Cha quản xứ trầm ngâm lắng 
nghe rồi đột ngột góp lời: 

- Thế hỏi thật! Cho đến nay 
anh có lúc nào tìm đến Đấng mà 
anh tin yêu chưa? 

Sơn lắc đầu tỏ vẻ chưa hiểu, 
cha giải thích thêm: 

- Tình yêu của cô Hiền và 
anh là tình yêu mà Ngài đã ban 
cho loài người. Qua cô Hiền, 
Ngài muốn đưa anh tìm đến và 
biết được một tình yêu lớn lao 
hơn, cội nguồn của tình yêu. 
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Bắt gặp cái nhìn của Sơn vẫn 
mơ hồ, nên cha hỏi thêm: 

- Xâu chuỗi cô Hiền cho, hiện 
giờ anh còn cất giữ không? 

- Thưa cha! Còn chứ! Con 
luôn cất giữ xâu chuỗi này bên 
mình… 

- Tốt lắm, thế anh có sử 
dụng xâu chuỗi trong mỗi lúc 
cầu nguyện như cô Hiền ngày 
xưa vẫn làm không? 

Sơn ấp úng - Quả là anh 
không nghĩ đến điều này, và cho 
đến bây giờ có lẽ anh cũng chưa 
hiểu rõ ý của cha và Hiền thế 
nào? 

- Cô Hiền muốn anh tin vào 
Chúa, tặng anh xâu chuỗi này là 
ý muốn anh trở nên là con cái 
Chúa như cô, để có thể sử dụng 
xâu chuỗi này mà nhớ cô ấy, giữ 
vững niềm tin yêu và cậy trông 

vào sự chúc phúc của Chúa, để 
hai người qua tình yêu của Ngài, 
có cơ hội tìm về với nhau. 

Dừng một lúc, cha nhấn 
mạnh: 

- Hãy đến với Chúa Giêsu 
Kitô, Vua Tình yêu. Nơi Ngài, 
anh sẽ có dịp khám phá và tìm 
thấy một tình yêu đích thực, một 
tình yêu cho đi… Hãy trở nên là 
con cái của Ngài, để được thắm 
đượm tình yêu ấy. 

Cha mỉm cười, mời gọi: 

- Mà biết đâu, khi có cùng 
một tình yêu, một người Cha 
chung, với sự đồng cảm, Hiền 
cũng sẽ tìm về với anh như anh 
đang tìm về với cô ấy, tìm gặp lại 
anh trong tình yêu của Đấng mà 
hai người luôn yêu thương và 
nguyện xin. 

Sơn hạnh phúc như người 
vừa tìm thấy ánh sáng soi đường 
trong đêm đen mù mịt bấy lâu 
nay: 

- Cám ơn cha! Con đã hiểu! 
Con xin vâng theo ý cha! Con sẽ 
ở lại đây học đạo để có dịp lần 
kính xâu chuỗi Mân Côi này. 

(Còn tiếp) 
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                CHÚA ĐÓN MẸ VỀ 

GB Trần Minh Chính  

 

Trời cao cuộn chín tầng mây 

Xuyên qua ánh sáng đỏ hây chói loà 

Cùng nhau trời đất giao hoà 

Vang lên khúc nhạc trước Tòa Thiên Cung 

Màu xanh áo Mẹ gấm nhung 

Chân đi hài trắng tương phùng Chúa Con 

Vì lòng trung nghĩa sắt son 

Lo cho Ấu Chúa khi còn thế gian 

Hôm nay đón Mẹ Giang San 

Thiên Thần phủ phục quỳ hàng hai bên 

Đức cao trọng vọng ơn trên 

Là Mẹ Thiên Chúa, vang rền tung hô! 

Đoàn con ở chốn hư vô 

Là người tội lỗi ngây ngô xác hồn 

Cúi xin Mẹ mãi thương cùng 

Cầu bầu cùng Chúa tin dùng đoàn con 

Chúng con luôn mãi chờ mong 

Có ngày gặp Mẹ ở trong nước trời 

Tín điều đã thành Ngôi Lời 

Đức Mẹ hồn xác về trời cùng Cha. 
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ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
Phalô Trang Lập Quang 

Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt 

Ngồi trên xe hoa về nhà 
chồng Hương cảm thấy lòng 
mình rạo rực một niềm vui. 
Trông ra ô cửa xe cô thấy đôi 
bướm vàng bay lượn lờ quanh 
chậu hoa Thược Dược màu hồng 
nhạt nhà ai đang chấp chới 
trong gió. Chiếc điện thoại di 
động của anh tài xế vang lên bản 
nhạc Hoàng Thi Thơ làm cô dâng 
trào những cảm xúc qua những 
ca từ “Em theo anh đi về, về quê 
hương ta sống. Em theo anh đi 
về, về quê hương đậm đà…” 

Cô sắp bước vào một cuộc 
sống mới, sẽ tìm được một mái 
ấm gia đình và một tình yêu 
thương đích thực mà biết bao 
lần cô từng mơ ước và khát 
vọng. Hình bóng của người mẹ 
âu yếm ôm cô vào lòng và chăm 
chút cho cô từng miếng ăn giấc 
ngủ dần dần hiện lên trong tâm 
trí cô như một cuốn phim quay 
chậm. Rồi nỗi đau buồn xen lẫn 
sự lo lắng của mẹ trước lúc lâm 
chung khi cô mới vừa lên tám 
làm cô xốn xang, thổn thức và 
bâng khuâng về những hoài 
niệm. 

Người ta thường nói “mất 
cha còn chú, mất mẹ bú dì” 
nhưng cô không tìm thấy tình 
thương của dì dượng mà chỉ 
thấy mình như một đầy tớ 
không công. Biết bao lần cô 
buồn tủi khi chứng kiến cảnh âu 
yếm những đứa con mình của dì 
dượng. Những lần ấy cô thấy 
sống mũi mình cay cay luôn 
khao khát được yêu thương và 
rưng rức nỗi niềm rồi ôm mặt 
kêu lên: “Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con?” 

Chiếc xe hoa chạy chầm 
chậm về hướng ngoại ô thành 
phố Đà Lạt. Hương cỏ dại nồng 
nàn hòa quyện với mùi cỏ non 
lan tỏa khắp núi đồi và tia nắng 
của buổi sớm mai chiếu qua ô 
cửa làm bầu khí trong xe bớt đi 
lạnh giá, nhưng chính tia nắng 
trong tim mới làm ấm lòng cô 
dâu chuẩn bị bước về nhà chồng. 

Sống trong nhà chồng lúc 
nào Hương cũng tỏ ra là người 
vợ đảm đang và con dâu thảo 
hiền nên được họ hàng nhà trai 
quý mến. Được mẹ chồng quan 
tâm lo lắng nên cô thấy mình 
thật hạnh phúc đó cũng là niềm 
mơ ước luôn khát vọng được 
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yêu thương đã trở thành hiện 
thực. 

Một hôm mẹ chồng bảo cô. 

- Mẹ muốn giúp vợ chồng 
con mở một siêu thị mini. 
Nhưng tiền mua một miếng đất 
nho nhỏ rồi tiền mua đầy đủ các 
mặt hàng phải trên năm tỉ. Nếu 
bỏ ra một lúc mẹ không đủ khả 
năng. 

Ngừng lại một lúc bà nói tiếp 

- Mẹ thấy bà con họ hàng 
nhà mình ai cũng quý mến con. 
Nếu con vay mượn họ chắc chắn 
họ không từ chối đâu. 

Hương có vẻ phân vân. 

- Với số tiền lớn như vậy làm 
sao họ có thể cho con vay? 

Bà mẹ chồng cười xòa 

- Đúng là con ngay thơ thật! 
Bà con họ hàng nhà mình rất 
đông mà lại giàu có. Con vay mỗi 
người mỗi ít với lãi suất cao ai 
mà không thích. Hơn nữa, con là 
con cháu trong nhà chắc chắn họ 
sẽ tin tưởng. 

Hương có vẻ ái ngại. 

- Con phải vay với lãi suất 
bao nhiêu? Mà… mà con làm gì 
có tiền trả lãi hằng tháng? 

- Mẹ sẽ trả lãi hằng tháng 
cho con. Coi như mẹ cho vợ 
chồng con số vốn đó để khởi 
nghiệp. 

Hương góp ý. 

- Sao mẹ không thuê một 
miếng đất rồi mở siêu thị cho đỡ 
tiền vay tiền lãi? Nếu làm ăn thất 
bại mình còn đường rút lui, còn 
làm ăn khấm khá thì mình mua 
luôn miếng đất đó có hay hơn 
không? 

- Làm sao thất bại được! Nếu 
thất bại thì mình bán đi. Theo 
kinh nghiệm của nhiều người 
thuê đất, khi họ làm ăn được thì 
không ít chủ nhà kiếm chuyện 
rồi đòi đất lại để họ kinh doanh. 
Coi như mình đã bỏ công bỏ sức 
để làm thí điểm cho họ. 

- Nhưng họ phải bồi thường 
hợp đồng! 

- Ở vùng ven thành phố này, 
giá đất chưa cao lắm nên tiền 
thuê mặt bằng cũng rẻ. Tiền bồi 
thường hợp đồng có đáng là bao, 
điều quan trọng là chuyện làm 
ăn có gặp nhiều thuận lợi và 
phát đạt không. ”Có chí thì làm 
quan, có gan thì làm giàu” mà. 

Hương không dám góp ý 
nữa vì sợ mẹ chồng nghĩ cô 
muốn bàn lui. Nhưng lúc này 
tâm hồn cô lại rộn rã một niềm 
vui và viễn cảnh một tương lai 
tươi sáng đang chào đón cô.  

Hương bắt đầu đi đến từng 
nhà trong họ hàng nhà trai và cả 
dì dượng mình để vay mượn. 
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Nhiều người muốn biết thực hư 
thế nào nên đến hỏi mẹ chồng cô 

- Vợ chồng con Hương tính 
mở siêu thị mini phải không chị? 

- Tôi cũng nghe nó nói vậy. 
Chuyện làm ăn của nó thì nó tự 
tính. À! Nó mà mở được siêu thị 
mini thì các quán tạp hóa ở đây 
không cạnh tranh lại nó đâu. 

Nghe bà nói vậy mọi người 
đều yên tâm, chẳng cần đắn đo 
nghĩ ngợi gì nữa nên cho Hương 
vay mượn một cách đơn giản. Vì 
Hương là cháu dâu trong họ 
hàng lại là người chịu thương 
chịu khó và biết cách ứng xử với 
mọi người. Bao nhiêu tiền 
Hương vay mượn được bà mẹ 
chồng đều nắm giữ nhưng chưa 
mở siêu thị với lý do là đang tìm 
một miếng đất thích hợp để 
mua. Tuy thế, tháng thứ nhất rồi 
tháng thứ hai bà vẫn đưa tiền 
cho Hương để trả lãi. Nhưng đến 
tháng thứ ba bà chẳng đá động 
gì đến tiền lãi nữa làm Hương và 
những người cho vay đều sốt 
ruột. Người ta đến hỏi Hương, 
Hương lại hỏi bà nhưng bà vẫn 
im re không một lời giải thích 
càng làm Hương lo sợ. 

Đã hơn ba tháng mà siêu thị 
vẫn chưa mở! Tiền lãi lại không 
thanh toán làm những người 
cho vay cảm thấy bất an nên 

cùng nhau đến tìm Hương để 
chất vấn. Không còn cách nào 
nữa Hương đành thú thật mọi 
chuyện làm bà mẹ chồng giận dữ 
nên nói với mọi người. 

- Chuyện làm ăn, chuyện vay 
mượn của nó tôi biết gì. 

Rồi bà quay sang tát vào mặt 
Hương một cái thật mạnh làm cô 
chúi đầu xuống đất. 

- Đồ lừa đảo! Đồ lăng loàn! 
Mày vay tiền cho trai phải 
không? Bây giờ mày đổ thừa cho 
ai? Mày biến khỏi cái nhà này 
ngay. Đồ khốn nạn! 

Như chưa hả giận bà gọi như 
quát tháo. 

- Thằng Huỳnh đâu? Mày ra 
xem con vợ mày nè! 

Nãy giờ chồng Hương cố 
tránh mặt nhưng bị kêu đích 
danh nên anh phải bước ra. Tuy 
đau đớn và hốt hoảng, nhưng cô 
vẫn còn một tia hy vọng vì anh 
ta là “cái phao cứu sinh”. Nhưng 
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chồng Hương lại nói với mọi 
người. 

- Vợ cháu vay tiền cháu 
không biết gì cả. Sao cô dì chú 
bác không để có đủ vợ đủ chồng 
rồi mới cho vay? Nó làm thì nó 
chịu! 

