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TGM Giuse Vũ Văn Thiên 

Sống có trách nhiệm với bản thân và với những người liên hệ, 
đó cũng là bổn phận của mỗi cá nhân. Không chú ý thực thi bổn 
phận và trách nhiệm của mình, cuộc sống này sẽ mất ý nghĩa. Đặc 
biệt trong lãnh vực gia đình, để duy trì hạnh phúc, mỗi thành viên 
phải có trách nhiệm đối với gia đình và đối với mọi thành viên 
khác. 

Hiện hữu trên đời, mỗi 
người đều có một sứ mạng phải 
hoàn thành. Bất kỳ ở hoàn cảnh 
và địa vị nào, ai cũng phải chu 
toàn bổn phận của mình. Sống 
có trách nhiệm với bản thân và 
với những người liên hệ, đó 
cũng là bổn phận của mỗi cá 
nhân. Không chú ý thực thi bổn 
phận và trách niệm của mình, 
cuộc sống này sẽ mất ý nghĩa. 
Đặc biệt trong lãnh vực gia đình, 
để duy trì hạnh phúc, mỗi thành 
viên phải có trách nhiệm đối với 
gia đình và đối với mọi thành 
viên khác. 

Gia đình được gọi là tổ ấm. 
Nhà cao cửa rộng và đầy đủ tiện 
nghi chưa chắc đã xây được tổ 
ấm, vì “chất liệu” để xây tổ ấm 
không chỉ là vật chất, mà là tình 
yêu thương, lòng nhân hậu và sự 
gắn kết giữa mọi thành viên của 
gia đình. 

Sau khi mừng lễ Giáng Sinh, 
Phụng vụ giới thiệu với chúng ta 
một tổ ấm, đó là gia đình Chúa 
Giêsu, Đức Mẹ và Thánh  Giuse. 
Gia đình Nagiarét được gọi là 
“Thánh gia”, tức là gia đình 
thánh thiện và những thành viên 
của gia đình này đều là những vị 
Thánh. Thánh Luca kể lại một sự 
kiện thời thơ ấu của Chúa Giêsu. 
Đây chính là hồi ức của Đức 
Maria, cũng là điều Đức Mẹ luôn 
ghi nhớ và suy niệm trong lòng. 
Từ sự kiện cậu bé Giêsu bị lạc 
nhân dịp lên Giêrusalem dự lễ, 
chúng ta thấy những thành viên 
của gia đình Nagiarét đều là 
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những người sống có trách 
nhiệm với nhau. 

Trước hết là trách nhiệm 
của Chúa Giêsu với sứ vụ Chúa 
Cha đã trao phó. Câu trả lời của 
Chúa với Đức Maria đã chứng 
minh điều đó: “Cha mẹ không 
biết là con có bổn phận ở nhà 
của Cha con sao?”. Nhiều lần, 
Chúa Giêsu khẳng định Người 
đến trần gian để thi hành ý của 
Chúa Cha. Mọi hành động, lời nói 
và trọn vẹn cuộc sống của Người 
là nhằm thực hiện ý Chúa Cha, 
kể cả biến cố thập giá. Là một 
thành viên trong gia đình 
Nagiarét, Chúa Giêsu cũng chu 
toàn bổn phận trong gia đình. Là 
một cậu bé 12 tuổi, sự chu toàn 
ấy được thể hiện qua việc Người 
vâng phục Đức Maria và Thánh 
Giuse, như Thánh sử Luca đã ghi 
lại (câu 51). 

Nếu Chúa Giêsu luôn chu 
toàn bổn phận đối với Chúa Cha, 
thì Thánh Giuse và Đức Maria 
cũng là những người chuyên 
tâm tuân giữ Lề Luật, tức là chu 
toàn trách nhiệm đối với Thiên 
Chúa. Việc ông bà đi lễ hằng năm 
tại Giêrusalem đã chứng minh 
điều này. Để đi hành hương theo 
luật định ông bà phải vượt qua 
quãng đường xa, vất vả gian nan 
và chấp nhận những bất tiện. 
Dưới ngòi bút của sử gia Luca, 

ông bà cũng được trình bày như 
người cha người mẹ có trách 
nhiệm đối với con mình. Thực ra 
cậu bé Giêsu không bị lạc, mà 
Người chủ ý ở lại trong Đền thờ. 
Đây cũng là dịp để Người ra mắt 
các vị hiền sĩ, các bậc thầy thông 
thái của Đền thờ. Thánh Luca 
không ghi lại nội dung tranh 
luận giữa cậu bé Giêsu và các 
bậc thầy. Có thể đó là những 
tranh luận mang nội dung niềm 
hy vọng thiên sai, hoặc những 
nội dung chứa đựng lời Kinh 
Thánh. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa 
Giêsu và các bậc thầy như một 
cuộc “ra mắt” để Chúa Giêsu 
trình diện với Dân riêng, mà đại 
diện là các bậc lão thành thông 
thái của Đền thờ. 

Người yêu mến Chúa và 
tuân giữ lề luật của Ngài, là 
người luôn biết tạ ơn vì những 
hồng ân đã lãnh nhận do lòng 
thương xót của Chúa. Bà Anna 
sinh con ở tuổi cao niên đã cảm 
nhận được sự can thiệp lạ lùng 
của Chúa, đã đến đền thờ Silô 
cùng với con mình để dâng con 
cho Chúa. Đây cũng là dịp để bà 
tạ ơn Ngài, vì bà đã sinh con 
cách lạ lùng. 

Những nhân vật được nêu 
trong các bài đọc của Phụng vụ 
lễ Thánh gia năm C này đều là 
những gương mẫu cho chúng ta 
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trong đời sống gia đình. Năm tới, 
2019, Hội đồng Giám mục Việt 
Nam mời gọi mọi tín hữu hãy 
quan tâm đồng hành với các gia 
đình đang gặp khó khăn. Một 
trong những lý do dẫn tới gia 
đình tan vỡ, là những thành viên 
thiếu trách nhiệm đối với nhau. 
Khi không quan tâm đến nhau, 
gia đình có nguy cơ trở thành 
quán trọ hay một chung cư, mặc 
ai nấy đi về, niềm vui không 
được chia sẻ, nỗi buồn không 
được động viên. Thiếu quan tâm 
đến nhau sẽ làm cho những 
người thân trở thành xa lạ, dẫn 
tới bạo lực gia đình và chia tay 
đổ vỡ. 

Được gợi hứng từ giáo huấn 
của Thánh Phaolô (x. 1Cr 13,4-
7) và Tông huấn “Niềm vui của 
Tình yêu” của Đức Thánh cha 
Phanxicô, trong “Tâm thư gửi 
các gia đình Công giáo”, Hội 
đồng Giám mục Việt Nam đã 
diễn giải những khía cạnh khác 
nhau của tình yêu gia đình, dựa 
trên “Bài ca đức mến” (x. 1 Cr 
13,407). 

tình yêu phục vụ, không chỉ 
bằng cảm tính hay lời nói nhưng 
bằng hành động cụ thể; 

tình yêu không ghen tị, 
nhưng trân trọng thành quả của 
người khác; 

tình yêu không khoe khoang 
tự phụ, không coi mình hơn 
người khác; 

tình yêu dịu dàng, không 
cứng cỏi; 

tình yêu quảng đại, cho đi 
mà không tính toán; 

tình yêu tha thứ, biết tìm 
hiểu người khác để thông cảm 
và tha thứ hơn là soi mói; 

tình yêu vui với niềm vui của 
người khác, chứ không vui vì sự 
thất bại của họ; 

tình yêu chịu đựng, giữ gìn 
miệng lưỡi, tránh xét đoán và 
nói xấu; 

tình yêu tin tưởng tất cả nên 
không tìm cách thống trị nhưng 
tôn trọng người khác; 

tình yêu hi vọng tất cả vì 
Thiên Chúa có thể vẽ đường 
thẳng bằng những nét cong; 

tình yêu chịu đựng tất cả với 
thái độ tích cực. (trích Tâm thư 
gửi các gia đình Công giáo năm 
2017, số 8). 

Mỗi chúng ta hãy noi gương 
gia đình Nagiarét và nỗ lực xây 
dựng gia đình mình thành tổ ấm 
yêu thương, nơi có Thiên Chúa 
ngự trị và nơi có tình yêu làm 
mối dây liên kết mọi thành phần 
gia đình. 

“Gia đình là nơi cuộc sống 
bắt đầu và tình yêu không bao 
giờ kết thúc” (Khuyết danh). 
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 ĐỨC GIÊSU  hiện ra ở 
biển hồ Tibêria 

Một người đàn ông rất đỗi 
đời thường đứng trên bãi biển 
khi trời đã sáng… đời  thường 
đến nỗi các môn đệ không nhận 
ra được  đó là THẦY GIÊSU (c.24 
), duy chỉ có Gioan, nhà ngôn sứ, 
nhận ra Chúa trên gương mặt xa 
lạ này (c.7). 

- Thất bại trong đêm ra 
khơi… Các môn đệ đã mau mắn 
nghe lời Thầy thả lưới bên phải 
mạn thuyền sẽ bắt được cá (c.6), 
kết quả là một mẻ lưới đầy 
không thể kéo nổi lên bờ. 

- Lần thu hoạch cá này có 
một ý nghĩa tượng trưng nói lên 
sự viên mãn và tính toàn cầu. Đó 
cũng chính là đặc tính của hoạt 
động Giáo hội, người tông đồ sẽ 
là những con người đến với mọi 
dân nước thu phục họ về với 
Chúa Kitô 
 Cuộc đối thoại giữa ĐỨC 
GIÊSU và Phêrô 

- Yêu mến Chúa Giêsu và 
Giáo hội là điều kiện tiên quyết 
để trở nên mục tử, qua việc Đức 

Giêsu đã trắc nghiệm với Phêrô 
ba lần về lòng yêu mến của ông 
đối với Thầy (c.15-17). 

- Yêu mến thì  đi theo và hy 
sinh hiến đời mình cho sứ mạng  
của Thầy (c. 22) 

- Mệnh lệnh Thầy truyền cho 
Phêrô: Chăm sóc Hội Thánh, 
đồng thời cũng là lệnh truyền 
cho chúng ta phải phục tùng các 
mục tử, vì các ngài chịu trách 
nhiệm một sứ mạng tối cần thiết 
và quan trọng, là thực thi quyền 
bính Đức Giêsu trao, vì các ngài 
là những người kế vị các tông 
đồ. Vì lẽ đó, họ đã nhận lãnh từ 
Thầy sứ mạng dẫn dắt và chăm 
sóc đoàn chiên của Chúa. 

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, 
xin giúp mỗi chúng con luôn 
hoàn thành trách vụ Chúa trao ở 
mỗi bậc sống, với cung cách của 
Thầy Giêsu chỉ dạy là phục vụ, 
yêu thương và hy sinh, để công 
trình cứu độ yêu thương của 
Chúa được tỏ lộ nơi cuộc đời 
mỗi chúng con. TUYÊN TÍN… 
MỘT LẦN CHO MÃI MÃI… 

 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - NĂM C 

 (Ga 21,1-19) 

 

 

Chúa nhật 05.5.2019 
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Dân Chúa không phải là 
một khối đại chúng, mà là 
những con người đã cùng với 
Chúa Kitô bắt đầu một cuộc 
mạo hiểm trong niềm tin 
tưởng và mến thương nhau 
“Chiên của tôi thì nghe tiếng 
tôi, tôi biết chúng và chúng 
theo tôi” (c.27). 