Như bị sét đánh ngang tai, 
chân tay Hương bủn rủn và kinh 
hoàng tột độ. Cô không ngờ 
người chồng từng đầu gối tay ấp 
lại tráo trở như vậy. Mới mấy 
tháng trước khi nghe cô nói đến 
chuyện mở siêu thị mini anh tỏ 
ra vui mừng hớn hở và luôn 
độngviên khích lệ. Nhưng khi cô 
đứng bên bờ vực thẳm anh lại 
đang tâm đạp cô xuống miệng 
hố sâu. Cho dù anh muốn đẩy cô 
vào chỗ chết nhưng anh phải 
thương lấy giọt máu của mình 
đang ở trong bụng cô đã gần sáu 
tháng. Đúng là mặt người dạ 
thú! 

Lúc này mọi người mới tá 
hỏa trước những lời của chồng 
Hương. Chỉ vì tin vào lời xác 
nhận của bà mẹ chồng là Hương 
có ý định mở siêu thị và cũng vì 
có chút lòng tham với lãi suất 
cao. Hơn nữa, Hương là cháu 
dâu trong họ hàng lại là người 
biết ăn biết ở và chịu thương 
chịu khó nên họ không làm thủ 
tục rườm rà mà chỉ cần viết giấy 
tay và chữ ký của Hương là đủ. 

Lúc này, tất cả sự tức giận 
của mọi người đều trút hết lên 
đầu Hương, một con người đáng 
thương đang nằm bệt trên nền 
nhà không còn đủ sức ngồi dậy 
vì quá tuyệt vọng. Với giọng hằn 
học của một người trong họ 
hàng nói như răn đe. 

- Tao gia hạn cho mày trong 
vòng một tháng phải trả đủ cho 
tụi tao, nếu không thì đừng có 
trách. Mày có chạy đằng trời 
cũng không thoát đâu! 

Một đêm khuya, mọi cảnh 
vật trông mờ mờ ảo ảo, ánh 
trăng lưỡi liềm lúc ẩn lúc hiện 
bởi những đám mây cứ trôi đi và 
trôi mãi. Bóng một người có 
dáng đi thất thểu đạp trên đám 
cỏ non hướng về thác Camly. 
Bóng người ấy chính là Hương. 
Cô đứng trên thác nước rồi xoa 
nhẹ vào bụng mình như vỗ về 
đứa con để chuẩn bị cho một 
chuyến đi xa. Hương im lặng 
đứng nhìn thác nước đổ ầm ầm, 
một khúc cây khô đang theo 
dòng nước lao xuống gềnh đá 
làm nó tung lên rồi trôi về một 
nơi xa tít mịt mù. Cô nhìn khúc 
cây ấy như nhìn vào cõi lòng 
gian ác và túi tham không đáy 
của con người cứ lao đi vùn vụt 
chẳng bao giờ chịu dừng và 
những khát vọng được yêu 
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thương của cô giờ đã tan thành 
mây khói. 

Cô xoa nhẹ vào bụng một lần 
cuối rồi nhắm mắt lại gieo mình 
vào thác nước. Thế là xong một 
kiếp người bởi những trái tim 
đen, trái tim của loài ác quỷ. 

Chỉ vì gia đình chồng cô tiêu 
xài hoang phí rồi thua lỗ trong 
chuyện làm ăn, phải vay mượn 
ngân hàng nhưng không đủ khả 
năng trả nợ. Đáo hạn rồi lại đáo 
hạn nhưng họ vẫn âm thầm giấu 
kín không cho ai biết cả. Một kế 
hoạch tàn ác đã được dàn dựng 
và Hương chính là nạn nhân. 
Cho dù gia đình chồng cô có thất 
bại trong chuyện vay mượn lừa 
đảo, thì họ cũng có những chiêu 
trò khác, nay là dùng cô là kẻ 
đáng thương làm “vật tế thần”, 
để họ sống mà hưởng thụ và 
chẳng cần nghĩ đến bà con họ 
hàng. 

Đây là câu chuyện có thật đã 
xảy ra cách đây nhiều năm, 
những cư dân ở đây gần như 
quên lãng nhưng cũng nói lên 
lòng dạ nham hiểm và tàn ác của 
con người thời nay khi nền văn 
minh đương đại phát triển mạnh 
mẽ. Đời sống con người càng 
nâng cao thì càng có xu hướng 
thiên về chủ nghĩa hưởng thụ. 
Muốn hưởng thụ thì phải có tiền 
và đồng tiền là thước đo của mọi 

vấn đề nên được đưa lên vị trí 
thượng tôn. Để có tiền hưởng 
thụ không ít người đã rơi vào 
cạm bẫy của ma quỷ, bất chấp 
luân thường đạo lý, trái tim trở 
nên xơ cứng và chai lỳ trong tội. 
Vì thế, trong thời đại hiện nay 
chuyện cướp của giết người, 
chuyện lừa đảo… luôn xảy ra 
đây đó trong xã hội. Chính 
Thánh Phaolô cũng khẳng định: 
“Những kẻ muốn làm giàu thì sa 
chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy 
và nhiều ước muốn ngu xuẩn 
độc hại; đó là những thứ làm cho 
con người chìm đắm trong cảnh 
hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội 
rễ sinh ra mọi điều ác là lòng 
ham muốn tiền bạc, vì buông 
theo lòng ham muốn đó,nhiều 
người đã lạc xa đức tin và chuốc 
lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” 
(1Tm 6,9-10). 

Phải chăng đây là thời kỳ 
quỷ dữ xuống thế gian hoành 
hành để gieo rắc biết bao đau 
thương cho nhân loại. Trước 
cơn cám dỗ của ma quỷ con 
người đang hụp lặn trong vòng 
xoáy của đồng tiền, của chức 
quyền và danh vọng, chỉ xem 
của cải vật chất là những thực 
tại duy nhất. Vì thế, tương quan 
giữa người với người chỉ nhìn 
qua lỗ đồng xu, làm cho đạo đức 
suy đồi, luân lý băng hoại và lan 
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tràn sự giả dối, vô cảm đã đưa 
con người đến bờ thẳm của diệt 
vong.  

Đau buồn hơn cả là một số 
lãnh đạo quốc gia trên thế giới 
đều là con cái Chúa mà lại bắn 
giết nhau vì sự kiêu căng, vì sự 
ghen tị muốn thống trị cả thế 
giới! Người bán hòm thì mong 
cho có người chết, kẻ sản xuất 
vũ khí thì mong cho có chiến 
tranh để thu lợi nhuận cao!! 

Vì yêu thương nhân loại, Mẹ 
đã hiện ra ở nhiều nước cùng 
với những sứ điệp để kêu gọi 
con người hãy mau ăn năn sám 
hối và thực thi lời Chúa. Đó 
chính là vũ khí chống lại Satan 
hữu hiệu nhất để cứu thế giới 
khỏi bàn tay của ma quỷ. Nhưng 
cho đến nay con người vẫn 
ngoảnh mặt làm ngơ và càng lún 
sâu vào tội lỗi. 

Để củng cố niềm tin cho 
nhân loại, có lúc Mẹ hiện ra với 
hình hài như một người đang 
sống trên thế gian nhưng rất 
sáng láng và kiều diễm vô song, 
làm cho những thị nhân phải gọi 
Mẹ là “bà đẹp”. Điều này chứng 
tỏ cả hồn lẫn xác của Mẹ đã lên 
trời hưởng vinh phúc đời đời, 

nhưng vì yêu thương con cái nơi 
trần gian sắp rơi vào tay quỷ dữ, 
Mẹ lại hiện ra ở nhiều nơi trên 

thế giới để củng cố hơn nữa cho 
niềm tin của con người vào 
Thiên Chúa và thực thi những sứ 
điệp của Mẹ. 

Để đáp lại tình yêu thương 
vô bờ bến của Mẹ, chúng ta hãy 
cầu nguyện cho những lãnh đạo 
quốc gia trên thế giới biết quay 
về đường ngay nẻo chính và 
chúng ta cũng hãy ăn năn sám 
hối biết sống yêu thương như lời 
Chúa dạy, để những ngày sau 
hết sẽ được Mẹ đưa về thiên 
đàng hưởng phúc đời đời và 
luôn xác tín rằng Mẹ  lên trời cả 
hồn lẫn xác đã hiện ra ở nhiều 
nơi trên thế giới để cứu giúp 
nhân loại và cũng để củng cố 
niềm tin cho con người vào 
Thiên Chúa. 
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 Tuy đã vào mùa mưa 
nhưng thời tiết Sài Gòn những 
ngày cuối tháng 6.2022 vẫn 
nóng gay gắt. Cái nóng của thời 
tiết cộng với “cơn bão giá” sau 
mùa đại dịch đã khiến người 
dân cảm thấy như bị ngột ngạt, 
bí bách hơn. Giá xăng tăng 
mạnh theo từng đợt điều chỉnh 
kéo theo giá cả hàng hóa thiết 
yếu đã thực sự gây khó khăn 
cho cuộc sống của những người 
lao động. 

Ngày ngày người ta vẫn 
phải gồng mình lao động, đổ 
mồ hôi để kiếm thêm từng 
đồng thu nhập. Ai cũng lo lắng 
sao cho có thể kiếm được thật 

nhiều của cải vật chất để thỏa 
mãn tối đa các nhu cầu sống. 
Hầu như mọi thứ trong đời 
sống đều có thể đổi chác được 
bằng của cải vật chất. Thậm chí 
có nó là có thể mua được cả 
một số giá trị tinh thần nếu như 
người ta muốn bán nó.  

Trong xã hội, ai cũng phải 
có nghĩa vụ đóng góp những 
sản phẩm do công sức lao động 
của mình làm ra vì tự mỗi 
người không thể đáp ứng được 
tất cả những nhu cầu của bản 
thân. Những thứ như cơm ăn, 
áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi 
lại đều là những thứ người ta 
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mong muốn có được từ khi sinh 
ra đến khi qua đời.  

Của cải vật chất sẽ được 
khuyến khích hay bị lên án tùy 
thuộc vào phương cách nó 
được tạo ra và mục đích con 
người sử dụng nó. Nếu của cải 
được tạo ra bằng những con 
đường phi pháp và phi đạo đức, 
và được sử dụng cho những 
hoạt động chống lại xã hội, hoặc 
ngay cả cho nhu cầu xa xỉ đều 
có thể coi như là cổ xúy cho 
điều xấu, cái ác.  

Nếu của cải được làm ra do 
nỗ lực chân chính, dùng để 
mang lại an lạc và hạnh phúc 
cho chính mình, cho gia đình 
mình và vì lợi ích cho xã hội, nó 
được coi là một phương tiện 
quan trọng để tạo một cuộc 
sống tốt đẹp và một cuộc sống 
đạo đức có thể có được. 

Ban đầu, người ta kiếm của 
cải vật chất để sống, nhưng 
càng ngày người ta càng muốn 
sở hữu nhiều hơn. Người đời 
thường hay "đứng núi này 
trông núi nọ" nên không ngại 
bỏ thời gian, công sức, bất chấp 
thủ đoạn. Thậm chí bán rẻ 
lương tâm, đạo đức để theo 
đuổi mục đích kiếm cho được 
thật nhiều của cải vật chất. Khi 

đó của cải vật chất bắt đầu 
đóng một vai trò chính yếu, 
thậm chí còn quyết định đời 
sống sinh hoạt của con người.  

Chuyện xưa kể rằng, có một 
địa chủ đến thăm vị tù trưởng 
bộ lạc giàu có. Thủ lĩnh của bộ 
lạc nói với người địa chủ rằng: 
"Từ chỗ này hãy đi về phía Tây, 
anh hãy đánh dấu lại điểm xa 
nhất anh có thể đến. Và nếu anh 
có thể quay lại đây trước lúc 
mặt trời lặn thì những vùng đất 
mà anh đã đi qua tất cả đều là 
của anh". Người địa chủ nghe 
xong đã rất vui vẻ và nhanh 
chóng xuất phát. Tuy nhiên, cho 
đến khi mặt trời lặn thủ lĩnh bộ 
lạc vẫn không thấy người địa 
chủ quay lại như giao kèo. Hóa 
ra là vì anh ta ham đi quá xa để 
được nhiều đất, trên đường bị 
kiệt sức nên không thể trở về 
như đã hẹn! 

Có thể nói, ham muốn là 
bản năng của con người. Không 
có ham muốn thì không có cuộc 
sống. Tuy nhiên, ham muốn quá 
mức dẫn đến tham lam lại 
chính là khởi nguồn cho bi kịch 
của cuộc đời mỗi người. Khi 
người ta mù quáng lao vào 
kiếm của cải vật chất bằng mọi 
giá thì những giá trị khác của 
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cuộc sống dễ dàng bị bỏ quên, 
không còn biết đến những gì 
đáng quý và quan trọng hơn, 
thậm chí đánh mất cả bản thân. 
Của cải vật chất không những 
làm hư hỏng con người,  mà nó 
còn làm cho nhân loại lạc vào 
sa đọa, vì nó mà người ta sẵn 
sàng gieo đau khổ cho nhau và 
làm cho xã hội bất an, điên đảo. 

 Của cải vật chất thật sự hấp 
dẫn bởi lòng tham của con 
người không có giới hạn. Đối 
với nhu cầu và khát vọng của 
con người thì cuộc sống này 
dường như chẳng bao giờ là đủ. 
Nhiều người mải mê chạy theo 
vật chất, danh lợi bởi nghĩ rằng 
càng có nhiều bản thân sẽ càng 
hạnh phúc. Nhưng thực tế cuộc 
sống đã chứng minh chính bản 
thân họ mãi rơi vào cái vòng 
luẩn quẩn của nó mà mãi vẫn 
không rút chân ra được.  

Sách Giảng viên đã viết: 
“Quả thế, có người đã đem hết 
khôn ngoan và hiểu biết mà làm 
việc vất vả mới thành công, rồi 
lại phải trao sự nghiệp của mình 
cho một người đã không vất vả 
gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù 
vân và lại là đại họa. Chuyện gì 
xảy ra cho con người sau bao 
mối bận tâm và bao gian lao vất 

vả nó phải chịu dưới ánh mặt 
trời? Phải, đối với con người ấy, 
trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao 
công khó chỉ đem lại ưu phiền! 
Ngay cả ban đêm, nó cũng 
không được yên lòng yên trí. 
Điều ấy cũng chỉ là phù vân! (Gv 
2,21-23) 

Mặt tích cực của của cải vật 
chất là có thể nâng cao dân trí, 
cải thiện đời sống xã hội. Nó 
mang lại niềm vui và hạnh phúc 
cho con người, nó có thể sửa 
xấu thành đẹp, có thể thay đổi 
cuộc đời nghèo khổ thành giàu 
sang tột bực. Nhưng cũng chính 
nó cướp đi niềm vui và hạnh 
phúc của con người. Dựa vào 
mãnh lực của đòng tièn, người 
ta có thể biến không thành có, 
đổi trắng thay đen hoặc trở nên 
kiêu căng ngạo nghẽ, khinh dể 
đòng loại.  

Thiên Chúa không khuyên 
chúng ta bàng quan với của cải 
vật chất, nhưng Người muốn 
chúng ta đừng quá lao tâm tổn 
lực chạy theo nó mà quên đi 
những giá trị sống khác. Đừng 
để hết tâm trí vào việc tìm kiếm 
những giá trị tương đối mà hãy 
lo tìm những giá trị vĩnh cửu. 
“Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ 
áy náy lo lắng cho mạng sống 
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mình lấy gì mà ăn; hay cho thân 
xác các con lấy gì mà mặc. Nào 
mạng sống không hơn của ăn, 
và thân xác không hơn áo mặc 
sao?” (Lc 12,22-23)  

Những lo lắng của chúng ta 
là những cái lo trước mắt để có 
thể sở hữu thật nhiều của cải 
vật chất, còn cái lo của Thiên 
Chúa là lo con người không 
quan tâm đến những điều nằm 
trong thánh ý của Người. "Anh 
em phải coi chừng, phải giữ 
mình khỏi mọi thứ tham lam, 
không phải vì dư giả mà mạng 
sống con người được bảo đảm 
nhờ của cải đâu." (Lc 12,15)  

Là người Kitô hữu chúng ta 
phải tin vào sự quan phòng của 
Thiên Chúa, Người luôn làm 
những điều tốt đẹp nhất cho 
chúng ta. Chim trời có giá trị 
không bao nhiêu, bông hoa 
ngoài đồng nay còn mai mất mà 
Chúa còn nuôi ăn, cho mặc đẹp. 
Huống chi con người là con cái 
Thiên Chúa lại không được 
Người quan tâm chăm sóc đặc 
biệt hơn những thứ phù vân 
đó?  

Nhưng Chúa cũng không 
muốn ta sống vô lo, vô trách 
nhiệm. Người muốn chúng ta 
phải biết lo lắng, biết tính toán, 

biết hoạch định, biết phòng xa 
để cùng cộng tác với Người 
trong việc hoàn thiện và cứu độ 
thế giới. Người đã trao vào tay 
con người thiên nhiên tươi đẹp 
và màu mỡ để chúng ta có thể 
biến đổi nó thành những của 
cải vật chất phục vụ bản thân. 
Khi bản thân đã no đủ thì 
Người cũng muốn chúng ta 
phải biết cảm tạ và “hãy hướng 
lòng trí về những gì thuộc 
thượng giới, chứ đừng chú tâm 
vào những gì thuộc hạ giới.” (Cl 
3,2) 

Thế nên, chúng ta hãy an 
tâm thực hiện nghĩa vụ làm 
người đồng thời tín thác mọi sự 
vào tay Chúa an bài và để cho 
Người hướng dẫn cuộc đời. 
Đừng tham lam, kiêu căng tự 
mãn vì “bàn tay ta làm nên tất 
cả …” đề rồi “nhủ lòng: hồn ta 
hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, 
dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ 
ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho 
đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông 
ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, 
người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, 
thì những gì ngươi sắm sẵn đó 
sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích 
của cải cho mình, mà không lo 
làm giàu trước mặt Thiên Chúa, 
thì số phận cũng như thế đó." 
(Lc 12,19-21) 



Lửa Mến tháng 08 - 2022 | 39 

 

NIỀM TIN PHỤC SINH (tt) 
Giuse Huỳnh Bá Song 

………. 

Đứng trước những gương 
mặt thân thương năm xưa theo 
lời mời của cha Phêrô, tôi cảm 
nhận được dường như những 
hình ảnh sinh động ngày nào 
của ngày tuyên hứa gia nhập 
đoàn thể của xứ đoàn 
GĐPTTTCG đầu tiên trong cả 
nước, ngoài TGP Sài Gòn cách 
đây hơn mười bốn năm như 
dần hiện ra trước mắt. Đứng 
trải dài dọc trên con phố trước 
cổng ngôi thánh đường đến tận 
ngã tư cổng vào thành phố 
Châu Đốc, hàng trăm đoàn viên 

với đồng phục chỉnh tề đứng 
đón Đức cha Giuse Trần Xuân 
Tiếu, giám mục giáo phận về 
chủ tế Thánh lễ tuyên hứa, 
khiến cộng đoàn dân Chúa 
trong họ đạo và ngay chính Đức 
cha cũng hết sức ngạc nhiên; vì 
đây là lần đầu tiên, người Công 
giáo đã dám đưa sinh hoạt của 
mình ra khỏi khuôn viên ngôi 
thánh đường, một điều cấm kỵ 
mà chính quyền địa phương 
trước đây chưa hề cho phép. 
Thế đó, rồi tiếp tục những ngày 
tháng học hỏi, hoạt động tông 
đồ với sự chăm sóc nhiệt thành 

PHÁT TRIỂN ĐOÀN THỂ 
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của nguyên cha sở Giuse Bùi 
Trung Châu, xứ đoàn đã thực 
hiện được những điều cứ ngỡ 
như cổ tích: đi thăm viếng, ủi 
an những người khốn khó, vận 
động đóng góp quần áo, gạo 
thóc… chia sẻ cho lương dân 
nghèo và ngay cả xây dựng ngôi 
nhà tình thương cho người dân 
tộc Chăm hoạn nạn… Lần đầu 
tiên các anh em đã làm được 
những điều Chúa dạy, biết thực 
thi đức ái không chỉ bằng lời 
nói mà còn bằng những hành 
động cụ thể phục vụ tha nhân, 
biết đi ra khỏi khuôn viên của 
những người “có đạo”…  để đến 
và trở nên những người anh em 
biết quan tâm, biết chia sẻ yêu 
thương và phục vụ với ngay cả 
những người không cùng niềm 
tin, không bà con thân thuộc 
với mình, tuy rằng cuộc sống 
của ngay chính gia đình anh em 
cũng còn rất nhiều khó khăn, 
vất vả.    

Những chứng nhân năm 
xưa giờ vẫn đang còn đó, nhưng 
sinh hoạt năng động ngày nào 
giờ chỉ còn là những nuối tiếc, 
bâng khuâng; người Đoàn 
trưởng năng động ngày trước 
là anh Đaminh Vũ Ngọc Dũng 
đã nhiều lần mong mỏi, khao 
khát được phép cùng các anh 

em đoàn viên tiếp tục những 
hoạt động tông đồ đã từng ghi 
lại biết bao dấu ấn hy sinh và 
phục vụ như xưa… nhưng lực 
bất tòng tâm, quá khả năng cho 
phép của một giáo dân nên 
đành để xứ đoàn sống những 
ngày ngoắc ngoải, vô hồn - có 
cũng được mà không có cũng 
không sao ngay chính trong họ 
đạo… Và giờ đây, cha Phêrô, 
người linh mục trẻ năm xưa đã 
từng đồng hành nơi giáo xứ với 
vai trò cha phó đã trở lại như 
một luồng gió mới, như những 
giọt mưa rào  tưới mát vùng đất 
lành của “Đức Mẹ Châu Đốc “ 
linh hiển; vùng đất đã từng 
thắm máu đào của hai Thánh 
Tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý 
và Emmanuel Lê Văn Phụng 
năm xưa.  

Với tinh thần - “…ưu tiên 
xây dựng con người để có thể 
tiếp tục gìn giữ, phát huy 
những thành quả, truyền thống 
nhân ái, hào hùng của họ đạo 
đã được bao thế hệ tiền nhân 
xây dựng bằng những giọt mồ 
hôi gian khó, bằng những giọt 
máu đào kiên cường dầy công 
vun đắp…”. Cha Phêrô đã khởi 
đầu sứ vụ chủ chăn của mình 
nơi giáo xứ Châu Đốc bằng tinh 
thần tìm đến, đi vào đời sống 
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đạo của các gia đình; vào từng 
hoàn cảnh khốn khó của anh 
chị em giáo dân, đặc biệt là 
những gia đình đang trong tình 
trạng gặp rối đủ mọi hoàn 
cảnh… Cha Phêrô chân tình 
chia sẻ với chúng tôi: “Anh chị 
em giáo dân nơi đây cần được 
đoàn ngũ hóa trong các hội 
đoàn để được tái trang bị kiến 
thức, giáo lý Công giáo; cần 
được tham gia vào các sinh 
hoạt hội đoàn chuyên biệt để có 
thêm kỹ năng chăm sóc gia 
đình để không phải bước vào 
hoàn cảnh vi phạm luật Giáo 
hội và ngay cả những người 
đang rối rắm, có lòng nhiệt 
thành muốn chung tay phục vụ 
các sinh hoạt của giáo xứ cũng 
cần được mời gọi tham gia, để 
từng bước với sự hướng dẫn 
chăm sóc của cha sở, sự động 
viên, hỗ trợ của cộng đoàn sẽ 
dần thoát ra những khó khăn, 
bế tắc trong đời sống đức tin 
nơi gia đình. Cha Phêrô tin 
tưởng, mùa Phục Sinh sẽ mang 
lại niềm hy vọng, sức sống mới 
trong cộng đoàn; các sinh hoạt 
truyền thống, năng động của họ 
đạo sẽ được khôi phục, gầy 
dựng lại và lan tỏa để mảnh đất 
truyền giáo này sẽ tiếp tục 
mạnh mẽ sứ vụ chứng nhân Tin 

Mừng trên vùng “Đất Phương 
Nam” đa tôn giáo này. 