Biết nhau : 

- Một dân có niềm tin vào 
Đức Giêsu thì thuộc về Đức 
Giêsu. 

- Một dân duy nhất, không 
thuộc bất cứ một dân tộc nào 
hoặc một đất nước nào, hoặc 

đặt cho dân ấy một vị trí cố 
định nào. 

- …mà Đức Giêsu sẽ dẫn họ 
đến nơi mà chỉ một mình 
Người biết mà thôi. 

- Một dân mà được chính 
con người Đức Giêsu lôi cuốn: 
“Tất cả những ai nghe tiếng 
Người và tin vào lời của Người 
đều thuộc về Người”. 

Đức Giêsu ban (C. 28-30): 

- Sự sống đời đời cho dân. 

- Gìn giữ để không ai bị 
cướp mất. 

- Không bị diệt vong. 

Vì chính Chúa Cha đã ban 
họ cho Tôi, Ngài lớn hơn tất cả 
và không ai cướp được họ từ 
tay Chúa Cha. TÔI VÀ CHÚA 
CHA LÀ MỘT. 
 

 

 

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - NĂM C 

CHÚA CHIÊN LÀNH 

 (Ga 10,27-30) 

 

 

Chúa nhật 12.5.2019 
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ĐIỀU RĂN MỚI (1 Ga 2,8) 

- …bóng tối đang qua đi và 
ánh sáng thật đã tỏ rạng. Ai 
ghét anh em là ở trong bóng tối, 
ai yêu thương anh em là ở trong 
ánh sáng.      

- Là điều răn thích hợp với 
một thời đại mới. Trong Tân 
ước, Đức Giêsu tuyên bố Tình 
Yêu của Thiên Chúa là luật đứng 
đầu và Đức Giêsu là gương nêu 
trong đời trần thế của Người. 
Người chỉ cách cho ta biết yêu 
thương như thế nào. 

- Yêu cách đẹp lòng Thiên 
Chúa: Nhằm giải phóng tha 
nhân và giúp họ phát huy tài 
năng Chúa ban cho họ. Yêu như 
Đức Giêsu là tôn trọng mầu 
nhiệm của từng cá nhân và giúp 
mỗi người trở nên mẫu người 
đẹp ý Chúa thông qua mầu 
nhiệm chết và phục sinh của 
Người. 

- Đi sâu vào mầu nhiệm 
Tình Yêu của Thiên Chúa 

được biểu lộ nơi Đức Giêsu, 
thì tình yêu nơi chúng ta được 
biến hóa đến mức hòa nhập vào 
“Tình Yêu” này. Nó mang tính 
vĩnh cửu của Chúa và cuối cùng 
chỉ còn Tình Yêu của Người tác 
động nơi chúng ta. Tình Yêu đích 
thực đến từ Thiên Chúa và đưa 
chúng ta trở về với Thiên Chúa 
là mối dây hợp nhất. 

- Tình Yêu Thiên Chúa 
mang tầm quan trọng vô song, 
ai yêu Thiên Chúa thì yêu 
thương anh em. Tình Yêu Thiên 
Chúa không ở cảm nhận mang 
tính cảm xúc. Tình Yêu Thiên 
Chúa là từng giây phút muốn 
cho Thiên Chúa được tôn thờ 
trên hết và chỉ muốn làm điều 
Thiên Chúa ưa thích. 

Xin cho Tình Yêu của 
Thiên Chúa chiếm đoạt chúng 
con từng ngày, từng ngày sâu 
thẳm hơn để chúng con chỉ 
còn biết sống bởi Chúa và duy 
bởi Chúa mà thôi. 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH - NĂM C 

 (Ga 13,31-33a.34-35) 

 

 
Chúa nhật 19.5.2019 
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Đức Giêsu nói với các môn 
đệ: Ai yêu mến Thầy là người: 

- Giữ lời Thầy 

- Được Cha Thầy yêu mến 

- Được Cha Thầy và Thầy 
đến ở cùng (c. 23) 

Ai không yêu mến Thầy thì 
không giữ lời Thầy (c. 24a) 

Ai giữ lời Thầy thì nơi kẻ 
ấy Tình Yêu Thiên Chúa thật 
sự nên hoàn hảo (1 Ga 2,5a). 

Lời anh em nghe đây 
không phải là lời của Thầy, 
nhưng là của Chúa Cha, Đấng 
đã sai Thầy (c. 24b) 

Những lời trên Đức Giêsu 
đã nói với các môn đệ khi 
Người còn ở với họ (c. 25). 

Thánh Thần là Đấng Bảo 
Trợ do Chúa Cha sai đến nhân 
danh Đức Giêsu, Đấng đó sẽ 
dạy anh em mọi điều và sẽ làm 
cho anh em nhớ lại mọi điều 
Thầy đã nói với anh em (c. 26). 

Thầy ban cho anh em 
BÌNH AN, là BÌNH AN của 
chính Thiên Chúa khác với 
bình an của thế gian, đừng xao 
xuyến cũng đừng sợ hãi. 

Những lời Đức Giêsu nói 
với các môn đệ, Thánh Thần 
do Chúa Cha ban nhân danh 
Đức Giêsu, Bình An Đức Giêsu 
ban cho các môn đệ cũng 
chính là Đức Giêsu đang nói 
với mỗi chúng ta, và Người 
cũng ban cho tất cả chúng ta là 
những kẻ tin và giữ lời Người. 
Xin cho chúng con nhận biết 
hồng ân cao trọng này và sống 
hạnh phúc trong hồng ân này. 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH - NĂM C 

 (Ga 14,23-29) 

 

 

Chúa nhật 26.5.2019 
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  GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 
 Giáo phận Phan Thiết 

         Bài 23: Bí tích Giao hòa 

 

Các bí tích khai tâm ban 
cho người tín hữu sự sống 
mới. Tuy nhiên, sự sống mới 
này được chứa đựng trong 
những bình sành mỏng giòn là 
con người yếu đuối (x.2 Cor 
4,7). Vì thế, sự sống siêu nhiên 
thường bị tội lỗi và nết xấu 
làm tổn thương! Phải làm gì để 
cứu vãn? phải lãnh nhận Bí 
tích Giao hòa. 

Những ai đến lãnh nhận bí 
tích Giao hòa đều được Thiên 
Chúa nhân từ tha thứ những 
xúc phạm đến Ngài. Đồng thời, 
họ được giao hòa với Hội 
Thánh đã bị tội lỗi của họ làm 

tổn thương (x. GH 11; GLCG 
1422). 

I. BÍ TÍCH GIAO HÒA LÀ GÌ?  

Bí tích Giao hòa là bí tích 
Chúa Giêsu đã lập để tha các 
tội ta phạm từ khi lãnh nhận bí 
tích Rửa tội về sau, cùng giao 
hòa ta với Chúa và Hội Thánh 
(x. GLCG 1446). 

Bí tích Giao hòa còn được 
gọi là bí tích Hoán cải, bí tích 
Thống hối, bí tích Xưng tội và 
bí tích Giải tội.  

 Bí tích Hoán cải: Tội lỗi 
làm con người lìa xa Thiên 
Chúa, nhưng bí tích này thực 
hiện lời Chúa Giêsu kêu gọi tội 
nhân hoán cải (x. Mc 1,15) để 
trở về với Chúa Cha (x. Lc 
15,18). 

 Bí tích Thống hối: Tên 
gọi này nhấn mạnh hành động 
sám hối của hối nhân là ăn năn 
và dốc lòng chừa tội.  

  Bí tích Xưng tội: Việc 
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thú nhận xưng tội với linh mục 
là một yếu tố thiết yếu của bí 
tích này. Theo một nghĩa sâu 
xa hơn, bí tích này cũng là một 
việc “tuyên xưng”, tức là nhìn 
nhận và ca ngợi Thiên Chúa 
thánh thiện và giàu lòng 
thương xót đối với tội nhân. 

 Bí tích Giải tội: nói lên 
hiệu quả của bí tích cũng như 
hành động của linh mục. Nhờ 
lời xá giải của linh mục nhân 
danh Chúa tha tội (giải tội) cho 
tội nhân, Thiên Chúa ban cho 
tội nhân ơn “tha thứ và bình 
an”.  

 Bí tích Giao hòa: Tên gọi 
này nói lên hiệu quả của bí 
tích. Nhờ bí tích này mà hối 
nhân được giao hòa với Thiên 
Chúa và Hội Thánh (x. TYGL 
296; GLCG 1423-1424). 

II. BÍ TÍCH GIAO HÒA TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ 

1. Cựu Ước 

Ngay từ Cựu Ước, Thiên 
Chúa đã khởi xướng cuộc hòa 
giải giữa nhân loại với Ngài 
bằng cách luôn luôn tha thứ 
cho con người. 

Ngài tự mạc khải là “Thiên 
Chúa nhân hậu và thương xót” 

(Xh 34,6). Đấng sẵn lòng nguôi 
“cơn giận” (Tv 85,4; 103, 8-
12). Tội lỗi của dân Ítraen đã 
bẻ gãy Giao ước Sinai, nhưng 
Thiên Chúa không ngã lòng, 
mà chính Ngài lại khởi xướng 
giao ước mới và vĩnh cửu: “Ta 
sẽ lập với nhà Ítraen và nhà 
Giuđa một giao ước mới.... Ta 
sẽ tha thứ tội ác cho chúng và 
không còn nhớ đến lỗi lầm của 
chúng nữa” (x. Gr 31,31-34; Ed 
36,24-30). Đó chính là một 
cuộc hòa giải mà Thiên Chúa 
đã đề nghị với người bạn bất 
trung của Ngài (x. Hs 2,16-22), 
với những đứa con phản loạn 
của Ngài (x. Ed 18, 31-32). Tất 
cả nghi thức “xá tội” theo 
phụng tự Môsê được ấn định 
để thanh tẩy mọi tội, đều 
nhằm hòa giải con người với 
Thiên Chúa (x. Lv 4). Tuy 
nhiên, thời giờ tha thứ tất cả 
mọi tội lỗi vẫn chưa đến và 
những kẻ trung thành với 
Thiên Chúa đích thực vẫn chờ 
đợi một điều gì tốt đẹp hơn. 
(Điển ngữ thần học Thánh 
Kinh) 

2. Tân Ước 

Sự hòa giải trọn vẹn và dứt 
khoát đã được hoàn thành bởi 
Chúa Giêsu Kitô, “Đấng trung 
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gian giữa Thiên Chúa và nhân 
loại” (1 Tm 2,5). 

a. Tiếng gọi hoán cải 

“Thời giờ đã mãn và triều 
đại của Thiên Chúa đã gần đến. 
Anh em hãy sám hối và tin vào 
Tin Mừng” (Mc 1,15). Tiếng gọi 
hoán cải là thành phần thiết 
yếu trong lời công bố Nước 
Trời. Tiếng gọi ấy trước hết 
được gửi đến những ai chưa 
nhận biết Chúa Kitô và Tin 
Mừng của Ngài. Vì thế, Rửa tội 
là bí tích tha tội và dẫn đưa ta 
vào đời sống mới . 

Tuy nhiên, bí tích Rửa tội 
không hủy diệt sự yếu đuối và 
xu hướng chiều theo tội lỗi nơi 
bản tính con người. Chính vì 
thế, hoán cải là cả một hành 
trình dài và cuộc sống người 
tín hữu là cuộc chiến đấu liên 
lỉ chống lại tội lỗi (x. TYGL  
299; GLHTCG 1427-1429). 