 “…Tôi thật hạnh phúc khi 
được gặp lại anh em trong xứ 
đoàn Châu Đốc năm xưa. Càng 
vui mừng hơn khi còn có sự 
hiện diện đông đảo của anh em 
gia trưởng, đặc biệt có rất 
nhiều thành viên trẻ trong họ 
đạo không quản trời mưa gió 
tầm tã cũng đã đến với cuộc 
họp mặt này. Các anh đã mạnh 
dạn đáp trả lời mời gọi của 
Thánh Tâm Chúa Giêsu qua cha 
Phêrô, đã từ bỏ những thú vui 
trong cuộc sống hàng ngày 
đang diễn ra rộn rã, hy sinh 
những thói quen mang lại sự an 
nhàn sau một ngày lao động vất 
vả… để đến đây, để chuẩn bị 
bước đi vào một sinh hoạt mới 
nhiều thử thách, bắt đầu cho 
một hành trình dấn thân trở 
nên người tông đồ đem Trái 
Tim yêu thương của Chúa đến 
với mọi người qua đoàn thể Gia 
đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu. Tôi nghĩ, qua Lời Chúa: 
“…nơi nào có hai, ba người 
nhân danh Ta họp nhau lại, thì 
Ta sẽ ở  giữa họ…” (Mt 18:20). 
Chúa Giêsu đang hiện diện nơi 
đây giữa chúng ta - Người sẽ 
rất hạnh phúc vì sự đáp trả này 
của anh em và một người nữa 
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cũng đang rất hạnh phúc nơi 
đây, đó là cha Phêrô. Sự hiện 
diện đông đảo của anh em hôm 
nay chính là câu trả lời sinh 
động, đầy ý nghĩa cho những âu 
lo, băn khoăn, lo lắng của cha 
kể từ ngày về họ đạo - Cha sẽ 
không còn đơn lẻ trong hành 
trình xây dựng và kiện toàn họ 
đạo; các anh sẽ là những người 
cộng sự đầy trách nhiệm, nhiệt 
thành và hiệu quả giúp cha 
hoàn thành tốt nhất sứ vụ mục 
tử nhân lành mà Giáo hội đã tin 
tưởng trao phó cho cha nơi 
đây…”  

Lời động viên của tôi đã 
mang lại hiệu quả, lần lượt 
những cánh tay đã mạnh dạn 
đưa lên phát biểu để được giải 
đáp. Người cựu đoàn viên Giuse 
Hà Ngọc Phương đã mạnh dạn 
phát biểu trong bức xúc, về ý 
thức trách nhiệm cộng tác còn 
kém thời gian qua của các 
thành viên trong xứ đoàn, nhất 
là quan điểm cục bộ trong việc 
mặc đồng phục đoàn thể trong 
sinh hoạt của họ đạo, đồng thời 
cũng nêu một số câu hỏi về việc 
các anh em có hoàn cảnh gia 
đình rối nhưng rất nhiệt tình, 
có lòng phục vụ các sinh hoạt 
trong họ đạo thì có thể tham gia 
sinh hoạt trong đoàn thể Phạt 

tạ không?  Các cựu đoàn viên 
xứ đoàn Châu Đốc trước đây, 
ngày tái lập xứ đoàn có phải 
tuyên hứa như đoàn viên mới 
không?... ngay cả chính cha 
Phêrô cũng nêu câu hỏi về việc 
tuân giữ 5 điều hứa trong 
nhiệm vụ thiêng liêng của 
người đoàn viên, nếu vi phạm 
một điều thì có được không?… 
Tôi trả lời các câu hỏi trong 
niềm vui, các anh em đang gặp 
nhau trên tinh thần cùng nhau 
nhìn lại những thiếu xót của 
chính mình và những băn 
khoăn cần vượt qua những rào 
cản tồn tại để có thể cùng nhau 
hiệp thông trong sứ vụ tông đồ 
sắp đón nhận. Riêng câu hỏi về 
những anh em có hoàn cảnh rối 
rắm trong gia đình muốn tham 
gia sinh hoạt trong đoàn thể, tôi 
dành câu trả lời cho cha Phêrô, 
vì vấn đề này tôi và cha đã 
thống nhất phương thức mời 
gọi và câu trả lời chính thức của 
vị chủ chăn sẽ mang lại sự tự 
tin và an lòng nơi các anh em 
trong hoàn cảnh, đang rất 
mong chờ.  

Người đoàn trưởng năm 
xưa với mái tóc bạc phơ kết 
thúc buổi gặp gỡ bằng lời cám 
ơn vô cùng cảm động, những 
câu văn đơn sơ soạn sẵn dường 
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như vẫn chưa đủ gói trọn tâm 
tình, niềm vui về niềm tin xứ 
đoàn sẽ lại được tiếp tục con 
đường dấn thân phục vụ như 
xưa… nhưng cũng đủ đánh 
động con tim của những người 
tông đồ cả hai thế hệ đang hòa 
chung cùng nhịp đập - Hãy 
cùng nhau dấn thân hy sinh và 
phục vụ để ngọn lửa mến yêu 
nơi Trái Tim tình yêu của 
Thánh Tâm Chúa tiếp tục hiện 
diện nơi vùng đất linh thiêng 
này và thật sự không phải chờ 
đợi lâu hơn, chúng tôi đã tìm 
thấy niềm tin và hy vọng cho 
bước đường khôi phục lại sinh 
hoạt hiệu quả của xứ đoàn ngay 
trong buổi ăn sáng chia tay, 
chiêu đãi đặc sản Châu đốc nơi 
quán cà-phê sân vườn tuyệt vời 
của chủ nhân, người đoàn viên 
trẻ sắp gia nhập xứ đoàn - anh 
Alexu Nguyễn Minh Công. Chỉ 
trong giây phút gặp gỡ, trao đổi 
ngắn ngủi, những tư tưởng lớn 
đã gặp nhau và từ đây chúng tôi 
đã có dịp khám phá tiềm năng 
lớn của xứ đoàn qua những kế 
hoạch hoạt động, những 
chương trình tổ chức hành 
hương, du lịch… được hoạch 

định bài bản, lôi cuốn để mọi 
khách phương xa có dịp tìm 
đến họ đạo, ngoài cơ hội được 
chiêm ngắm  bầu khí linh 
thiêng của Đức Mẹ Châu Đốc, 
gương anh hùng Tử đạo của hai 
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và 
Emmanuel Lê Văn Phụng; còn 
có cơ hội tham dự vào tua du 
lịch khám phá văn hóa: làng lụa 
Tân Châu của người Chăm; làng 
bè nuôi cá truyền thống lâu đời 
trên sông Châu Đốc, khu Du lịch 
sinh thái Trà Sư… và những trải 
nghiệm thực tế các đặc sản của 
vùng biên trấn phương Nam: 
Bún Mắm Châu Đốc, đường thốt 
nốt Kampuchia, khô mắm miền 
Tây... của từ những thành viên 
trẻ sắp gia nhập xứ đoàn với 
tầm nhìn tinh tế  và kiến thức 
tổ chức vô cùng sinh động. Ý 
tưởng tốt + Lòng nhiệt thành + 
Sự chúc phúc của Thánh Tâm 
Chúa, hy vọng niềm tin Phục 
Sinh của xứ đoàn GĐPTTTCG 
Châu Đốc với sự chăm sóc đầy 
yêu thương của cha Phêrô 
Nguyễn Thanh Dũng, sẽ góp 
phần hiệu quả vào công cuộc 
Loan Báo Tin Mừng nơi vùng 
“Đất Phương Nam” này.              
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LỬA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  

BỪNG CHÁY NƠI XỨ LẠNG 
Hoài Nhân 

 
 

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, 
có nàng Tô Thị có chùa Tam 
Thanh. Nhưng lạ thay, với giáo 
phận chỉ có 0,35% người Công 
giáo (6.277 người Công giáo so 
với 1.769.385 người dân; 
thống kê năm 2019), nhưng 
dẫu các Kitô hữu bị chia cắt vì 
cách xa nhau, nhưng vẫn qui 
tụ lại với nhau để cầu nguyện 
và sống đức tin của mình. Cụ 
thể, từ nhiều năm nay, tại giáo 
họ Hùng Vương, giáo xứ Chính 
Tòa, GP Lạng Sơn - Cao Bằng 

(GP LS-CB), với 28 gia đình 
(gồm cả vợ chồng, con cái) tuy 
sống rải rác, nhưng tối thứ Sáu 
hằng tuần đã qui tụ tại nhà ÔB 
trùm Dũng - cách nhà thờ 
chính tòa 2km - để cử hành giờ 
Lòng Chúa Thương Xót thật 
sốt sắng. 

Và rồi, những năm gần đây, 
với sự khuyến khích của Đức 
cha Giuse Châu Ngọc Tri - giám 
mục GP LS-CB, cha Vinh Sơn 
Vũ Văn Công - quản nhiệm 
giáo họ Hùng vương thuộc 
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giáo xứ Chính Tòa - đã đến, 
tiếp tục duy trì mọi sinh hoạt 
đạo đức, hiệp dâng Thánh lễ 
tại nhà nguyện nhỏ ở nhà ÔB 
trùm Dũng, đồng thời hướng 
dẫn anh chị em tìm hiểu về 
đoàn thể Gia đình PTTT Chúa 
Giêsu.  

Cha Vinh Sơn Vũ Văn Công 
cho biết, để giúp anh chị em 
thêm lòng tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa Giêsu, trước Thánh 
lễ đồng tế kính Thánh Tâm 
Chúa (tháng 6 năm 2022), tại 
nhà thờ Chính tòa -  Cửa Nam, 
ngài đã làm phép tượng Thánh 
Tâm. Sau đó, quý cha, các 
thành viên trong 28 gia đình 
và cộng đoàn đã cung nghinh 
tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu 
ra trước tiền sảnh nhà thờ 
Chính Tòa, để dâng hoa kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, trước 
khi hiệp dâng Thánh lễ tại nhà 
thờ Chính Tòa. 

Anh trưởng nhóm 
Phanxicô Hoàng Văn Thoan 

cho biết thêm: Vào tối thứ Sáu 
hằng tuần, các gia đình họp 
nhau tại nhà nguyện, đọc kinh, 
cầu nguyện và tham dự Thánh 
lễ do cha Vinh Sơn cử hành. 
Anh chị em phân công nhau 
phụ trách mọi phần việc như 
hát lễ, đọc sách, giúp lễ, âm 
thanh, ánh sáng… Sau Thánh 
lễ, mọi người ở lại trà đàm với 
nhau trước khi ra về. Ngoài ra, 
anh chị em còn tham gia hát lễ, 
đọc sách thánh trong Thánh lễ 
lúc 06g sáng Chúa nhật hàng 
tuần tại nhà thờ Chính Tòa. 

Đầu tháng 7 năm 2022, 
nhân dịp đến thăm và gặp gỡ 
anh chị em, cha Vinh Sơn 
Nguyễn Văn Hồng - TLG 
GĐPTTTCG VN - bày tỏ niềm 
vui được gặp gỡ mọi người. 
Ngài nói: “Lòng Thương Xót 
của Chúa luôn mời gọi chúng 
ta đền tạ và tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa Giêsu. Ngài luôn yêu 
thương, tha thứ và ước mong 
các gia đình rước Chúa vào 
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nhà để gia đình sống hạnh 
phúc, an bình.” 

Anh Giuse Huỳnh Bá Song - 
Trưởng BCH GĐPTTTCG VN - 
bộc bạch: “Tôi rất cảm động 
khi được biết những tấm lòng 
nhiệt thành của anh chị em. 
Đây là những hạt giống, những 
viên ngọc quý cần được duy 

trì, nẩy nở và phát triển. Ước 
mong một ngày gần đây, anh 
chị em sẽ chính thức tuyên 
hứa gia nhập đoàn thể 
GĐPTTTCG VN.”  

Được biết, để Thánh lễ 
diễn ra được sốt sắng, trong 
tháng 7 vừa qua, anh chị em đã 
trùng tu nhà nguyện. Nâng nền 
cung thánh, sơn lại nhà 
nguyện, lắp đặt thêm đèn, 
quạt… 

Xin cầu chúc ‘Ngọn Lửa 
Thánh Tâm Chúa Giêsu’ sẽ 
bùng lên tại giáo phận Lạng 
Sơn - Cao Bằng, là miền đất 
cực Bắc của tổ quốc Việt Nam.   
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ĐƯỢC MÙA 
BCT 

Tạ ơn Chúa đã thương ban 
Đây mùa thu hoạch chứa chan phúc lành 

Kết nạp tuyên hứa hiệp hành 
Năm nay khởi sắc tốt lành thăng hoa 

Sau hai năm các hoạt động đoàn thể chịu đóng băng do dịch 
bệnh Covid tràn lan khắp chốn, giờ thì cả nước đã khống chế được 
nó nhờ có Vaccine cho tất cả mọi người không trừ ai. Tôi rất vui 
khi chiều nay, ngày 21.6.2022, được tham dự lễ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu của xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Xđ. ĐMHCG), số 38 Kỳ 
Đồng, quận 3, trực thuộc các cha dòng Chúa Cứu Thế làm quản xứ 
kiêm linh hướng cho các hội đoàn của giáo xứ. 

Đến tham dự Thánh lễ trọng thể do cha linh hướng chủ tế, 
ngoài các đoàn viên GĐPTTTCG với đồng phục hội đoàn và cờ 
đoàn rất trang nghiêm, còn có các tân đoàn viên xứ đoàn chuẩn bị 
tuyên hứa, hai vị đại diện GĐPTTTCG giáo phận Sài Gòn và cộng 
đoàn dân Chúa. 

Đoàn thể GĐPTTTCG Xđ. ĐMHCG mới thành lập được 5 năm, 
mà 2 năm vừa qua do dịch bệnh nên các sinh hoạt tông đồ cũng bị 
ngưng trệ; số đoàn viên khởi đầu cũng ít người và đa số là các gia 
trưởng lớn tuổi. Tuy vậy, sau mùa Covid vừa qua, nhờ ơn Chúa và 
sự nhiệt thành của các vị trong BCH xứ đoàn, nên năm nay “được 
mùa” thu hoạch khá tốt đẹp. Có trên 20 tân đoàn viên là những vị 
gia trưởng tuổi trung niên từ 35 trở lên đã xin gia nhập, và tất cả 
đều là nam giới, bởi trong giáo xứ, đa số nữ đã tham gia nhiều hội 
đoàn khác.  

TRANG THANH NIÊN 
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Sau phần phụng vụ lời Chúa, trước mặt cha linh hướng, các tân 
đoàn viên đã long trọng cử hành nghi thức tuyên hứa để gia nhập 
đoàn thể GĐPTTTCG Xđ. ĐMHCG. 

Được biết, ngày hôm trước, các tân đoàn viên đã tham dự buổi 
tĩnh tâm do cha linh hướng hướng dẫn. Ngài đã giúp cho các tân 
đoàn viên hiểu được nội qui của đoàn thể… hầu sống xứng đáng 
với ơn gọi là hội viên GĐPTTTCG. Ngài nhấn mạnh: “Chỉ cần các 
anh tuân giữ và thực hiện đúng theo nội qui của đoàn thể 
GĐPTTTCG là đã đủ nên thánh ngay ở đời này; nên thánh trong 
chính bậc sống của mình. Ơn gọi Kitô hữu thật không khó, nếu 
chúng ta có lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Cụ thể là:   

- Giữ tâm hồn trong sạch, lời nói trong sáng. 

- Sống tiết độ, công bằng, bác ái. 

- Mến Chúa, yêu người, nên một gia trưởng tốt lành. 

Dù không phải là tân đoàn viên, nhưng tôi hân hạnh tham dự 
buổi tĩnh tâm và Thánh lễ thật sốt sắng; được chứng kiến những 
tân đoàn viên mới gia nhập đoàn thể rất chân thành, đạo đức. Đặc 
biệt, sau Thánh lễ, cha linh hướng đã phát biểu: “Hôm nay tôi rất 
vui và tạ ơn Chúa, vì được thấy số đông các anh gia nhập đoàn thể 
GĐPTTTCG. Hy vọng năm sau sẽ đông hơn nữa. Mong rằng mọi gia 
trưởng của giáo xứ sẽ gia nhập đoàn thể GĐPTTTCG, để chia sẻ 
công việc với giáo xứ, và các anh sẽ trở nên chứng nhân Tin mừng, 
là cánh tay nối dài của Chúa đến với mọi người”. 

Vâng! rất hy vọng những lời cha linh hướng nhắn nhủ sẽ trở 
nên hiện thực, để làm vinh danh Chúa và hữu ích cho Giáo hội và 
cả xã hội nữa.  

Được mùa lúa chín vàng thêm 
Anh em đoàn kết ấm êm gia đình 
Thánh Tâm yêu mến nhiệt tình 

Đời vui có Chúa nhà mình bình an. 
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GIÁO DỤC NHÂN BẢN CHO THIẾU NHI 

BÀI 5: LỊCH SỰ KHI MƯỢN ĐỒ - TRẢ ĐỒ 

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính 
anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là 
thế đó." (Mt 7,12). 

37. Khi có ai ngỏ ý muốn mượn đò dùng gì của em, nhát là trong lúc 
càn kíp, em hãy sãn lòng cho mượn. 

38. Có những món đò quý hiém, đát tièn em không nên mượn, vì có thẻ 
làm cho gia chủ khó cư xử, không vui lòng; vì cho mượn thì có thẻ hư hoại 
không kiém ra cái mới, mà không cho mượn thì mang tiéng keo kie ̣t. 

39. Khi mượn cái gì của ai, thi ̀em phải gìn giữ cản tha ̣ n hơn cả đò dùng 
của chính mình và phải trả đúng thời hạn đã nói trước. Đẻ tránh quên sót 
hoặc trễ hẹn, em nên viết vào tờ giấy tên người cho mượn, só điện thoại, 
ngày trả và gởi lại cho chủ. 

40. Tuyệt đối không mượn những đồ dùng mang tính riêng bie ̣ t đẻ 
dùng chung như: khăn ma ̣ t, bàn chải đánh răng, đie ̣n thoại cá nhân… 

41. Không bao giờ được đoán ý người sãn sàng cho miǹh mượn đò, ròi 
tự ý láy mà không hỏi chủ trước. 

42. Mượn đồ của ai, nếu khi trả không còn nguyên vẹn như lúc mượn, 
thì em phải nói với người cho mượn và xin bòi thường. 

43. Khi mượn xe người khác, lúc trả phải đỏ xăng đày bình hay nếu có 
hư hại gi ̀phải thay mới và báo lại cho chủ xe. 

 

BÀI 6: LỊCH SỰ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI  
VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 

“Anh em hãy đi khắp thế gian và loan báo tin mừng cho mọi loài 
thụ tạo”. (Mc 16,15). 

44. Khi điện thoại reo, em nhác máy lên và nói: “Alô, tôi là A xin nghe”. 

45. Nếu gọi đie ̣n thoại cho ai, em nên hỏi: “Xin lõi, đây có phải là nhà 
ông (bà) A không ạ? Xin cho tôi được ga ̣p ông (bà) A… tôi là B ở Đòng Nai”. 

46. Trong trường hợp nghe đầu dây bên kia bảo ta làm só, thì em xin 
lỗi và đọc lại só đie ̣n thoại em đã gọi tới, đẻ người nghe biết là ta gọi đúng 
hay làm! Đợi trả lời, ròi nói: “xin cảm ơn”. 

TRANG THẾU NHI 
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47. Khi nhấc điện thoại lên nghe, néu biét rõ người muón nói chuye ̣n 
với mình, thì chào người đó ngay. 

48. Nếu người gọi đến không ga ̣p đói tượng họ càn, thì em xin họ đẻ lại 
lời nhán, hay só đie ̣n thoại. 

49. Khi gọi điện thoại, em cố gáng nói ngán gọn. Tránh “náu cháo” đie ̣n 
thoại. Cuói câu chuye ̣n nên nói lời két thúc: “xin chào”. 

50. Không sử dụng điện thoại trong giờ tham dự Thánh Lẽ vì hai lý do: 

Thứ nhát: Tiép chuye ̣n với Chúa là quan trọng nhát. 

Thứ hai: Có thẻ gây chia trí cho những người khác. 

Néu có cuo ̣c gọi đén, ta để lẽ xong sẽ liên lạc lại. 

51. Khi sử dụng điện thoại ở những nơi công co ̣ng càn sự ta ̣p trung 
như lớp học, các buỏi họp càn chuyẻn sang ché đo ̣  rung. 

52. Nếu đang dùng bữa mà có đie ̣n thoại ta xin phép đẻ ra ngoài nghe, 
tránh nói cười to tiéng khi sử dụng đie ̣n thoại ở những nơi công co ̣ng. 

53. Néu đang dùng đie ̣n thoại mà cuộc nói chuyện bị ngát, hoa ̣c khi em 
tháy có cuo ̣c gọi nhỡ thì em nên gọi lại cho họ, và nói rõ lý do. 

54. Khi gọi điện thoại nói với người trên, em nên khiêm tón nói, ví dụ: 
thưa cha sở…, con xin làm phièn cha một chút được không ạ? Bạn nên nhớ 
rằng cách tiép xúc của bạn phải tỏa ra “hương thơm của Đức Kitô” (2 Cr 
2,15). 

55. Trừ trường hợp cáp bách hoa ̣c có hẹn trước, không nên gọi đie ̣n 
đén nhà riêng vào các giờ nghi ̉ngơi, giờ cơm. 

56. Néu muốn đăng hình ảnh và chuye ̣ n đời tư người khác trên các 
trang mạng xã ho ̣ i như facebook, twitter… thì em phải hỏi ý kién và xin 
phép người áy. Néu muón đăng hình của mình em cũng cân nhác kỹ có nên 
hay không. Không nên đăng những hình quá riêng tư. 

57. Không dùng các lời phê bình chỉ trích thô tục trên mạng xã hội như 
facebook, twitter… để nhận xét và phê bình người khác; làm như thé vừa 
không lịch sự, vừa lõi đức bác ái. 

58. Néu muốn góp ý ai cách chân thành, thì em ga ̣p trực tiép hoa ̣c gửi 
tin nhắn riêng kèm theo tên và địa chỉ của mình, không sử dụng thư hoa ̣c 
tin nhán na ̣c danh. 

59. Khi nhận được thư điện tử (email) hay tin nhán (message) của ai, 
ta càn hòi âm đẻ người gửi biết là ta đã nha ̣ n được. 

Nguồn: Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí 
TB Giáo dục Công giáo -  Giáo phận Xuân Lộc 
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SỨC KHỎE TÂM THẦN  

Ở TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN 
BS Vũ Phong 

 Lancet Psychiatry 2020 

Giống như người lớn, trẻ em 
và thanh thiếu niên khác nhau về 
tính khí. Một số nhút nhát và kín 
đáo; những người khác thì cởi 
mở về mặt xã hội. Một số có 
phương pháp và thận trọng; 
những người khác lại bốc đồng và 
bất cẩn. Cho dù một đứa trẻ hành 
xử như một đứa trẻ bình thường 
hoặc bị một rối loạn được xác 
định bởi hiện diện của sự suy 
giảm và mức độ đau khổ liên 
quan đến các triệu chứng.  

Ví dụ, một trẻ nữ 12 tuổi có 
thể sợ hãi trước viễn cảnh phải 
đưa ra một bản báo cáo trước lớp 
học của mình. Nỗi sợ hãi này sẽ 
được coi là rối loạn lo âu xã hội 
chỉ khi nào nỗi sợ hãi của cô ấy 
đã đủ nghiêm trọng để gây ra 
những căng thẳng và trốn tránh 
đáng kể. 

Có rất nhiều sự chồng chéo 
giữa các triệu chứng của nhiều 
rối loạn, những hành vi và cảm 
xúc đầy thách thức của trẻ bình 
thường. Như vậy, nhiều chiến 
lược hữu ích cho việc quản lý các 
vấn đề hành vi ở trẻ em cũng có 
thể được sử dụng ở trẻ em có rối 
loạn tâm thần. Hơn nữa, quản lý 
thích hợp các vấn đề hành vi ở trẻ 
em có thể làm giảm nguy cơ 
những trẻ có khí chất dễ bị tổn 
thương phát triển thành môt rối 
loạn đầy đủ. Ngoài ra, điều trị 
hiệu quả một số rối loạn (ví dụ 
như lo âu) trong thời thơ ấu có 
thể làm giảm nguy cơ những rối 
loạn tâm lý sau này trong cuộc 
đời. 

Các rối loạn tâm thần phổ 
biến nhất của tuổi thơ ấu và 
thanh thiếu niên thuộc các thể 
loại sau: 

Rối loạn lo âu 

Rối loạn liên quan đến căng 
thẳng 

Rối loạn khí sắc 

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 
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Rối loạn hành vi phá hoại (ví 
dụ, rối loạn giảm chú ý / tăng 
động [ADHD], rối loạn hành vi, và 
rối loạn thách thức chống đối) 

Tâm thần phân liệt và các rối 
loạn liên quan ít gặp hơn. 

Tuy nhiên, thường thì trẻ em 
và vị thành niên có các triệu 
chứng và các vấn đề cắt ngang 
qua ranh giới chẩn đoán. Ví dụ > 
25% trẻ em bị chứng ADHD cũng 
có rối loạn lo âu và 25% đáp ứng 
các tiêu chuẩn cho rối loạn khí 
sắc. 

Đánh giá 

Đánh giá những than phiền 
hoặc các triệu chứng tâm thần ở 
trẻ em và thanh thiếu niên khác 
với người lớn ở 3 cách quan 
trọng: 

Bối cảnh phát triển là rất 
quan trọng đối với trẻ em. Các 
hành vi bình thường ở người trẻ 
tuổi có thể cho thấy một rối loạn 
tâm thần trầm trọng ở độ tuổi lớn 
hơn. 

Trẻ em sống trong bối cảnh 
của hệ thống gia đình, và hệ 
thống đó có ảnh hưởng sâu sắc 
đến các triệu chứng và hành vi 
của trẻ; trẻ em bình thường sống 
trong một gia đình gặp khó khăn 
bởi bạo lực gia đình và lạm dụng 
chất gây nghiện có thể xuất hiện 
một hoặc nhiều rối loạn tâm thần. 

Trẻ em thường không có đủ 
nhận thức và ngôn ngữ cần thiết 
để mô tả chính xác các triệu 
chứng của chúng. Vì vậy, bác sĩ 
lâm sàng phải dựa rất nhiều vào 
quan sát trực tiếp, được chứng 
thực bởi các quan sát của người 
khác, chẳng hạn như cha mẹ và 
giáo viên. 

Trong nhiều trường hợp, các 
vấn đề phát triển và hành vi (ví 
dụ như quá trình học tập kém, sự 
chậm trễ trong việc học ngôn 
ngữ, thiếu hụt về kỹ năng xã hội) 
rất khó phân biệt với những vấn 
đề gây ra bởi một rối loạn tâm 
thần. Trong những trường hợp 
như vậy, thử nghiệm phát triển 
và tâm thần kinh chính thức nên 
là một phần của quá trình đánh 
giá. 