Chúa Giêsu kêu gọi con 
người hoán cải nội tâm, đó là 
sự hoán cải của con tim: Hối 
hận vì đã xúc phạm đến Chúa, 
là quyết tâm thay đổi đời sống, 
dứt khoát với cái xấu, trông 
cậy và tín thác vào lòng 
thương xót của Chúa. Hoán cải 
như thế không phải là việc dễ 

dàng. Vì thế, hoán cải trước 
hết là do ân sủng Chúa ban. 
Chính Chúa nâng đỡ, để ta có 
thể làm lại cuộc đời. Càng 
khám phá tình thương của 
Chúa, ta càng chê ghét tội lỗi 
và không muốn bị xa cách 
Chúa. Thánh Thần vừa là Đấng 
soi sáng giúp ta nhận ra con 
người thật và tội lỗi của mình, 
vừa là Đấng an ủi giúp ta ăn 
năn sám hối (x. TYGL 300-301; 
GLCG 1430-1439). 

b. Chúa Giêsu lập bí tích 
Giao hòa 

Suốt thời gian rao giảng 
Chúa Giêsu đã gặp rất nhiều 
bệnh nhân. Ngài cảm thương 
họ (Mt 20,34), không cần phân 
biệt cơn bệnh tự nhiên hay 
cơn quỷ ám, Chúa Giêsu trừ 
đuổi ác thần và chữa lành 
những ai bệnh tật (Mt 8,16). 
Ngài chữa lành người phung 
hủi (Mc 1,40-45), người mù từ 
lúc mới sinh (Ga 9), và tha thứ 
tội lỗi cho người bại liệt (Mt 
9,1-8)... Việc chữa lành bệnh 
tật và tha thứ tội lỗi mà Chúa 
Giêsu thực hiện cho con người, 
là hình ảnh của bí tích Giao 
hòa. 

Bí tích Rửa tội tha tội cho 
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ta nhưng không tiêu hủy sự 
yếu đuối của bản tính con 
người, cũng như sự hướng 
chiều theo tội lỗi.  Chính vì tội 
bẻ gãy mối hiệp thông của ta 
với Chúa và với Hội Thánh, 
nên ta cần được Thiên Chúa 
tha thứ và được giao hòa với 
Hội Thánh. Vì thế, Chúa Kitô 
đã thiết lập bí tích Giao hòa để 
những người đã lãnh nhận bí 
tích Rửa tội, có thể ăn năn trở 
lại, một khi họ xa lìa Ngài vì tội 
lỗi (x. TYGL 297).  

Chúa Kitô thiết lập Bí tích 
này khi Ngài sống lại và hiện 
ra với các Tông đồ vào chiều 
ngày Phục sinh. Ngài nói với 
họ: “Anh em hãy nhận lấy 
Thánh Thần; anh em tha tội 
cho ai, thì người ấy được tha; 
anh em cầm giữ ai, thì người 
ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23). ( 
x. TYGL 298) 

3. Chúa Giêsu ban cho Hội 
Thánh quyền tha tội nhân 
danh Ngài (x. Ga 20, 21-
23).  

Trong cuộc sống trần thế, 
khi Chúa Giêsu tha tội cho ai, 
Ngài còn cho thấy hiệu quả của 
việc tha tội: Ngài đã đưa 
những người được tha tội hòa 

nhập lại với cộng đoàn dân 
Chúa, vì tội đã tách lìa hoặc 
khai trừ họ ra khỏi cộng đoàn. 
Vì thế, khi trao cho Hội Thánh 
quyền tha tội, Ngài cũng trao 
cho Hội Thánh quyền giao hòa 
tội nhân với Hội Thánh: “Thầy 
sẽ trao cho anh em chìa khóa 
Nước Trời: Dưới đất, anh em 
cầm buộc điều gì, trên trời 
cũng sẽ cầm buộc như vậy; 
dưới đất anh em tháo cởi điều 
gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi  
như vậy” (Mt 16,19). Hội 
Thánh đã thực thi quyền bính 
Chúa Giêsu trao phó trong cử 
hành bí tích Giao hòa (x. GLCG 
1443-1444). 

 Giúp ghi nhớ 

1. Bí tích Giao hòa là bí tích 
Chúa Giêsu đã lập để tha các 
tội ta phạm từ khi lãnh nhận bí 
tích Rửa tội về sau, cùng giao 
hòa ta với Chúa và Hội Thánh. 

 Gợi ý suy nghĩ 

1. Ngày nay nhiều người 
trẻ ngại đi xưng tội. Theo bạn, 
đâu là những lý do của việc 
ngại này? Bạn có những đề 
nghị nào để giúp các bạn trẻ 
khám phá lại ý nghĩa và giá trị 
của bí tích Giao hòa? 
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AA 

Công vụ Tông đồ hai 
Nhắc đến ngày hiện xuống 
Một biến cố khai sáng 
Sau khi các tông đồ 
Chuyên cần cùng cầu nguyện. 

Chẳng còn chút hãi sợ 
Rời khỏi căn phòng hẹp 
Nơi lãnh nhận Thánh Thần 
Không riêng rẽ, chùng lén 
Không kẻ trước, người sau. 

Đầy tràn Thần Khí Thánh 
Một Hội Thánh tiên khởi 
Đầy dạn dĩ, tự tin 
Nên nhân chứng Tin Mừng 
Loan báo Đức Ki-tô. 

Hội Thánh được sai đi 
Ai sai Hội Thánh đi? 
Há chẳng phải một Đấng 
Thiên Chúa nơi Giê-su 
Qua lời giám mục gọi. 

Sai đi cho thế giới 
Dấu chỉ tình Giê-su 
Nhiệm tích ơn cứu độ 
Chính Hội thánh tặng ban  
Sự sống Chúa Phục Sinh. 

Sức mạnh nơi ta có 
Kinh ngạc đến bất ngờ 
Chính vào lúc như thế 
Nơi thân thể Hội Thánh 
Là sức mạnh Thánh Thần. 

 

Lịch sử cứu độ chứng 
Không còn gì phủ nhận 
Từ đầu đến tận cùng 
MỘT BIẾN CỐ KHAI SÁNG 
Thần Khí kíp thời xuống. 

Thiên Chúa đầy sáng kiến 
Nơi Giê-su Con Một 
Hội Thánh hiền thê Người 
Nhân danh các tông đồ 
Phê-rô đứng lên tiếng. 

Với đủ mọi hạng người 
Nhiều chủng loại sắc tộc 
Đa ngôn ngữ văn hóa 
Vậy mà ai cũng hiểu  
Nghe được tiếng mẹ đẻ. 

Đức Giê-su Ki-tô 
Là nguồn mạch tất cả 
Những gì đang diễn ra 
Kẻ này cùng người nọ 
Được tận mắt thấy Người. 

Hình ảnh của thế giới 
Phải được  Phúc Âm hóa 
Vào lễ Hiện Xuống ấy 
Hình thành Hội Thánh Chúa 
Nơi cộng đoàn tiên khởi. 

Dấu chỉ Ki-tô tỏ 
Được hiện tại hóa ngay 
Sinh nhiều chứng nhân sống 
Cho muôn người quay về  
Nên nhiệm tích cứu độ. 
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                                                    Hiền Đức    

Ngày Hiện Xuống ấy 

………………………… Và 

Những ngày kế đó 

Ở Giê-ru-sa-lem 

Họ sẽ thấy gì? 

Họ sẽ được thấy 

Một cộng đoàn TIN  

Một cộng đoàn CẬY 

Một cộng đoàn YÊU 

Tin Chúa Phục Sinh 

Cậy Lời Hằng Sống 

Yêu sự chung chia 

Nắm điều chính yếu 

Bỏ cái phụ tùy 

Xây dựng cái chung 

Phá đổ cái riêng 

Duy Đức Ki-tô 

Là chân lý sống 

Đấng được loan báo 

Chiếm lĩnh đời họ 

Xin đọc kỹ thêm  

Đoạn hai công vụ 

Suy đi nhẩm lại  

Hiệp với niềm vui 

Sống bầu khí mới 

Yêu thương sẻ chia 

Mừng Phục Sinh lớn. 
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Giuse Nguyễn Văn Quýnh 

 

“Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình 
và cả hai sẽ nên một xác thể” (Mt 19, 5). 

Chỉ sau ba tháng kết hôn, 
Mai đã thấy chán nếp sống buồn 
tẻ và nặng gánh gia đình bên 
chồng. Vốn lãng mạn và phóng 
khoáng, Mai thích thưởng thức 
âm nhạc, vào rạp xem phim, hay 
đi du lịch đó đây. Còn Trường, 
chồng Mai, chỉ muốn hai vợ 
chồng đi làm về, nấu cơm, ăn tối, 
xem ti vi, và… đi ngủ. Ngày lễ thì 
ở nhà nghỉ ngơi hoặc về quê 
thăm họ hàng. Mai còn khó chấp 

nhận việc chồng mình phải lo 
cho một đống em út, cháu chắt, 
giỗ chạp, và đủ thứ nghi lễ ở quê 
chồng.  

Điều khiến hai người mâu 
thuẫn nhất, là cô muốn hai năm 
sau khi cưới mới sinh con, để có 
nhiều thời gian phấn đấu cho sự 
nghiệp và ổn định kinh tế. 
Nhưng Trường nhất định không 
nghe, vì gia đình anh liên tục 
giục giã mau có con. Cứ thế, bao 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
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nhiêu hào hứng và khát khao ở 
gần nhau cứ tan dần! 

Thế đấy, không ít người tỏ 
ra thất vọng khi bước vào cuộc 
sống hôn nhân. Bởi đời sống vợ 
chồng không rồ-man-tíc như khi 
đang yêu. Thật vậy, khi đang 
yêu, người ta thường "Tốt đẹp 
phô ra, xấu xa đậy lại", còn lúc 
cưới nhau rồi, những "mảng tối" 
mới lộ ra. Và khi ấy, nhiều người 
cảm thấy như mình bị… lừa! Vì 
thế, mọi cảm xúc yêu đương 
cũng sẽ cùn nhụt đi.  

Sở dĩ Mai và Trường mới chỉ 
lấy nhau có ba tháng mà tình 
yêu đã phôi pha rạn nứt, là bởi 
vì họ đã không trở “nên một”. Kể 
từ giây phút đôi tân hôn cầm tay 
nhau, trao lời thề nguyền trước 
mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, 
thì hai người đã trở “nên một”: 
Một thân xác, một tâm hồn: 

1. Nên một thân xác 

Khi đã kết hôn, các hành vi 
trao hiến vợ chồng là chính 
đáng, vì đó là ý muốn của Thiên 
Chúa: “Người đàn ông sẽ lìa cha 
mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả 
hai sẽ nên một xác thể” (Mt 19, 
5). Tuy nhiên, các hành vi trao 
hiến không thể không có tình 
yêu. Bởi nó là ngôn ngữ để diễn 
đạt tình yêu. Thú vật giao cấu 
nhưng không có tình yêu. Chỉ có 

tình yêu mới xứng đáng với con 
người. Các hành vi trao hiến mà 
không có tình yêu tức là hạ mình 
xuống hàng thú vật. 

Tình yêu đích thực như 
Thiên Chúa đã mạc khải qua 
cuộc sống và cái chết của Đức 
Giêsu chính là tự hiến và trao 
ban. Kinh Thánh nói rằng, Thiên 
Chúa yêu thương thế gian đến 
nỗi đã ban Con Một của Ngài cho 
thế gian. Đó là định nghĩa của 
tình yêu.  