Do những yếu tố này, việc 
đánh giá trẻ có một rối loạn tâm 
thần thường phức tạp hơn so với 
người lớn. Tuy nhiên, hầu hết các 
trường hợp là không nghiêm 
trọng và có thể được quản lý 
thành thạo bởi một bác sĩ chăm 
sóc ban đầu được đào tạo phù 
hợp  

Tuy nhiên, các trường hợp 
không chắc chắn hoặc nghiêm 
trọng được quản lý tốt nhất khi 
tham khảo ý kiến của một bác sĩ 
tâm thần trẻ em và vị thành niên. 
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GĐPTTTCG TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ 

MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

 

Được sự cho phép của cha 
Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP 
Huế, ngày 21.6.2022, BCH 
GĐPTTTCG TGP Huế đã tổ chức 
buổi học tập với chủ đề “Hướng 
đến một Giáo hội hiệp hành” và 
mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 
- bổn mạng GĐPTTTCG TGP Huế 
- tại giáo xứ Kim Đôi, TGP Huế. 

Về tham dự có quý cha linh 
hướng, BCH GĐPTTTCG các cấp 
cùng đoàn viên thuộc 6 xứ đoàn: 
An Truyền, Bình Điền, Hà Úc, 
Hương Phú, Kim Đôi và Ngọc Hồ. 

Học hỏi 

Lúc 09g15, sau khi cha 
Benêdictô Ngô Văn Hài - Tổng 
linh hướng GĐPTTTCG TGP Huế 
- khai mạc, cha Giuse Hồ Thứ - 
Giám đốc đại chủng viện Huế - 
chia sẻ đề tài. Ngài giải thích:  

Hiệp lại với nhau; Hành 
khách bộ hành. Vậy “Hiệp Hành” 
là cùng đi với nhau, cùng một 
con đường. Cụ thể: 

- Một Chúa Ba Ngôi: Chúa 
Cha - Chúa Con - Chúa Thánh 
Thần 

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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- Gia đình Thánh Gia: Thánh 
Giuse - Mẹ Maria - Chúa Giêsu. 

- Giáo Hội: Làm theo ý Chúa 
- Chúa Thánh Thần nối kết. 

Ngài diễn giảng: Thánh 
Giuse đã vâng lời Chúa, khi 
trong giấc mơ Thiên Thần bảo 
đem Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn 
qua Ai Cập, để tránh sự giết hại 
của vua Hêrôđê. Trong chuyến 
đi đó dù đầy gian nan, nguy 
hiểm nhưng gia đình Thánh Gia 
không quản ngại. Vì thế, đoàn 
viên GĐPTTTCG hãy noi gương 
Gia đình Thánh Gia, không bỏ 
trốn nhưng lắng nghe sự hướng 
dẫn của Chúa Thánh Thần và 
sống theo ý Chúa. Đoàn viên 
GĐPTTTCG hãy sống yêu thương 
mọi người, chấp nhận ra khỏi 
chính mình, quảng đại và tha 
thứ để đem hạnh phúc cho 
người khác. 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Nối tiếp, Thánh lễ kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử 

hành lúc 10g30 do cha Tổng linh 
hướng Benêdictô Ngô Văn Hài 
chủ tế, cùng với 3 linh mục đồng 
tế. 

Trong bài giảng, cha Giuse 
Hồ Thứ - Giám đốc đại chủng 
viện Huế - nêu bật ý nghĩa của lễ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu là yêu 
thương và tha thứ; giá trị của sự 
tha thứ và yêu thương.  

Sau khi nhắc lại dụ ngôn 
người con hoang đàng khi trở về 
được đón nhận trong sự yêu 
thương và tha thứ của mọi 
người. Ngài ước mong mọi đoàn 
viên GĐPTTTCG lấy linh đạo yêu 
thương từ trái tim Chúa trong 
những bổn phận đối với  gia 
đình, đoàn thể, giáo xứ. Chính 
những hành động yêu thương 
khi kết hợp với Thiên Chúa sẽ 
sinh hoa  kết trái, đem lại hạnh 
phúc cho chúng ta và cho người 
khác.   

Cuối lễ, anh Anrê Tống Viết 
Hiếu, thay mặt đoàn viên cảm 
ơn  quý cha đồng tế, quý chức 
HĐMVGX, các đoàn thể Công 
giáo Tiến hành, bà con giáo xứ 
Kim Đôi và mọi người hiện diện. 

Sau đó mọi người cùng tham 
dự bữa cơm huynh đệ trước khi 
ra về. 
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GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP BÙI CHU 

MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 
Đaminh Ngô Đức Giang 

 
Sáng 01.7.2022, Gia đình 

PTTT Chúa Giêsu giáo phận Bùi 
Chu (GĐPTTTCG GP BC) đã long 
trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu - quan thầy của đoàn thể - 
tại đền thánh Đại Đồng, giáo hạt 
Đại Đồng, GP Bùi Chu. 

Trước Thánh lễ, lúc 09g, hơn 
4.000 đoàn viên, thay mặt cho 
17.500 đoàn viên của 61 
xứ đoàn trong giáo phận đã tập 
trung trong thánh đường tham 
dự nửa giờ chầu Thánh Thể. Nối 
tiếp, cha Vinh Sơn Nguyễn Văn 
Hồng - Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG Việt Nam - chia sẻ về 
nguồn yêu thương nơi Thánh 
Tâm Chúa Giêsu, và mời gọi 
đoàn viên GĐPTTTCG cần phải 

có hồn tông đồ để thực thi và 
sống linh đạo của đoàn thể.  

Trước Thánh lễ, lúc 10g, Đức 
cha, quý cha và cộng đoàn đã 
cung nghinh tượng Thánh Tâm 
Chúa Giêsu từ nhà xứ vào thánh 
đường. 

Thánh lễ trọng thể do Đức 
cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế. 
Đồng tế với ngài có cha Tổng đại 
diện Giuse Nguyễn Đức Giang, 
cha TLH GĐPTTTCG Việt Nam 
Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, cha 
TLH GĐPTTTCG GP BC Đaminh 
Nguyễn Văn Vàng, quý cha TLH 
GĐPTTTCG GP Thái Bình và 
Lạng Sơn-Cao Bằng, quý cha 
quản hạt, quý cha linh hướng 
GĐPTTTCG các giáo hạt và các 
xứ đoàn trong giáo phận. 



56 | Lửa Mến tháng 08 - 2022 

Đến hiệp dâng Thánh lễ, 
ngoài hơn 4.000 đoàn viên, còn 
có sự hiện diện của đại diện BCH 
GĐPTTTCG VN do anh Giuse 
Huỳnh Bá Song làm trưởng 
đoàn, đại diện BCH GĐPTTTCG 
GP Hải Phòng và Thái Bình, cùng 
quý chức Ban Hành giáo, đại 
diện các đoàn thể Công giáo Tiến 
hành và cộng đoàn giáo dân đền 
thánh Đại Đồng.  

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha 
Tôma có lời chúc mừng lễ quan 
thầy của GĐPTTTCG GP BC.  

Trong bài giảng, ngài mời 
gọi anh chị em đoàn viên và 
gia đình luôn hợp nhất với trái 
tim yêu thương của Chúa Giêsu 

trong đời sống hàng ngày và 
nhất là biết loan truyền tình yêu 
Chúa cho mọi người, cách riêng 
cho anh chị em tôn giáo bạn 
sống bên chúng ta, để tình yêu 
của Thánh Tâm Chúa được lan 
tỏa đến với mọi người, mọi nơi. 

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha 
TLH GĐPTTTCG VN đã trao bằng 
mãn nhiệm cho các thành viên 
BCH GĐPTTTCG GP BC nhiệm kỳ 
trước. Sau đó, Đức cha Tôma đã 
trao Ủy nhiệm thư cho ông cố 
Giuse Trần Thế Việt - tân 
Trưởng BCH GĐPTTTCG GP BC - 
nhiệm kỳ 2021-2025. Sau cùng, 
cha TLH GĐPTTTCH GP BC 
Đaminh Nguyễn Văn Vàng đã 
trao Ủy nhiệm thư cho các thành 
viên trong tân Ban thường vụ.   

Cuối lễ, thay mặt cho cộng 
đoàn, ông cố Giuse Trần Thế 
Việt - tân Trưởng BCH 
GĐPTTTCG GP BC - ngỏ lời 
cảm ơn Đức cha, cha Tổng đại 
diện, quý cha TLH và LH 
GĐPTTTCG các cấp, quý chức 
Ban Hành giáo, cộng đoàn giáo 
dân đền thánh Đại Đồng và quý 
khách. 

Sau khi lãnh nhận phép lành 
cuối lễ, mọi người hân hoan ra 
về với tâm tình sốt sắng tôn 
sùng và loan truyền tình yêu của 
Thánh Tâm Chúa Giêsu đến với 
mọi người.  
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CHÚC MỪNG 
Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng 

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo phận Bùi Chu 
Nhiệm kỳ 2021-2025 

Linh hướng: Lm. Đaminh Nguyễn Văn Vàng 

BAN THƯỜNG VỤ 
1/ Trưởng ban                      : Ông cố Giuse Trần Thế Việt  
2/ Phó TB nội vụ                 : Ông Giuse Nguyễn Văn Lạc 
3/ Phó TB ngoại vụ 1         : Ông Gioan Bt. Trần Văn Hiệt 
4/ Phó TB ngoại vụ 2         : Ông Đaminh Đinh Văn Bào 
5/ Tổng Thư ký                    : Ông Giuse Trần Thanh Bình 
6/ Thủ quỹ                           : Ông Đaminh Bùi Chí Sách 

CÁC BAN CHUYÊN MÔN 
7/ Ban Thư ký            : Ông Phêrô  Vũ Hồng Tân 
              Ông Đaminh Vũ Đức Tuyên 
8/ Ban HL Tông đồ              : Ông Giuse Trần Tiến Nguyên 
               Ông Giuse Phạm Văn Cách 
9/ Ban Phát Triển : Ông Giuse Trần Văn Tha  
10/ Ban Bác ái : Ông Phaolô Nguyễn Khắc Khoan 
               Ông Giuse Đinh Văn Rùng  
11/ Ban Phụng vụ : Ông Giuse Vũ Hồng Quân 
                Micae Mai Văn Đức 
12/ Ban Truyền thông : Ông Đaminh Ngô Đức Giang 
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GĐPTTTCG GIÁO HẠT KIÊN CHÍNH - GP BÙI CHU 

MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Đaminh Vũ Đức Tuyên 

Chiều ngày 08.7.2022, Gia 
đình PTTTCG giáo hạt Kiên 
Chính, GP Bùi Chu đã long 
trọng mừng lễ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu tại giáo xứ Tây Cát.  

Trước Thánh lễ, lúc 14g30, 
đoàn viên các xứ đoàn đã tề 
tựu tại thánh đường tham dự 
giờ Chầu Thánh Thể. Thánh lễ 
trọng thể diễn ra lúc 18g do 

cha Giuse Trần Trung Hiếu - 
linh hướng GĐPTTTCG giáo 
hạt Kiên Chính - chủ tế. Đồng 
tế với ngài có cha TLH 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu 
Đaminh Nguyễn Văn Vàng và 
cha Giuse Vũ Văn Soạn, Sch.P 
(dòng Linh mục Piarist).  

Chia sẻ Tin Mừng (Lc 10,1-
12,17-20), cha TLH Đaminh 
Nguyễn Văn Vàng nhắn nhủ: 
“Hôm nay, Chúa vẫn sai mọi 
người chúng ta đi loan báo Tin 
mừng bằng nhiều cách. Trước 
tiên, cầu nguyện cho công cuộc 
loan báo Tin mừng được kết 
quả tốt đẹp. Nguyện xin cho 
nước Chúa trị đến. Đến với 
chính mỗi người chúng ta, cho 
gia đình, làng xã, đất nước 
chúng ta và cả thế giới. Nếu có 
Chúa sẽ có sự bình an. 

Cuối lễ, thay mặt cộng 
đoàn, vị đại diện cảm ơn quý 
cha, quý khách và cộng đoàn 
hiện diện. 
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GĐPTTTCG  XỨ ĐOÀN QUẦN CỐNG, GIÁO HẠT PHÚ NHAI 

GP BÙI CHU: MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Đaminh Ngô Đức Giang 

 
 

GĐPTTTCG xứ đoàn Quần Cống, giáo hạt Phú Nhai, GP Bùi Chu 
đã long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào lúc 18g thứ Sáu, 
ngày 03.06.2022 do cha Giuse Vũ Thế Nghinh - chánh xứ kiêm linh 
hướng xứ đoàn chủ sự. Niềm vui của xứ đoàn năm nay là được đón 
thêm 23 anh chị em gia nhập vào đoàn thể. 

Mở đầu Thánh lễ, cha linh hướng chúc mừng toàn thể đoàn 
viên GĐPTTTCG  xứ đoàn Quần Cống, xin Thánh Tâm Chúa ban 
bình an cho từng đoàn viên và tất cả các gia đình. 

Sau bài giảng, cha linh hướng chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 
23 tân đoàn viên. 

Sau nghi thức tuyên hứa, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ 
Thánh Thể. 

Cuối lễ, vị đại diện xứ đoàn có lời cảm ơn cha linh hướng, quý 
chức Ban hành giáo, quý đoàn viên và cộng đoàn hiện diện. 



60 | Lửa Mến tháng 08 - 2022 

TÂN XỨ ĐOÀN BÀ RÂU, GIÁO HẠT NINH HẢI 

GP NHA TRANG - RA MẮT VÀ TUYÊN HỨA 

Gioakim Võ Công Phúc 

 

Thánh lễ Tuyên hứa gia 
nhập vào đoàn GĐPTTTCG 
Việt Nam của xứ đoàn Bà Râu, 
giáo hạt Ninh Hải, miền Ninh 
Thuận, giáo phận Nha Trang 
được cử hành lúc 17giờ ngày 
08.07.2022 tại thánh đường 
giáo xứ Bà Râu, do cha 
Matthêu Hoàng Trường Sơn, 
linh hướng GĐPTTTCG miền 
Ninh Thuận chủ tế . Đồng tế 
với ngài có cha Giuse Nguyễn 

Ngọc Huy, linh mục quản xứ 
Thanh Điền; cha GB Nguyễn 
Trung Hiếu, linh mục quản xứ 
Bà Râu; cha An-rê Nguyễn 
Hồng Phúc, linh mục phó xứ 
Bà Râu.  

Về hiệp dâng Thánh lễ có 
anh Giuse Nguyễn Văn Rân, 
phó Trưởng ban GĐPTTTCG 
GP Nha Trang; anh Gioakim Võ 
Công Phúc, Trưởng ban 
GĐPTTTCG miền Ninh Thuận 
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và thành viên BCH GĐPTTTCG 
các giáo hạt Ninh Sơn, Ninh 
Phước, Ninh Hải cùng đông 
đảo đoàn viên các xứ đoàn 
trong giáo hạt Ninh Hải và 
cộng đoàn dân Chúa giáo xứ 
Bà Râu. 

Giáo xứ Bà Râu được hình 
thành chủ yếu từ những người 
anh em dân tộc Raglay, trước 
đây thuộc huyện Ninh Hải, nay 
được chia cắt về huyện Thuận 
Bắc, là một cộng đoàn có đời 
sống kinh tế khá vất vả, khó 
khăn; lao động chủ yếu trồng 
trọt, canh tác nông nghiệp trên 
vùng đất khô cằn, sỏi đá… của 
tỉnh Ninh Thuận, nên phần lớn 
các gia đình vẫn còn rất nghèo 
khó. Đây cũng là một trong 
những vùng trọng điểm truyền 
giáo của giáo phận Nha Trang, 
nên nhằm tạo điều kiện để đời 
sống đạo của cộng đoàn được 
nâng cao cũng như có sự kết 
nối, tiếp thu các kiến thức của 
Giáo hội qua sinh hoạt của các 
đoàn thể Công giáo Tiến hành; 
cha quản xứ GB Nguyễn Trung 
Hiếu khi về giáo xứ, đã nhiệt 
thành vượt qua mọi rào cản, 
khó khăn để cố gắng quy tụ, 
chăm sóc một số anh chị em 
năng động trong giáo xứ và 

sau môt thời gian dài hướng 
dẫn, học tập nội quy của đoàn 
thể GĐPTTTCG, đến nay đã có 
24 anh chị em (16 nữ) với duy 
nhất hai thành viên người 
Kinh đã tình nguyện tuyên hứa 
gia nhập đoàn thể do Bà Anna 
Jeak Thị Tiêu làm Đoàn 
trưởng. 

Thánh lễ diễn ra trang 
trọng và xúc động. Chia sẻ Lời 
Chúa với cộng đoàn, cha 
Matthêu Hoàng Trường Sơn đã 
giới thiệu tình yêu cao cả của 
một Vị Thiên Chúa Ngôi Hai, vì 
yêu thương đã gánh nhận khổ 
hình, chịu chết trên cây thập 
giá để cứu chuộc nhân loại; 
một tình yêu nhưng không, 
tuôn trào từ trái tim nhân ái 
đến giọt nước, giọt máu cuối 
cùng…  để qua đó, con người 
tội lỗi của chúng ta có thể 
khám phá tình yêu và lòng 
thương xót vô biên của Thiên 
Chúa dành cho loài người 
chúng ta. Qua đó, ngài mời gọi 
cộng đoàn, đặc biệt là các anh 
chị em đoàn viên sắp tuyên 
hứa biết lánh xa tội lỗi, kính 
Chúa yêu người; làm chứng 
cho tình yêu và lòng thương 
xót của Chúa bằng chính đời 
sống tốt lành, yêu thương và 
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phục vụ của người tông đồ 
Thánh Tâm Chúa ngay trong 
gia đình mình, giáo xứ mình và 
ngay  chính với tha nhân. 

Cuối Thánh lễ, trong tâm 
tình tri ân đơn sơ đầy xúc 
động, anh đoàn phó Luy 
Nguyễn Thanh Quốc đã thay 
mặt xứ đoàn cám ơn quý cha 
linh hướng, cha quản xứ, quý 
ân nhân, thành viên BCH các 
cấp và cộng đoàn dân Chúa 
giáo xứ Bà Râu, đã vun đắp, 
chăm sóc, hỗ trợ mọi mặt để 

xứ đoàn được hình thành như 
ngày hôm nay.  

Một bức ảnh sinh động, ấm 
áp ghi nhận lại hình ảnh mộc 
mạc, chân chất với bộ đồng 
phục chỉn chu, xinh đẹp của 
những người tông đồ nhiệt 
thành vừa được Chúa mời gọi; 
quây quần bên các cha linh 
hướng với niềm vui rạng rỡ là 
một dấu ấn đặc biệt mà mọi 
người hiện diện trong Thánh 
lễ không thể nào quên. 

 

 

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

Tân BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 
Xứ đoàn Bà Râu, giáo hạt Ninh Hải, giáo phận Nha Trang 

Đã Tuyên hứa và ra mắt ngày 08.07.2022 với 24 đoàn viên 

Linh hướng:  Lm. GB Nguyễn Trọng Hiếu 

1/ Đoàn trưởng    : Bà Anna Jeắk Thị Tiêu 

2/ Đoàn phó          : Ông Luy Nguyễn Thanh Quốc 

3/ Thư ký                : Bà Maria Chamalea Thị Á 

4/ Thủ quỹ             : Ông Lucia Nguyễn Thanh Hồng 
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XỨ ĐOÀN PHƯỚC VĨNH, GP BAN MÊ THUỘT 

MỪNG LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Dom. Hoàng Văn Đồng 

 

Lúc 05g00 ngày 24.6.2022, 
GĐPTTTCG xứ đoàn Phước 
Vĩnh, giáo hạt Phước Long, GP 
Ban Mê Thuột (GP BMT) đã 
long trọng mừng lễ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu lần thứ 14 và 
đón nhận thêm 2 tân đoàn 
viên. Thánh lễ trọng thể do cha 
linh hướng xứ đoàn Giuse 
Nguyễn Văn Nhiệm chủ sự. 

Đến hiệp dâng Thánh lễ, 
ngoài quý nữ tu, BTV 
HĐMVGX, các ban ngành đoàn 
thể và cộng đoàn dân Chúa 

giáo xứ Phước Vĩnh, còn có sự 
hiện diện của anh Giuse Đoàn 
Ngọc Thành - Phó TB 
GĐPTTTCG GP BMT, đại diện 
BCH GĐPTTTCG xứ đoàn 
Phước Bình và Phước Quả, các 
đoàn viên xứ đoàn Phước 
Vĩnh.  

Trước Thánh lễ, cộng đoàn 
đã cung nghinh tượng Thánh 
Tâm Chúa Giêsu chung quanh 
nhà thờ. 

Chia sẻ Tin Mừng, cha chủ 
tế diễn giảng về nguồn yêu 
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thương của Thánh Tâm Chúa 
Giêsu dành cho nhân loại, cách 
riêng cho các thành viên 
GĐPTTTCG. Ngài hướng dẫn 
và khích lệ đoàn viên hãy noi 
gương Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
sống bác ái, yêu thương, hy 
sinh và phục vụ, đồng thời 
luôn phó thác và tìm nguồn an 
ủi và bình an nơi TT Chúa 
Giêsu...  

Sau bài giảng, ngài làm 
phép phù hiệu và chủ sự nghi 
thức tuyên hứa cho 2 tân đoàn 
viên. 

Cuối lễ, cha linh hướng và 
các đoàn viên chụp hình lưu 
niệm trước khi ra về. 

Tĩnh tâm  

Được biết, để chuẩn bị tâm 
hồn mừng lễ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu, lúc 15g ngày 18.6.2022, 
cha quản xứ kiêm linh hướng 
GĐPTTTCG Xđ. Phước Vĩnh đã 
tổ chức buổi tĩnh tâm dành 
cho đoàn viên.  

Ngài chia sẻ: Thánh Tâm 
Chúa là nguồn mạch tình yêu, 
khơi dậy nơi chúng ta tình yêu 
báo đáp, cảm tạ tình yêu bao la 
của Thiên Chúa. Mời gọi chúng 

ta thực tập lòng mến của 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. “Hãy 
học với tôi, vì tôi có lòng hiền 
hậu và khiêm nhượng” (Mt 
21,29) 

Thánh Tâm Chúa Giêsu đã 
mạc khải cho Thánh nữ 
Magarita Maria. Chúa đã hứa 
trong lời hứa thứ 9 “Ta sẽ chúc 
lành cho các gia đình có trưng 
bày và tôn kính ảnh Thánh 
Tâm Ta".  

Như vậy, các thành viên 
trong GĐPTTTCG là những 
tông đồ, phải có một hoài bão, 
một lo lắng, một xao xuyến 
trong tâm hồn và nhiệt thành 
hoạt động, mang ngọn lửa 
Thánh Tâm Chúa lan tỏa đến 
mọi người và mọi nơi. Vì mỗi 
đoàn viên là một tông đồ của 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vậy 
người tông đồ phải làm thế 
nào trong đời sống để thực 
hiện được lời dạy của Thánh 
Phaolô: “Tôi sống, không phải 
là tôi sống. Nhưng chính Chúa 
Kitô sống trong tôi, sự sống 
của tôi chính là Chúa Giêsu”. 
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GĐPTTTT CHÚA GIÊSU GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ 

MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Thảo Qua & Anh Huy 

 

“Thành viên GĐPTTTCG 
hãy sùng kính Thánh Tâm 
Chúa và cổ võ cho lòng sùng 
kính ấy được lan rộng đến mọi 
người.” Đó là lời mời gọi của 
linh mục Giuse Nguyễn Quốc 
Thắng - phó tổng linh hướng Gia 
Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu (GĐPTTTCG) Tổng giáo 
phận Sài Gòn (TGP SG) - khi chia 
sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ 
trọng thể kính Thánh Tâm Chúa 
Giêsu, vào lúc 17g30 ngày 
22.6.2022 tại nhà thờ giáo xứ 
Phú Trung, giáo hạt Tân Sơn 
Nhì. 

Thánh lễ do Lm. Phanxicô 
Xaviê Trần Văn Thi - chánh xứ 
giáo xứ Phú Trung - linh hướng 
GĐPTTTCG TSN, chủ tế. Đồng tế 
với ngài có Lm. Giuse Nguyễn 
Quốc Thắng - phó tổng linh 
hướng GĐPTTTCG TGPSG và Lm. 
Gioan Bt. Lê Quốc Đạt - phó giáo 
xứ Phú Trung. 

Đến hiệp dâng Thánh lễ có 
ông Giuse Huỳnh Bá Song - 
Trưởng BCH GĐPTTTCG Việt 
Nam, đại diện HĐMV giáo hạt 
TSN, hội các Bà Mẹ Công Giáo, 
Cộng đoàn LCTX, Huynh đoàn 
giáo dân Đaminh giáo hạt TSN, 
HĐMV Gx. Phú Trung,  quý ân 

TIN GĐPTTTCG TGP SAI GÒN 

GP SÀI GÒN 
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nhân và quý khách cùng khoảng 
150 đoàn viên GĐPTTTCG TSN. 

Trước Thánh lễ, do trời mưa 
nặng hạt nên chỉ kiệu Thánh 
Tâm Chúa Giêsu từ cuối nhà thờ 
lên cung thánh trong tiếng hát 
từ ca đoàn Monica giáo xứ Phú 
Trung. 