Yêu là dâng hiến, là trao ban, 
là hy sinh, là quên mình. Như 
vậy, một hành vi tính dục không 
mang ý nghĩa của trao ban, của 
hy sinh, của quên mình thì 
không thể là ngôn ngữ của tình 
yêu mà chỉ là thể hiện của lòng 
ích kỷ. 

Con người là hình ảnh của 
Thiên Chúa Tình Yêu. Cho nên 
ơn gọi của con người chính là 
sống yêu thương. Ơn gọi này 
được thể hiện một cách đặc biệt 
trong hôn ước của hai vợ chồng. 

2. Nên một tâm hồn 

Sự kết hợp vợ chồng bao 
gồm mọi khía cạnh trong đời 
sống hôn nhân chứ không phải 
chỉ trên phương diện thể xác. Vợ 
chồng yêu thương nhau có nghĩa 
là họ liên kết đời sống họ lại với 
nhau trong tâm hồn, trong tư 
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tưởng, trong ý chí và hành động. 
Nói cách khác, họ phải liên kết 
với nhau, để sống cho nhau và vì 
nhau.  

Nếu vậy, kiểu nói của Kinh 
Thánh “hai người nên một xác 
thể” có ý nghĩa gì? Thưa, mặc 
dầu có những khác biệt về tâm 
sinh lý nhưng vợ chồng vẫn có 
thể hòa hợp với nhau để trở nên 
một quả tim và một tâm hồn. Sự 
hòa hợp ấy chỉ có được khi hai 
người giúp nhau hiểu biết sự 
khác biệt của nhau, đồng thời, 
đón nhận và tôn trọng sự khác 
biệt đó. 

Gia đình là tổ ấm mà con 
người trở về sau những giờ nhọc 
nhằn, là bến cảng bình yên để 
con tàu neo đậu, và ngày mai lại 
ra khơi đương đầu với sóng gió: 

“Yêu nhau gặp khúc sông vơi, 

Khó khăn, gian hiểm chẳng 
rời thủy chung”. 

Vì thế, anh chị hãy có kế 
hoạch thật chu đáo cho cuộc 
sống chung, hãy chuẩn bị cho 
mình về vai trò làm vợ và trách 
nhiệm làm chồng. Từ đó, anh chị 
mới có thể cảm thông và chia sẻ 
với nhau. 

Hơn nữa, anh chị cũng nên 
trao đổi thẳng thắn với nhau 
những vấn đề trong cuộc sống 
gia đình, như việc làm ăn sinh 
sống, việc chi thu trong nhà, việc 
giải trí của vợ chồng, việc sinh 
sản và giáo dục con cái, việc đối 
xử với họ hàng đôi bên. 

Tóm lại, nếu hôn nhân của 
anh chị bắt đầu bằng tình yêu, 
thì chính tình yêu sẽ giúp anh 
chị vượt qua khó khăn thử thách 
để tin tưởng, hy vọng và chịu 
đựng lẫn nhau; nhất là, sẵn sàng 
tha thứ cho nhau. Thánh Phaolô 
nói: “Đức mến tha thứ tất cả, tin 
tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu 
đựng tất cả” (1Cr 13, 4).  

Anh chị cũng nên tham khảo 
sách báo và kinh nghiệm của 
những người đi trước. Nếu đã 
tham gia các lớp Giáo lý Hôn 
nhân, anh chị hãy nhớ lại những 
kỹ năng sống chung đã được 
huấn luyện, hãy đem chúng ra 
thực hành, để tình yêu của anh 
chị được nuôi dưỡng, triển nở 
và thăng hoa. Có như thế, anh 
chị mới trở “nên một” trong 
“thân xác và tâm hồn”. Cầu chúc 
cho anh chị luôn sống trong 
hạnh phúc và tràn đầy niềm vui 
của Thiên Chúa Tình Yêu. 
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Phao lô Trang Lập Quang 
Xứ đoàn Tùng Lâm – Đà Lạt 

 

Ông Giang đứng ngắm 
nghía con chim bạch mi đang 
nhảy nhót trong lồng, thỉnh 
thoảng nó cất tiếng hót véo 
von nghe thật vui tai. Con chim 
này ông mua được hai hôm 
nay với giá một trăm triệu 
đồng ở tận Ban Mê Thuột. Với 
vẻ đắc ý, ông tủm tỉm cười, rồi 
chắp tay sau lưng chậm rãi đi 
ngắm từng cây si trong những 
cái bồn lớn, đã được người thợ 
lành nghề tạo dáng và có 
những tên gọi khác nhau tùy 
theo kiểu uốn của nó. Những 
cây này không những dị dạng 
ở cành, mà gốc và thân của nó 
nổi lên nhiều đường nét cùng 

với những khối u, khối nần 
trông thật lạ mắt. Chỉ có những 
người lắm của nhiều tiền mới 
dám “chơi” những loại cây này, 
vì trị giá của mỗi cây từ tám 
mươi đến một trăm triệu 
đồng. Vài ba con chó Liên Xô 
chạy đến ngoe ngoảy cái đuôi, 
chúng có cái đầu to hơn so với 
thân mình nên chẳng cân xứng 
chút nào. Không những thế, 
đôi mắt chúng thật lớn chẳng 
hài hòa với khuôn mặt làm ta 
nhìn mà phát tởm. Thế nhưng 
số tiền để mua chúng không 
phải là nhỏ mà còn phải đưa từ 
bên Liên Xô về. Phải chăng cái 
đẹp đối với con người thời nay 

SUY TƯ 
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nói chung và những kẻ lắm 
tiền nhiều của là cái lạ, cái quái 
dị. Giả sử một người nào đó 
đầu thật to, mông lại tóp, mắt 
đã lồi mà còn sứt môi… không 
biết họ có dám đem về nuôi 
mà chẳng cần mua, để thỉnh 
thoảng ngắm nghía cái lạ, cái 
khác thường không? 

Chuông điện thoại di động 
bỗng reo lên, người bạn cùng 
cơ quan mời ông đến nhà chơi. 
Ngoài trời mưa bắt đầu bay lất 
phất, chiếc xe đời mới bóng 
loáng gần hai tỷ đồng chạy êm 
ru trên đường gần như không 
nghe tiếng động cơ nổ. Đến 
một đoạn đường vắng người 
và trước mặt ông là đôi vợ 
chồng trẻ đi làm thuê về trong 
bộ quần áo lấm lem đất cát. 
Lúc này mưa đã nặng hạt, gió 
lại thổi vù vù làm hai vợ chồng 
vừa đi vừa co ro và cúi gầm 
mặt xuống như để trốn cái 
ướt, cái lạnh. Mưa vẫn không 
ngớt, gió vẫn không ngừng, 
người mẹ trẻ ôm chặt gói kẹo 
nho nhỏ trong người quyết 
tâm không để nó ướt. Có lẽ cô 
ta mua gói kẹo này để tạo một 
niềm vui nho nhỏ cho đứa con 
đang ngóng đợi ở nhà. 

Chiếc xe chạy quá êm làm 
đôi vợ chồng trẻ chẳng hay 
biết những gì ở phía trước 
mặt. Bỗng tiếng còi xe rú lên 
làm hai vợ chồng giật bắn 
người. Trong cơn hốt hoảng 
anh chồng nhảy vội sang bên 
nhưng vấp phải hòn đá làm 
anh té ngã ra đường. Ông 
Giang vội vàng thắng gấp 
nhưng do tình huống bất ngờ 
ông đã cán qua người anh ta. 

Khi thấy người chồng trẻ 
nằm quằn quại trên đường, 
ông Giang vội vàng lái xe bỏ 
chạy, nhưng trong tích tắc ông 
quay xe trở lại. Người vợ trẻ 
mừng rỡ kêu to: 

-  Cứu! Cứu! Làm ơn chở 
chồng tôi đến bệnh viện. 

Nhưng chiếc xe vẫn hướng 
thẳng vào người bị nạn đang 
quằn quại trên đường mà 
phóng tới. Không hiểu sao cô 
vợ trẻ nhảy vội ra đường ôm 
lấy chồng mình dù biết rằng cô 
đâu thể “chèn lưng cứu pháo”. 

Tiếng phanh xe thắng gấp 
kéo dài nghe thật ghê rợn và 
dừng lại sát bên cô vợ trẻ đang 
ôm lấy chồng mình. Những 
người đi đường vội vàng chạy 
tới rồi gọi công an và cho biết 
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biển số xe của người gây ra tai 
nạn. 

Sở dĩ ông Giang quay xe 
trở lại vì ông rất hiểu về luật 
hiện nay. Nếu như đưa anh 
chồng kia vào bệnh viện ông 
sẽ tốn kém một số tiền lớn cho 
viện phí thuốc thang và nuôi 
bệnh người bị nạn trong một 
thời gian dài. Còn nếu ông cán 
chết anh ta ông chỉ bồi thường 
nhân mạng có vài chục triệu, 
rẻ hơn rất nhiều so với một 
con chó, một con chim hay một 
cây cảnh. Nhưng hệ lụy của nó 
quá lớn, chỉ vài chục triệu đó 
mà vợ phải mất chồng, con 
mất cha, trụ cột gia đình đã ra 
đi vĩnh viễn để lại gánh nặng 
cho người thân, nhất là những 
đứa con chưa đủ sức tự lực 
cánh sinh không được chăm 
sóc đầy đủ. Tại sao giá trị của 
một con người lại thua một 
con vật hay một cây cảnh? 

Những ngày sau đó ông 
Giang phải lo viện phí, thuốc 
thang và nuôi bệnh cho người 
chồng trẻ. Ông tính toán chi li 
từng khoản và nhìn nạn nhân 
do mình gây ra với ánh mắt 
hằn học. Mỗi lần phải bỏ tiền 
ra ông có thái độ như là bố thí 

cùng với những lời lẽ không 
được tế nhị lắm. Ông đâu biết 
rằng cô vợ trẻ đã lâm vào cơn 
túng quẫn vì cô không làm gì 
ra tiền mà ngày đêm phải 
chăm sóc chồng và nuôi nấng 
đứa con còn nhỏ. Bé Hân vừa 
mới lên năm cũng theo ba mẹ 
vào bệnh viện. Có những lúc 
theo mẹ ra trước cổng, con bé 
thấy người ta bày bán đủ thứ, 
nhất là hàng bánh kẹo và hàng 
đồ chơi, với ánh mắt thèm 
thuồng đầy ước ao rồi bỗng 
nhiên nó đứng úp mặt vào 
bụng mẹ như để trốn tránh 
những gì đang hấp dẫn nó. Nó 
cũng biết hiện nay mẹ nó đang 
dè sẻn từng đồng để chi tiêu 
những gì thật cần thiết nên 
không dám vòi vĩnh. 

Ba nó nằm bệnh viện càng 
lâu thì mẹ nó càng tiều tụy vì 
đã hạn chế tối đa những nhu 
cầu thiết yếu của mình, để 
dành tất cả những gì có thể 
cho nó và ba nó. Những nữ tu 
dòng Bác Ái hay làm từ thiện 
trong bệnh viện đã nhìn thấy 
hoàn cảnh cơ cực của đôi vợ 
chồng trẻ. Cũng từ đó bé Hân 
đã có quà bánh và những món 
đồ chơi mà nó từng mơ ước. 
Các soeur đã xoa dịu được 



Lửa Mến tháng 05 - 2019 | 21 

những nỗi âu sầu lo lắng và 
túng quẫn của gia đình nó. Giờ 
đây ánh mắt nó đã mất hẳn vẻ 
trầm buồn và ngời sáng một 
niềm vui. Nó không còn đứng 
úp mặt vào bụng mẹ để khỏi 
nhìn thấy những gì mà nó 
không thể có được. 

Các soeur không chỉ giúp 
đỡ một vài người mà giúp đỡ 
tất cả những ai đang lâm vào 
cảnh khó khăn cùng cực trong 
bệnh viện. Mỗi lần xoa dịu 
được một hoàn cảnh cơ cực 
khốn cùng là các soeur đang 
nhặt lên một đóa hồng nhân ái 
rồi xâu chuỗi lại thành một 
tràng hoa tươi thắm để dâng 
lên Mẹ. Chính những lúc làm 
việc bác ái là các soeur đang 
thực hiện một luật, đó là luật 
yêu thương. 

Ta vẫn biết luật vì con 
người chứ con người không vì 
luật. Nhưng luật đó phải xuất 
phát từ trái tim thẳm sâu mới 
xây đắp nên tình người, mới 
xóa bỏ hận thù, dối trá, bất 
công... mà đỉnh cao là Trái tim 
Chúa Giêsu. Luật này nằm 
trong đạo yêu thương hay còn 
gọi là Kitô giáo, những ai theo 
luật này phải thực thi Lời Chúa 
dạy. 

Còn luật do người đời đặt 
ra nhằm bảo vệ sự công bằng 
trong xã hội nhưng thiếu vắng 
một trái tim nhân ái, bao dung 
và từ những khe hở của luật đã 
tạo điều kiện cho một số người 
không tin có đời sau, không tin 
có sự phán xét khi con người 
nhắm mắt xuôi tay nên họ chỉ 
biết hiện tại rồi thu tích cho 
thật nhiều tiền của bằng 
những thủ đoạn gian manh 
xảo trá. Thậm chí có người còn 
bớt xén hàng cứu trợ bão lụt 
hoặc những vùng nghèo khổ 
khó khăn... để hưởng thụ, để 
sống sung túc trên hàng vạn 
con người đói rách khốn cùng 
không một chút nhân tâm. 

Chỉ có luật Chúa Giêsu, luật 
xuất phát từ trong trái tim mới 
vượt lên trên sự công bằng, 
mới dám sống cho tình yêu và 
chết cho tình yêu. 

Năm nay, tháng Hoa lại về, 
ta hãy thực thi luật yêu 
thương. Chính những lúc ta 
trải lòng mình ra để sẻ chia 
một chút quà bánh, một chút 
cơm áo... cho những kẻ cơ bần 
hoặc bằng một ánh mắt cảm 
thông, một nụ cười thân thiện 
là ta đang dâng lên Mẹ những 
đóa hoa lòng thiết thực nhất. 
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Jos. Hoàng Mạnh Hùng 

Tháng Năm với những tiếng 

ve kêu râm ran trên tán lá vườn 

nhà sau cơn mưa rào bất chợt. 

Những cây phượng vĩ còn sót lại 

trong sân trường cũng bắt đầu 

nở hoa… báo hiệu mùa hè lại 

đến. Người Công giáo Việt Nam 

cùng Giáo hội hoàn vũ, lấy 

tháng Năm hằng năm dành riêng 

cho việc kính Đức Mẹ Maria, 

Mẹ Chúa thiên đình với tên gọi 

rất dân dã là Tháng Hoa.  

Tháng Hoa là dịp để giáo 

dân bày tỏ lòng sùng kính Mẹ 

Maria - Mẹ Thiên Chúa. “Per 

Mariam ad Jesum: Qua Mẹ 

Maria đến với Chúa Giêsu”. Các 

giáo xứ tưng bừng, rộn rã bước 

vào mùa dâng hoa kính Đức Mẹ 

với nhiều thể loại phong phú 

như rước kiệu, dâng hoa… tùy 

vào tập quán, điều kiện của mỗi 

địa phương. 

“Giáo dân bao xiết mừng 

Tiếng ca hòa vang lừng 

Cùng nhau hái nhiều đóa 

hoa 

Đượm lên tiến dâng Đức 

bà”. 

Lời bài hát đã được in sâu 

trong ký ức tuổi thơ lại vang lên 

với những cảm xúc về những 

loài hoa, sắc hoa, lời ca, điệu 

múa dâng hoa… Hoa với muôn 

sắc xinh tươi, hương thơm ngào 

ngạt để tô thắm vũ trụ đã được 

Thiên Chúa tạo tác. Hoa đã trở 

thành bạn thân thiết với con 

người: Khi vui người ta tặng hoa 

để chúc mừng nhau, khi buồn 

người ta cũng trao gởi lẵng hoa 

như trao gởi tấm lòng đồng cảm 

thân thương.  

Hoa cũng có những tiếng 

nói riêng như hoa Hướng Dương 

biểu trưng cho mặt trời tỏa sáng, 

sưởi ấm lòng người. Hoa Mười 

Giờ gởi ta một tình yêu thủy 

chung, son sắt. Hoa Phượng gợi 

ta nhớ lại những phút giây tuổi 

học trò vui đùa trên sân trường 

hồn nhiên, trong sáng. Hoa Lưu 

Ly với lời tha thiết yêu thương 

“xin đừng quên tôi”... Sắc hoa 

cũng biểu trưng cho tình cảm, 
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lòng tin của con người như sắc 

xanh của lòng Cậy, đỏ của lòng 

Mến, trắng của lòng Trong 

Sạch, tím của lòng Khiêm 

Nhường, vàng của Niềm Tin, 

Hồng của Tình Yêu…    

“Hoa muôn sắc con dâng 

trước toà 

Màu tươi thắm hương ngát 

tốt xinh 

Hoa muôn sắc con dâng 

trước toà 

Còn thua kém tươi Mẹ Chúa 

Thiên Đình”. 

Nhưng hơn hết là những 

bông hoa lòng, những bông hoa 

Mân Côi. Hoa Mân Côi là sứ 

điệp của tình yêu, sứ điệp ơn 

cứu độ và là kinh nguyện Phúc 

Âm được kết dệt từ mầu nhiệm 

Ngôi Lời nhập thể, sống cuộc 

đời dương thế, chịu chết khổ 

hình, sống lại và lên trời được 

suy gẫm qua 20 mầu nhiệm: 

Năm sự Vui, năm sự Sáng, năm 

sự Thương, năm sự Mừng. Mỗi 

khi cất lên lời kinh: Kính mừng 

Maria đầy ơn phúc…” là chúng 

ta kết thành đóa hoa Mân Côi 

kính dâng Mẹ. 

Trong tháng Hoa, ngoài việc 

tham dự dâng hoa, rước kiệu, 

đọc kinh Mân Côi. Chúng ta 

cùng nhau sốt sắng dâng lên Mẹ 

những đóa “hoa lòng” thánh 

thiện, gồm những gương sáng, 

những việc lành, những nghĩa 

cử bác ái với tha nhân trong đời 

sống thường ngày, những kinh 

nguyện chung mỗi tối trong gia 

đình; những bông hoa tin, cậy, 

mến; những hy sinh, đau khổ, 

bệnh tật…  

Như thế, Mẹ Maria không 

chỉ là “nhịp cầu” dẫn đưa chúng 

ta trở về với Thiên Chúa mà còn 

nối kết chúng ta lại với nhau 

bằng tình yêu đích thực, bằng 

tình huynh đệ hiệp thông. Từ 

trời cao, chắc hẳn Mẹ Maria rất 

vui mừng và cầu bầu cùng Chúa 

ban muôn ơn lành cho những ai 

sốt mến thành tâm hướng về Mẹ 

trong tháng hoa đầy hương sắc. 

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu chúng con xin dâng 

lên Mẹ những công việc bác ái, 

những hy sinh thầm lặng, những 

đóa hoa Mân Côi trong các giờ 

kinh Đền tạ với tâm tình thơm 

thảo. Xin Mẹ cầu bầu cùng 

Chúa cho các đoàn viên chúng 

con được gắn bó đoàn kết với 

nhau, có lòng nhiệt thành và đức 

vâng lời để xứng đáng là những 

người con của Thánh Tâm Chúa 

Giêsu - người con yêu dấu của 

Mẹ. 
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                                  Jos. Nhật Quang 
                                Xứ đoàn TânHưng  

Tháng Năm réo rắt cung đàn 

Lâng lâng khúc hát dâng tràn ý thơ 

Hương hoa vương nhẹ cung tơ 

Đoàn con dâng Mẹ ước mơ nồng nàn 

Tiến dâng lên Mẹ hoa ngàn 

Màu Xanh, Đỏ, Trắng, Tím, Vàng đẹp xinh 

Vàng tươi tựa ánh bình minh 

Mẹ luôn diễm phúc, hiển vinh Thiên đường 

Màu Xanh áo Mẹ mến thương 

Chở che con cái trên đường trần gian 

Tím buồn giăng nhẹ miên man 

Can-vê hiu hắt, chứa chan lệ sầu 

Trắng trinh Mẹ giữ vẹn màu 

Lòng không vương nhiễm tội đồ tổ tông 

Sắc tươi đỏ thắm hoa Hồng 

Như màu máu Chúa tuôn ròng vì yêu 

Đồi cao lộng gió cô liêu 

Cùng con hiến tế Mẹ nhiều xót xa 

Vì yêu nhân loại thiết tha 

Giêsu con Mẹ gánh bao nhục hình 

Chết cho nhân thế tội tình 

Hưởng ơn cứu rỗi, tái sinh muôn đời 

Ngàn hoa muôn sắc diệu vời 

Tòa cao ngan ngát tỏa lời kinh bay 

Lòng con yêu mến nồng say 

Nép bên bóng Mẹ, tháng ngày tin yêu. 
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Nguyễn Thanh Hà 
Rực rỡ sắc hương hoa tháng Năm  
Lung linh trong gió nét dịu dàng  
Mỗi hoa lộng lẫy vẻ nhân đức  
Mắt con say đắm cõi Thiên Đàng. 

Hoa Trắng đơn sơ nét chữ tình  
Trong như nhân đức Mẹ đồng trinh  
Một đời không hề vương mắc tội  
Được Đức Chúa yêu luôn giữ gìn. 

Hoa Tím như hoàng hôn tím màu  
Dưới chân thập giá Mẹ khổ đau  
Nhìn con mình chết lòng tan nát  
Hằng vâng Thánh ý Đấng Tối Cao. 

Đức mến đẹp như cánh hoa Vàng  
Mẹ thờ phượng Chúa luôn vững vàng 
Trọn đời tín thác trong tay Chúa  
Bằng lòng chấp nhận mọi gian nan. 

Nhiệm thay hương sắc cánh hoa Hồng 
Sánh cùng nhân đức Mẹ đồng công  
Thế nhân đón nhận ơn cứu rỗi  
Dưới bóng Mẹ lành con cậy trông.  

Dịu thay cánh lá sắc hoa Xanh  
Tỏa hương nhân Đức Mẹ trong lành  
Đi trong đau khổ không chùn bước  
Thánh Thần gìn giữ lúc gian nan.  

Dẫu biết muôn hoa sẽ tàn phai  
Nên con nương nhờ Mẹ mỗi ngày  
Sống như Mẹ thực hành lời Chúa 
Sinh hoa kết trái ở đời sau. 
 