Đầu lễ, Lm. Phanxicô Xaviê 
mời gọi cộng đoàn xin Thánh 
Tâm Chúa đốt lên ngọn lửa yêu 
thương nơi tâm hồn mỗi người, 
nhất là đoàn viên GĐPTTTCG, để 
mọi người hăng say nhiệt thành 
ra đi, làm sáng lên ngọn lửa yêu 
thương ấy nơi gia đình, giáo xứ, 
môi trường chúng ta đang sống. 

Trong bài chia sẻ Tin mừng, 
Lm. Giuse đã chia sẻ về tình yêu 
của Thiên chúa qua dụ ngôn 
người mục tử nhân lành đã để 
lại 99 con chiên còn lại để đi tìm 
01 con chiên lạc. Con chiên lạc là 
người tội lỗi, người chăn chiên 
chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu 
đã nói: “Ta đến không phải để 
kêu gọi người công chính mà 
kêu gọi người tội lỗi”. Tất cả 
chúng ta là những người tội lỗi, 
đối với Chúa thái độ cần có nhất 
chính là thái độ thành tâm sám 
hối, ý thức về thân phận tội lỗi 
của mình và với tình yêu của 
Thánh Tâm Chúa. 

Kế luận, ngài mời gọi đoàn 
viên GĐPTTTCG hãy sùng kính 
Thánh Tâm Chúa và cổ võ cho 
lòng sùng kính ấy được lan rộng 
đến mọi người. Ý thức được tầm 
quan trọng của việc tôn sùng 
Thánh Tâm Chúa, cổ võ cho gia 
đình mình tôn vương Thánh 
Tâm Chúa, làm cho gia đình trở 
nên thánh thiện, làm sao Chúa 
ngự trị trong cộng đoàn, môi 
trường chúng ta đang sống để 
thánh hóa, biến đổi chúng ta nên 
thánh thiện, làm cho thế giới này 
thánh thiện. 

Cuối lễ, đại diện đoàn viên 
hiện diện, ông Giuse Đinh Văn 
Phượng -  Trưởng BCH -
GĐPTTTCG TSN cám ơn quý cha 
đồng tế, quý khách, HĐMV giáo 
xứ Phú Trung và cộng đoàn. Ông 
cũng mong mọi người hiệp ý cầu 
nguyện để các xứ đoàn trong 
giáo hạt khắc phục yếu kém và 
phát triển mạnh mẽ.  

Sau phép lành của cha chủ 
tế, quý cha chụp hình lưu niệm 
với GĐPTTTCG TSN. Sau đó mọi 
người cùng chung bữa cơm 
huynh đệ mừng lễ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu. Nhân dịp này, linh 
mục linh hướng trao bằng tri ân 
cho 03 ân nhân đã giúp đỡ các 
này cách khác cho GĐPTTTCG 
TSN. 
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XỨ ĐOÀN BÙI PHÁT, GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH 

MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Maria Loan-Phượng & Tô Thiện 

 

 “Thánh Tâm Chúa Giêsu là 
hiện thân của tình yêu Thiên 
Chúa luôn tha thứ và mời gọi 
sám hối” 

Trên đây là lời chia sẻ của 
linh mục (Lm) Giuse Trần Văn 
Thực - Phó xứ kiêm linh hướng 
GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát - 
trong Thánh lễ mừng kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo 
xứ Bùi Phát, lúc 10g thứ Sáu, 
ngày 26.6.2022 do ngài chủ tế. 

 Đến tham dự Thánh lễ có 
đại diện HĐMV giáo xứ, đại diện 
GĐPTTTCG các xứ đoàn trong 

giáo hạt Tân Định, các hội đoàn, 
ân nhân, thân nhân, khách mời 
và hơn 200 đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát. 

Chia sẻ Tin Mừng, Lm Giuse 
diễn giải: Tin Mừng hôm nay 
trình bày dụ ngôn về lòng 
thương xót của Chúa. Nếu như 
đồng bạc bị mất, nó chỉ nằm yên 
để chủ đi tìm! Nhưng còn con 
chiên lạc - tượng trưng cho 
những người tội lỗi - nó có chịu 
đứng lại chờ, có tìm đường trở 
về và có chạy lại phía mục tử để 
được vác trên vai hay trở về với 
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đoàn chiên hay không? Vì thế, 
mỗi Kitô hữu chúng ta tự hỏi, có 
khi nào chúng ta dựa vào tình 
thương của Chúa để ở lì trong 
tội lỗi và khước từ sám hối 
không? Chúng ta có chấp nhận 
để Chúa đi tìm không? Những ai 
cảm nhận được Thiên Chúa 
đang đi  tìm và đáp lại,  thì họ sẽ 
ăn năn hối cải, như Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II đã 
nói: “Ai cảm nghiệm được lòng 
thương xót của Chúa thì cuộc đời 
người ấy sẽ là sự sám hối liên lỉ.” 

Kết luận, ngài nói: “Hôm nay, 
GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát 
chúng ta mừng lễ bổn mạng, 
cũng là dịp 7 tân đoàn viên 
tuyên hứa gia nhập đoàn thể. 
Tất cả đoàn viên chúng ta cũng 
được mời gọi hãy hoán cải đời 
sống, dâng những hy sinh, lòng 
bác ái và làm việc tông đồ… là sứ 

vụ truyền giáo để góp phần đền 
tạ Thánh Tâm và an ủi Chúa 
phần nào. 

Tiếp theo là nghi thức tuyên 
hứa của bảy hội viên mới.  

Thánh lễ nối tiếp với phần 
phụng vụ Thánh Thể 

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay 
mặt xứ đoàn, ông đoàn trưởng 
Vinh Sơn Ngô Viết Luyện có lời 
chúc mừng 13 năm linh mục cha 
chánh xứ Đaminh Lâm Quang 
Khánh và cám ơn ngài đã cùng 
đồng hành với Đoàn trong suốt 
mười năm qua. Cám ơn Lm phó 
xứ Giuse, quý chức HĐMV đại 
diện các hội đoàn, ân nhân đoàn 
viên cùng cộng đoàn dân Chúa.  

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 
cùng ngày. Sau đó cha chủ tế 
chụp hình lưu niệm với các tân 
đoàn viên. 
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CA ĐOÀN GĐPTTTCG XỨ ĐOÀN MINH ĐỨC 

GIÁO HẠT THỦ THIÊM 

Diệp Trương 

Ngày 18.6.2022 vừa 
qua, là ngày GĐPTTTCG TGP 
Sài Gòn long trọng mừng 
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 
tại nhà thờ Thủ Thiêm, giáo 
hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. 
Trong Thánh lễ long trọng 
này có sự tham gia hát lễ 
của ca đoàn GĐPTTTCG xứ 
đoàn Minh Đức thuộc giáo 

hạt Thủ Thiêm và cũng là lần đầu tiên ca đoàn hát trong Thánh lễ 
của đại GĐPTTTCG TGP Sài Gòn. 

Đây không phải là ca đoàn của giáo xứ mà của anh chị em 
GĐPTTTCG xứ đoàn Minh Đức do chính anh đoàn trưởng Nguyễn 
Hoài Việt làm ca trưởng và tập hát cho gần 30 thành viên. 

Ca đoàn PTTTCG xứ đoàn Minh Đức thường hát lễ vào thứ Sáu 
đầu tháng, cũng là ngày kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, hội tụ toàn thể 
đoàn viên trong gia đình PTTTCG. Đây là một điều thật đáng trân 
trọng, vì nhiều xứ đoàn chưa có ca đoàn riêng của đoàn thể. 

Cha chánh xứ Minh Đức và anh trưởng Hoài Việt thường nhắc 
nhở đoàn viên rằng: ca đoàn cũng là một Ơn gọi và đó là môi trường 
dấn thân có giá trị chiếu giãi ra chung quanh, bằng sức sống và tinh 
thần phục vụ Hội Thánh của mình cũng như của việc Truyền giáo. 
Ước mong ca đoàn GĐPTTTCG xứ đoàn Minh Đức luôn duy trì và 
thăng tiến trong việc phục vụ, sống đạo và làm việc tông đồ.   

Nhân dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay, xứ đoàn Minh Đức 
cũng tổ chức tuyên hứa cho 7 anh chị em đoàn viên mới. Xin Thánh 
Tâm Chúa Giêsu luôn nâng đỡ và tuôn đổ đầy tràn hồng ân cho các 
anh chị để các anh chị lan tỏa tình yêu Chúa đến mọi người. 
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1/ Quỹ Truyền giáo và Phát triển đoàn thể năm 2022 

- Xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An 1.000.000đ 

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

 

 

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cám ơn sự giúp đỡ 
của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 
06.2022 gồm: 

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

- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 500.000đ 
- Ông Phaolô Trang Lập Quang, Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt 100.000đ 

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

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

- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 1.600.000đ 

- Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An 300.000đ 

- Xứ đoàn Bình Xuyên, giáo hạt Bình An 400.000đ 

- Xứ đoàn Chánh Hưng, giáo hạt Bình An 300.000đ 

- Xứ đoàn Đức Tin, giáo hạt Gò Vấp 1.450.000đ 

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

- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì 500.000đ 

- Xứ doàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức 500.000đ 

- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới 300.000đ 

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

- 1 đoàn viên xứ đoàn Đức Tin, giáo hạt Gò Vấp 1.000.000đ 

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

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

- Chị Nguyệt, tháng 6,7 năm 2022 1.000.000đ 

- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới giúp: 
 * Nồi cháo Phạm Ngọc Thạch 500.000đ 
 * Công tác Ban bác ái 500.000đ 

TRANG BÁC ÁI   

TRANG ÂN NHÂN 
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3/Giúp gia đình 6 người bị tâm thần thuộc GP Vĩnh Long  

- Ông cố Giuse Phạm Min 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: 

1/ Ông cố Vinh Sơn Hoàng Văn Hương, SN 1952. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm. Mất ngày 
31.01.2021. 

2/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Lành, SN 1912. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm. Mất ngày 25.02.2021. 

3/ Bà Maria Phạm Thị Thanh Hương, SN 1953. Hiền thê ông 
Giacôbê Phạm Ngọc Lâm, cựu BCH GĐPTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt 
Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 30.05.2022. 

4/ Ông Đaminh Nguyễn Văn Thể, SN  1974. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Hạt Châu, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ngày 09.06.2022. 

5/ Ông Đaminh Nguyễn văn Nhần, SN 1947. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sào Gòng. Được Chúa gọi về 
ngày 09.06.2022. 

6/ Ông Đaminh Mai Văn Tân, SN 1953. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Tang Điền, giáo hạt Kiên Chính;  ân nhân GĐPTTTCG  GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.06.2022. 

7/ Ông Gioakim Ngô Văn Đước, SN 1931. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG  GP Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 19.06.2022. 

8/ Cụ Maria Phạm Thị Nhuệ, SN 1922. Đoàn viên GĐPTTTTCG 
xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ngày 21.06.2022. 

9/ Cụ ông Antôn Phạm Tiên Khôi, SN 1939. Cựu đoàn viên GĐPTTCG 
xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 
22.06.2022. 

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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10/ Ông Giuse Nguyễn Gia Tú, SN 1953. Cựu phó nội vụ BCH 
GĐPTTTCG xứ đoàn Bình Đông và giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được 
Chúa gọi về ngày 22.06.2022. 

11/ Ông Giuse Nguyễn Duy Mẫn, SN  1841.  Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Từ Đức, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 
27.06.2022. 

12/ Ông cố Gioakim Nguyễn Đăng Nhuận, SN  1831.  Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Từ Đức, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi 
về ngày 27.06.2022. 

13/ Ông Antôn Maria Ngô Đình Trọng, SN 1948. Cựu đoàn viên 
GĐPTTCG xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được 
Chúa gọi về ngày 30.06.2022. 

14/ Ông Vinhsơn  Đặng Văn Sắc, SN 1930. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.07.2022. 

15/ Ông Giuse Trần Thiện Tính, SN  1954. Đoàn viên  GĐPTTTCG xứ 
đoàn Nam Điền, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ngày 05.07.2022. 

16/ Ông Gioan Kiều Trí Mùi, SN 1936. Đoàn viên GĐPTTCG xứ đoàn 
Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 
12.07.2022. 

17/ Ông Gioakim Mai Quang Hùng, SN  1840.  Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.07.2022. 

 

Lời hay ý đẹp 

Đối với con người, chỉ có một điều không thể: đó là né tránh cái 
chết. Thông hiệp với Thiên Chúa là điều có thể đối với con người, nếu 
như họ hiểu điều ấy là điều có thể. Vì nếu họ ước muốn và hiểu biết 
[làm cách nào để điều ấy được thực hiện] bằng đức tin và đức ái, 
minh chứng qua một cuộc sống tốt lành, thì một con người có thể 
thông hiệp với Thiên Chúa. (Thánh Anthony Cả) 