 

 



26 | Lửa Mến tháng 05 - 2019 

BCT 

 
     Chiều về nhặt áng thơ bay 

Tiếng chuông vang vọng lung lay lòng người 

Đâu đây rộn rã trẻ cười 

Các em nhỏ bé vui tươi tan trường 

Ông bà thong thả đi đường 

Tiến về nhà xứ thắp hương nguyện cầu 

Lễ chiều sốt sắng dâng câu 

Cảm tạ ơn Chúa cúi đầu vang ca 

Một ngày nữa lại đã qua 

Sống đời lữ thứ có Cha đồng hành 

Dẫu cho sóng gió chòng chành 

Đức Tin thử thách tranh giành thắng thua 

Tinh thần ai bán mà mua 

Nhiệt tâm kính mến bỏ đùa thói hư 

Thiện ngay chớ ngại chần chừ 

Hăng say phấn đấu quyết từ xấu xa 

Đời người chóng hết mau qua 

Chiều về héo úa như hoa lụi tàn 

Yêu thương để sống bình an 

Tâm hồn tín thác ngập tràn phúc ân 

Chúa ban hạnh phúc cõi trần 

Bốn mùa luân chuyển như vần thơ xanh.  
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        BCT 

Thấy bố là một thành viên 
nhiệt tình của Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG), chàng trai tuổi 
ngoài ba mươi dù bận việc ở 
công ty, anh cũng cố thu xếp 
thời gian để tham gia vào Xứ 
đoàn cùng với bố, vì thấy công 
tác tông đồ của đoàn viên không 
chiếm nhiều thời gian, vả lại tùy 
theo hoàn cảnh và công việc của 
mỗi cá nhân, chẳng bắt buộc ai 
phải tuân giữ kỷ luật một cách 
gò bó… Ngày lễ chiều thứ Năm 
đầu tháng theo định kỳ, ai bận 
việc riêng không thể đến tham 
dự được, trưởng đoàn cũng 
thông cảm và chỉ động viên hội 
mà thôi. Chính vì thế anh mới 
quyết định xin gia nhập đoàn thể 
GĐPTTTCG, và quyết tâm duy 
trì,  cố gắng thu xếp công việc để 
tham dự các buổi sinh hoạt 
nhằm thăng tiến bản thân ngày 
tốt đẹp hơn. 

Hoài bão của anh là sẽ mời 
gọi thêm một số các ông bố trẻ 
như mình tham gia vào đoàn thể 
GĐPTTTCG, để thêm lòng yêu 
mến Chúa Giêsu và góp cho lời 
kinh tiếng hát thêm sinh động 
hơn trong những giờ kinh chung 
của xứ đoàn, bởi anh đã từng là 
ca viên giáo xứ, có được chất 
giọng khá tốt Chúa ban như một 
ca sĩ nghiệp dư vậy. 

Bữa nọ, bà xã trẻ đẹp của 
anh lên tiếng: “Nè anh xã, có vợ 
con rồi không lo ở nhà chơi đùa 
với bé cho vui, còn gia nhập hội 
đoàn làm gì, hay anh lại muốn 
hú hí với cô nào trong đó?”. 

Anh nghiêm mặt nói từng 
câu: “Em nghi ngờ thì cứ đến 
nhà thờ cùng anh dự giờ kinh và 
Thánh lễ của xứ đoàn, cùng đi 
hội họp vài lần cho rõ nhé!”. 

Nàng mỉm cười lên tiếng nhẹ 
nhàng hơn: “Thế mục đích vào 
hội của anh để được lợi lộc gì?”. 

Chàng thong thả đáp lời: “Để 
cầu nguyện cho gia đình mình 
được hạnh phúc, ấm no, an bình, 
được trở nên người Công giáo 
tốt theo ý Chúa muốn và Giáo 

TRANG THANH NIÊN 
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hội mời gọi chúng ta. Em cũng 
biết từ lâu anh vẫn luôn nuôi 
hoài bão trở thành một Kitô hữu 
đúng nghĩa đó thôi. Vì em là tân 
tòng nên chưa hiểu rõ về lợi ích 
tâm hồn đó thôi, từ từ rồi em sẽ 
biết và còn ủng hộ anh nữa đấy”. 

Nàng vẫn ráng hỏi thêm: 
“Lợi ích tâm hồn gì vậy anh?”. 

Chàng kiên nhẫn trả lời: “Khi 
tâm hồn mình có Chúa ngự trị, 
mình sẽ biết sống tốt đạo đẹp 
đời hơn; sẽ biết sống chung 
thủy, yêu thương gia đình, vợ 
con và hạnh phúc gia đình ngày 
càng bền vững hơn…”. 

Nàng chăm chú lắng nghe và 
tủm tỉm cười thật hiền hòa, 
trong lòng cảm thấy thư thái bởi 
thái độ chồng mình luôn biết 
quan tâm đến gia đình, vợ con. 
Tháng nào lãnh lương về, chàng 
cũng tận tay đưa hơn nửa số 
tiền lương cho vợ để lo việc nhà, 
còn dành phần biếu bố mẹ già, 
và khoản nhỏ riêng bỏ túi đổ 
xăng, ăn sáng, đi đường. Chàng 
không thuốc lá, rượu chè, thỉnh 
thoảng ngồi quán cà phê vui vẻ 
với bạn bè, anh em mà thôi. 
Trước đây cũng thế nên nàng 
mới yêu chàng thật lòng đến 
vậy, yêu đến nỗi xin học đạo để 
được cùng chàng làm đám cưới 

hẳn hoi theo nghi thức Công 
giáo. 

Thằng cu tí mỗi ngày một 
lớn, mạnh khỏe và điển trai 
giống chàng, điều này làm nàng 
rất hạnh phúc, an lòng chu toàn 
công việc nội trợ gia đình. Nàng 
chăm sóc bố mẹ chồng như bố 
mẹ mình, còn chàng phấn đấu 
làm ăn giỏi giang trong công ty 
nên mức lương cũng kha khá, đủ 
chi phí trong gia đình. Thế nên 
chàng thoải mái tham gia sinh 
hoạt thêm trong xứ đoàn, tận 
dụng giọng ca ấm áp để gia nhập 
ca đoàn người lớn, góp phần 
trong những Thánh lễ được sinh 
động hơn. Hiện giờ, chàng cũng 
đã mời gọi thêm được vài bạn 
cùng lứa tuổi tham gia 
GĐPTTTCG xứ đoàn. Hoài bão 
của chàng trong tương lai, xứ 
đoàn sẽ được lớn mạnh hơn, 
tầng lớp trung niên sẽ đông đảo 
hơn để kế thừa các bậc lão 
thành. Hy vọng với niềm tin 
cộng thêm sự nhiệt tình, năng 
nổ, hoài bão của chàng sẽ thành 
tựu trong tương lai gần đây, hầu 
loan báo và mang Tình Yêu 
Thánh Tâm Chúa Giêsu đến với 
mọi người chung quanh, và trên 
cánh đồng truyền giáo rộng lớn 
trên đất nước Việt Nam thân yêu 
này. 
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BS Vũ Phong 

 

 

Mùa lạnh dễ gây ra nhiễu 
loạn cho cơ thể. Cơ thể chúng ta 
thường khó có sự thích nghi kịp 
và dẫn tới đổ bệnh, trong số các 
bệnh hay gặp thì đau họng, 
viêm họng là biểu hiện đầu tiên 
khiến nhiều người khổ sở. 

Thời gian ủ bệnh viêm họng 
trung bình 2-5 ngày. Tùy theo 
sức đề kháng của cơ thể mà các 
biểu hiện khác nhau: Đau, khô 
và ngứa họng. Ngoài ra, bệnh 
nhân hắt hơi, chảy mũi, đau 
đầu, ho, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt. 

Đối với triệu chứng của bệnh 
bạch cầu hạt đơn nhân thì bệnh 

nhân có biểu hiện nổi hạch, sốt 
cao, đau cơ, kém ăn, ban đỏ. Đối 
với liên cầu có triệu chứng nuốt 
đau, nuốt khó. Niêm mạc họng 
đỏ, có những giả mạc trắng 
hoặc xám. Sốt, ớn lạnh, chán ăn, 
nôn, thay đổi cảm giác vị giác, 
toàn trạng thay đổi. 

Mùa lạnh dễ bị viêm họng. 

Thời gian diễn biến bệnh 
phụ thuộc vào tình trạng sức 
khỏe của người bệnh. Thời gian 
có thể lây lan bệnh là từ lúc 
biểu hiện bệnh cho đến khi lui 
cơn sốt nếu do vi rút. Còn nếu 
do liên cầu, thời gian lây sẽ 
trong vòng 24 giờ kể từ khi 
dùng kháng sinh. Cảm lạnh 
thường kéo dài 10 ngày. Triệu 
chứng thường là sốt cao trong 
3-5 ngày, nếu kết hợp với vi rút 
cúm, bệnh cũng kéo dài trong 
suốt thời gian bị bệnh này. 

Khi bị viêm họng chăm sóc 
và điều trị tại nhà cũng cần 
được lưu ý. Nếu bệnh nhân bị 
viêm họng do vi rút, cần chú ý 
uống nhiều nước để ngăn ngừa 
tình trạng mất nước, xúc họng 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 
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bằng nước muối (1 thìa cà phê 
muối trong 50ml nước). Có thể 
dùng máy tạo ẩm, nghỉ ngơi cho 
tới khi thấy khỏe mạnh. Nếu 
đau họng có thể dùng thuốc 
ngậm họng để giảm đau và 
ngứa họng. Có thể dùng  một số 
thuốc từ thiên nhiên để điều 
trị: Mật ong, cam thảo… 

Một số loại thực phẩm bạn 
có thể ăn: Mì ống ấm, nấu chín, 
bao gồm mì ống và pho mát, 
bột yến mạch ấm, ngũ cốc nấu 
chín hoặc bột gan, cháo, rau 
nấu chín, khoai tây nghiền, sữa. 
Món tráng miệng gelatin, sữa 
chua hoặc sữa chua nguyên 
chất với trái cây xay nhuyễn, 
các loại nước ép không chứa 
nước, chẳng hạn như nước nho 
hoặc nước ép táo. 

Do có thể kích thích cổ họng 
của bạn nhiều hơn hoặc khó 
nuốt. Những thực phẩm này có 
thể bao gồm: Bánh quy, bánh 
mì giòn. Gia vị cay và nước sốt, 
nước ngọt, cà phê, rượu. Thực 
phẩm ăn nhẹ khô, chẳng hạn 
như khoai tây chiên, bánh quy, 
hoặc bỏng ngô, rau tươi sống, 
các loại trái cây có tính axit như 
cam, chanh, cà chua và bưởi. 

Để phòng bệnh, cần giữ ấm 
cơ thể nhất là thời tiết thay đổi 
lạnh đột ngột. Nhiệt độ thấp 
kèm với độ ẩm cao khiến cơ thể 
rất dễ bị cảm lạnh dẫn đến 
viêm họng, viêm nhiễm các 
xoang. Giữ ấm cho cơ thể bằng 
cách mặc quần áo đủ ấm; ăn 
uống nóng. Cần chăm sóc trẻ 
chu đáo, tránh nhiễm lạnh do 
mưa, mặc đủ ấm, đi tất, quàng 
khăn giữ ấm, tránh gió lạnh... 

Khi có việc ra ngoài đường, 
nên hạn chế tiếp xúc không khí 
lạnh bằng việc đeo khẩu trang, 
vừa có tác dụng ngăn ngừa bụi 
bẩn vừa có tác dụng ủ ấm cho 
đường hô hấp trên. Giữ ấm cho 
tai cũng rất quan trọng. 

Tránh dùng chung thức ăn, 
đồ uống và đồ dùng ăn uống, 
tiếp xúc với những người bị 
bệnh. Rửa tay thường xuyên, 
đặc biệt là trước khi ăn và sau 
khi ho hoặc hắt hơi. 

Nếu đau họng không hét sau 
2 ngày, hãy đến bác sĩ. Hầu hết 
các bệnh viêm họng xảy ra do 
nhiễm virus, chẳng hạn như 
cảm lạnh hoặc cúm, hoặc nhiễm 
trùng do vi khuẩn như viêm 
họng liên cầu khuẩn.  

(Theo Journal NP) 
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Vũ Minh Tâm 

"Hãy sám hối để được nhận lãnh ơn hòa giải", là chủ đề mùa 

Chay Thánh 2019 của GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu, đã được đoàn 

thể GĐPTTTCG từ cấp giáo hạt đến các xứ đoàn trong toàn giáo phận 

triển khai với nhiều việc đạo đức như: Tĩnh tâm cầu nguyện, đi đàng 

Thánh giá, thăm viếng người ốm đau, bệnh tật, thực thi bác ái... 

GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất: Tĩnh tâm mùa Chay 

 

Thứ Tư, ngày 03.4.2019, tuần thứ IV mùa Chay, được sự chấp 

thuận và hướng dẫn của cha Giuse Phạm Văn Tứ -linh hướng 

GĐPTTTCG giáo hạt, Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ 

Nhất, đứng đầu là anh trưởng Gioan Nguyễn Trung Định đã tổ chức 

buổi sinh hoạt và tĩnh tâm mùa Chay dành cho thành viên BCH và 

đoàn viên các xứ đoàn tại giáo xứ Nghĩa Dục, với sự hiện diện của cha 

linh hướng Giuse và cha Giuse Trần Văn Phán -chánh xứ Bình Hải.     

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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Đến tham dự sinh hoạt 

và tĩnh tâm với anh chị em 

GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ 

Nhất có đại diện BCH 

GĐPTTTCG GP Bùi Chu, 

do ông cố Giuse Vương văn 

Riễn -phó nội vụ- làm 

trưởng đoàn. 

Vào lúc 08g00, sau khi 

xin ơn thánh hóa là phần 

sinh hoạt.  

Mở đầu, ông cố Giuse Vương Văn Riễn đã báo cáo sinh hoạt của 

GĐPTTTCG giáo phận, cũng như phương hướng, các công việc trong 

các tháng tới của đoàn thể. Đồng thời, ông cố cũng nhắc lại tinh thần, 

nhiệm vụ của người tông đồ giáo dân đối với đoàn thể, đặc biệt là 

thành viên BCH các cấp của GĐPTTTCG GP Bùi Chu. 
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Nối tiếp, cha linh hướng Giuse Phạm Văn Tứ đã dành ra 1 giờ 20 

phút để giảng tĩnh tâm cho các tham dự viên. Ngài kêu gọi: “Mùa 

Chay Thánh mời gọi đoàn viên GĐPTTTCG hãy ăn năn sám hối, vì 

những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng 

ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện, làm các việc lành, thực thi bác ái… 

để xứng đáng lãnh nhận ơn Hòa Giải trong mùa Chay Thánh này.  

Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong ngày tĩnh tâm  

Lúc 10g00, các tham dự viên đã tham dự Thánh lễ trọng thể kính 

Thánh Tâm Chúa Giêsu do cha linh hướng Giuse chủ tế. 

Chia sẻ Tin Mừng về dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, cha Giuse 

Trần Văn Phán mời gọi đoàn viên GĐPTTTCG hãy tín thác vào lòng 

thương xót của Chúa, hầu nâng tâm 

hồn mình lên gần Trái Tim tình của 

Chúa hơn”. 

Buổi tĩnh tâm kết thúc hồi 

11g30 cùng ngày. Mọi người thanh 

thản ra về, vì qua buổi tĩnh tâm, đã 

được lãnh ơn hòa giải cùng Thiên 

Chúa, thông qua các tòa hóa giải 

của quý cha.          

 

GĐPTTTCG giáo hạt Thức 

Hóa đi đàng Thánh giá          

Lúc 16g30 ngày 05.4.2019, thứ 

Sáu tuần IV mùa chay. Với sự 

hướng dẫn của cha Đaminh Lê 

Quang Hòa -chánh xứ Đền Thánh 

Thức Hóa kiêm linh hướng 

GĐPTTTCG xứ đoàn Thức Hóa, 

BCH GĐPTTTCG giáo hạt Thức 

Hóa đã tổ chức cho thành viên 

BCH và đoàn viên các xứ đoàn đi 

đàng Thánh giá trọng thể tại giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa. 
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Đặc biệt, GĐPTTTCG hân hạnh được đón tiếp cha Tổng linh 

hướng GĐPTTTCG giáo phận  Bùi Chu Đaminh Nguyễn Văn Vàng 

cùng quý thầy và nữ tu. Ngoài ra, còn có Ban thường vụ GĐPTTTCG 

GP Bùi Chu do ông cố Giuse Trần Thế Việt làm trưởng đoàn, cùng 

đại diện  BCH GĐPTTTCG các giáo hạt lân cận như Bùi Chu, Quần 

Phương, Đại Đồng.  

Tới mỗi chặng, cha sở Đaminh công bố Tin Mừng, chia sẻ Lời 

Chúa và dâng lời cầu thật sốt sắng.  

Sau kinh nguyện của từng chặng, ca đoàn cất lên những bài Thánh 

ca mùa Chay thật sống động, sâu đọng trong tâm trí mọi người tham 

dự.  

Sau khi ngắm 14 chặng đàng Thánh giá, mọi người tham dự 

Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong ngày thứ Sáu 

đầu tháng, tại nhà thờ giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa.           

Với GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu, trong mùa Chay Thánh này, 

BCH các cấp đều tổ chức cho anh chị em đoàn viên hành hương, tĩnh 

tâm, đi đàng Thánh giá… với nhiều hình thức khác nhau thật là sinh 

động và ý nghĩa, như: Giáo hạt Tương Nam đã tổ chức hành hương, 

tĩnh tâm và viếng đàng Thánh giá vào thứ Sáu tuần III mùa Chay… 
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Một số xứ đoàn vẫn duy trì thực thi bác ái mùa Chay như xứ đoàn Bùi 

Chu, xứ đoàn Hai Giáp…  

GĐPTTTCG hạt Quần Phương đi đàng Thánh giá 

Vào chiều thứ Sáu tuần V mùa Chay, ngày 12.4.2019, 
GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương đã tổ chức cho anh chị em đoàn 
viên các xứ đoàn hành hương về đền thánh kính Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam Quần Phương, tĩnh tâm mùa Chay năm 2019 dưới 
sự hướng dẫn của cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng, Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu kiêm linh hướng GĐPTTTCG hạt Quần 
Phương.  

Đến tham dự với anh chị em GĐPTTTCG trong hạt Quần 
Phương có cha phó đền thánh Đaminh Nguyễn Văn Dương, quý 
thầy, quý nữ tu dòng Đaminh tại tu xá Quần Phương, dòng Mân Côi 
tại tu xá giáo họ Đất Vượt. Ngoài ra, còn có quý anh trong BCH 
GĐPTTTTCG GP Bùi Chu do anh trưởng Giuse Trần Thế Việt làm 
trưởng đoàn. Sự giúp đỡ và cùng đồng hành của Ban giám trương, 
các Ban phục vụ giáo xứ Đền Thánh và giáo họ Đông Biên. Phục vụ 
Thánh ca có ca đoàn Con Đức Mẹ, ca đoàn giáo họ Đông Biên đã tô 
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thêm cho cuộc hành hương của GĐPTTTCG hạt Quần Phương 
thêm sinh động và đạt được nhiều kết quả hơn.  

  Được như vậy cũng phải nói đến sự đoàn kết, năng động của 
BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương, đứng đầu là anh trưởng 
Giuse Nguyễn Văn Đễ. Sự nhiệt tình của BCH các xứ đoàn, quý anh 
chị em đoàn viên đã nhiệt tình hưởng ứng lời mời gọi của cha linh 
hướng và Ban tổ chức. 

Vào lúc 15g00 cha Đaminh đặt Mình Thánh Chúa trọng thể, 
cộng đoàn chầu Chúa với chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. 

Lúc 15g30, các cha khai mạc đi đàng Thánh giá trọng thể 
chung quanh ngoài thánh đường đền thánh Quần Phương. 

Ở mỗi chặng, quý cha công bố Tin Mừng, chia sẻ và dâng lời 
cầu nguyện theo ý cầu nguyện của Hội đồng Giám mục Việt Nam 
năm 2019: "Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn"      

Vào hồi 16g50, cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG giáo phận chủ 
tế Thánh lễ trọng thể ngày thứ sáu tuần V mùa Chay. Sau công bố 
và chia sẻ Tin Mừng, ngài đã động viên, khích lệ anh chị em tham 
gia hành hương: Một cuộc hành hương sốt sắng, ý nghĩa, đã thâu 
được nhiều kết quả tốt đẹp.                                   
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Thánh lễ kết thúc hồi 17g45 sau lời cảm ơn của anh đoàn phó 
ngoại vụ giáo hạt Giuse Nguyễn Văn Lạc. Đoàn hành hương chia 
tay nhau trong ân sủng của Trái Tim Chúa Giêsu và tình anh em. 

 

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con xin dâng lên Chúa những việc làm 
tốt đẹp của anh chị em GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu, hầu mong 
làm dịu bớt sự sầu khổ trong 40 ngày Chay tịnh xưa của Chúa vì 
tội lỗi chúng con. Nguyện xin Chúa xuống ơn cho chúng con biết 
thống hối, ăn năn tội lỗi mình, để xứng đáng lãnh ơn hòa giải trong 
mùa Chay Thánh này. Amen. 

 

TT BÀI DỰ THI TÁC GIẢ ĐƠN VỊ 

1 Tiền – Tiền – Tiền Đaminh  
Nguyễn Văn Cửu 

Xđ. Chợ Cầu 
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Giuse Huỳnh Bá Song

Được sự đồng hành của cha 
Phêrô Trần Hoàng Diệu -linh 
hướng GĐPTTTCG giáo hạt Đại 
Hải, vào lúc 8g00 ngày 
30.3.2019, tại hội trường giáo 
xứ Vinh Phát, giáo hạt Đại Hải, 
BCH Gia đình Phạt  tạ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu giáo phận Cần 
Thơ (GĐPTTTCG GP CT) đã tiến 
hành phiên họp thường kỳ đầu 
năm phụng vụ 2019 dưới sự 
điều hành của anh Trưởng ban 
Phaolô Lê Đình Thư. 

Về tham dự phiên họp có sự 
hiện diện đông đủ các thành 
viên BCH giáo hạt Đại Hải, đại 
diện  xứ đoàn trong các giáo hạt: 
Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 
Mau, Đại Hải, Trà Lồng trong 
giáo phận Cần Thơ, và đặc biệt 
còn có sự hiện diện của anh 

Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng 
ban; anh Giuse Nguyễn Đức 
Xinh, Ban hỗ trợ Phát triển GĐ 
PTTTCG VN. 

  Sau nghi thức khai mạc, 
anh Phaolô Lê Đình Thư đã công 
bố quyết định của Đức cha 
Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám 
mục giáo phận Cần Thơ về việc 
bổ nhiệm cha Phêrô Trần Hoàng 
Diệu, chánh xứ giáo xứ Vinh 
Phát kiêm linh hướng 
GĐPTTTCG giáo hạt Đại Hải vào 
nhiệm vụ mới: Tổng linh hướng 
của đoàn thể GĐPTTTCG GP CT, 
kể từ ngày 18.03.2019. Toàn thể 
các thành viên tham dự phiên 
họp đã hân hoan chào mừng cha 
tân Tổng linh hướng GĐPTTTCG 
GP CT. 

Phát biểu chia sẻ, cha Phêrô 
cho biết sẵn sàng nhận nhiệm vụ 
mà Đức giám mục giáo phận vừa 
bổ nhiệm và mong với sự tin 
tưởng, cộng tác của anh chị em 
BCH các cấp trong giáo phận, sẽ 
giúp cha hoàn thành nhiệm vụ 
phát triển, thăng tiến đoàn thể 
về mọi mặt trong thời gian tới. 
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  Phiên họp tiếp tục với báo 
cáo tình hình hoạt động thời 
gian qua của các xứ đoàn. Lần 
lượt các xứ đoàn Cà Mau, Bạc 
Liêu, Sóc Trăng, An Hòa, Thánh 
Tâm, Từ Xá, Nam Hải, Trung Hải, 
Nhơn Mỹ, Rạch Vọp, Bắc Hải, 
Tân Hải, Đại Hải, Vinh Phát, Trà 
Ếch, Thiết An… đã phản ảnh các 
mặt sinh hoạt đạo đức năng 
động, những nỗ lực, hy sinh 
trong các hoạt động tông đồ, bác 
ái và những khó khăn, trăn trở 
mà những người lãnh đạo tâm 
huyết tại các xứ đoàn mong 
muốn cha tân Tổng linh hướng 
và BCH cấp trên ghi nhận, để có 
biện pháp hỗ trợ, giải quyết hầu 
nhiệm vụ đem Trái Tim Yêu 
Thương của Chúa Giêsu đến với 
mọi người của các xứ đoàn ngày 
càng hiệu quả hơn.  

   Triển khai kế hoạch hoạt 
động của đoàn thể năm 2019, 
sau khi hội ý với cha tân Tổng 
linh hướng, anh Trưởng ban 
Phaolô phổ biến các nhiệm vụ: 

  - Trong tháng 4.2019, các 
xứ đoàn trong giáo hạt Đại Hải, 
thông qua cha linh hướng giới 
thiệu 2 nhân sự để tham gia ứng 
cử, bầu chọn vào BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt Đại Hải 
nhiệm kỳ 2019-2022. Anh cũng 
cho biết thêm, riêng trong giáo 
hạt Đại Hải, anh đã đảm nhận 

nhiệm vụ trưởng ban 2 nhiệm 
kỳ liên tiếp, nên chiếu theo nội 
quy của đoàn thể, nhiệm kỳ này 
anh sẽ không thể tiếp tục ứng 
cử. 

- Đầu tháng 5 (ngày giờ sẽ 
thông báo sau), các xứ đoàn cử 
đại diện của mỗi giáo hạt (riêng 
giáo hạt Đại Hải có thể cử 5 
người trong các xứ đoàn của 
giáo hạt), xin ý cha linh hướng, 
cử mỗi xứ đoàn 2 nhân sự (bắt 
buộc phải có Đoàn trưởng) để 
tham gia ứng cử, bầu chọn vào 
BCH GĐPTTTCG GP CT nhiệm kỳ 
2019-2022, thể thức bầu cử sẽ 
dựa theo nội quy của đoàn thể, 
bầu  quá bán tín nhiệm. 

- Lễ Mừng kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu của đoàn thể cấp 
giáo phận vào tháng 6 (BCH 
GĐPTTTCG GP sẽ đăng ký xin 
Đức cha giáo phận Stêphanô chủ 
tế Thánh lễ (ngày giờ Đức cha 
cho biết sau), đồng thời sẽ tổ 
chức đại hội ra mắt cha tân Tổng 
linh hướng cấp giáo phận và 
BCH GĐPTTTCG GP CT. 

- Ban Phát triển của đoàn 
thể cần tổ chức tiếp xúc với quý 
cha sở, Ban Mục vụ các giáo xứ 
trước đây đã có gặp gỡ, giới 
thiệu như: Thánh Tâm, Cái Trầu, 
Xuân Hòa, Láng Sen, Giồng 
Nhãn, Hòa Thành… để tiến hành 
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việc mời gọi hình thành xứ đoàn 
mới. Mọi khó khăn, trở ngại có 
thể liên hệ với cha TLH và BCH 
giáo phận để được hỗ trợ giúp 
đỡ.   

    Phát biểu trong phiên họp, 
anh Giuse Huỳnh Bá Song đã 
thay mặt BCH GĐPTTTCG VN 
chào mừng cha Phêrô tân Tổng 
linh hướng GĐPTTTCG GP CT; 
chúc mừng tinh thần vượt khó, 
hy sinh khắc phục khó khăn để 
tiếp tục duy trì sinh hoạt của các 
xứ đoàn trong giáo phận, mà 
biểu hiện sinh động nhất là sự 
hiện diện đông đủ với tinh thần 
trách nhiệm cao của các anh chị 
em lãnh đạo xứ đoàn trong 
phiên họp đầu năm này. Anh 
đồng tình với phương hướng 
hoạt động của BCH GĐPTTTCG 
GP CT trong giai đoạn sắp đến 
và chúc tân BCH giáo phận sẽ 
được bầu chọn, quy tụ được 
những nhân tố nhiệt thành, có 
tinh thần tông đồ nhiệt huyết, 
yêu mến Trái Tim Chúa Giêsu và 
dám dấn thân đem lửa yêu mến 
ấy phục vụ Giáo hội và tha nhân. 
Anh cũng biểu dương xứ đoàn 
Cà Mau, tuy mới thành lập 
nhưng đã có những hoạt động 
tông đồ, đạo đức phục vụ giáo 
xứ đa dạng, sinh động và hiệu 

quả, mang lại được niềm tin 
tưởng, yêu quí của cha sở và 
cộng đoàn giáo xứ Cà Mau. 

  Huấn từ kết thúc, cha tân 
TLH Phêrô Trần Hoàng Diệu đã 
tâm tình chân thật với cộng 
đoàn: Ngài nhận nhiệm vụ đồng 
hành với anh chị em GĐPTTTCG 
GP CT chỉ vì ‘YÊU’. Chỉ có yêu 
mới dám hy sinh, dấn thân cho 
việc phục vụ một đoàn thể tông 
đồ đầy khó khăn, vất vả… trong 
khi công việc hằng ngày của ngài 
ở giáo xứ, giáo hạt vô cùng bề 
bộn, chồng chất. Do vậy, ngài 
mời gọi mọi người hiện diện hãy 
đến với đoàn thể GĐPTTTCG của 
mình bằng tình yêu: Yêu Chúa, 
yêu mọi người và yêu sứ vụ tông 
đồ mà mình may mắn được 
Chúa mời gọi và mình đã đáp trả 
nhiệt thành thời gian qua. Ngài 
ước mong anh chị em trong cuộc 
sống, biết làm chứng và xây 
dựng cho cộng đoàn mình lãnh 
đạo biết trở thành những chứng 
nhân cho tình yêu và lòng 
thương xót của Thánh Tâm Chúa 
Giêsu… đến với những người 
nguội lạnh, bê trễ, nghiện ngập, 
bất hạnh, nghèo khó… biết cộng 
tác mật thiết với giáo xứ trong 
công cuộc Loan báo Tin Mừng 
của Giáo hội hôm nay.  
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                                         CHÚC MỪNG 

                                            CHA PHÊRÔ TRẦN HOÀNG DIỆU 

chánh xứ giáo xứ Vinh Phát  
         giáo hạt Đại Hải, GP Cần Thơ 

                 đã được 
                                               Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên     
                                                  Giám mục giáo phận Cần Thơ 

Bổ nhiệm làm Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP CầnThơ. 

Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng -Tổng linh hướng 
và BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam 

Hân hoan chúc mừng cha  Phêrô Trần Hoàng Diệu 
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho cha dồi dào ơn 

Chúa, để ngài chu toàn sứ vụ mới mà Giáo hội trao phó. 
 

 
 

                                         CHÚC MỪNG 

                                             CHA GIUSE NGUYỄN VĂN NHẠN 

    chánh xứ giáo xứ Tân An  
          giáo hạt Tân An, GP Mỹ Tho 

                 đã được 
                                            Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm     
                                                  Giám mục giáo phận Mỹ Tho 

Bổ nhiệm làm Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP Mỹ Tho 

Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng -Tổng linh hướng 
và BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam 

Hân hoan chúc mừng cha  Giuse Nguyễn Văn Nhạn 
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho cha dồi dào ơn 

Chúa, để ngài chu toàn sứ vụ mới mà Giáo hội trao phó. 
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Antôn Nguyễn Ngọc Hứa 

Truyền thông GP Đà Lạt 

Tĩnh tâm mùa Chay 2019 

Vào ngày 27-03-2019, BCH 
GĐPTTTCG giáo phận Đà Lạt 
đã tổ chức họp thường huấn 
và tĩnh tâm cho thành viên các 
xứ đoàn kỳ I, năm 2019 với 
thời gian 1 ngày, tại hội 
trường giáo xứ Tân Phú, do 
cha Giuse Trần Văn Chiến – 
Tổng linh hướng GĐPTTTCG 
GP chủ sự. 

Sau phần khai mạc, ông cố 
Giuse Nguyễn Vân Phong -
Trưởng BCH GĐPTTTCG giáo 
phận- trân trọng giới thiệu cha 
Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng, tân 
quản xứ và là cha linh hướng 
GĐPTTTTCG xứ đoàn Tân Phú. 

Trong ngày thường huấn 
và tĩnh tâm hôm nay, BCH các 
cấp đã được cha Giuse Phạm 
Quang Khải -quản xứ kiêm linh 
hướng GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hòa Nam- giảng thuyết về đề 
tài “Đức ái và khiêm nhường 
của người tông đồ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu”. 

Đức ái: Là lòng mến Chúa 
và yêu người. Đức ái phải có 
đối tượng để chúng ta nhắm 
đến đó là Chúa Giêsu. Khi nói 
đến đức ái, ta hãy “yêu thương 
nhau như Thầy đã yêu thương 
các con”. 

Đức ái mà Chúa đem đến 
cho nhân loại là tinh thần phục 
vụ anh em mình, không đòi 
hỏi; với tấm lòng vị tha thì 
người tông đồ thánh tâm phải 
biết cầu nguyện và phó dâng 
tất cả cho Thiên Chúa. 

Tóm lại muốn có đức ái ta 
phải có lòng khiêm nhường, 
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lòng kiên nhẫn vị tha và chịu 
đựng 

Sau phần giảng thuyết của 
cha Giuse, BCH các cấp đã thảo 
luận đóng góp ý kiến trao đổi 
với nhau qua đề tài mới được 
nghe rất sôi động và tâm tính, 
kết thúc buổi sáng học tập lúc 
11h30. 

- Buổi chiều: Với phần 
giảng thuyết của cha Giuse 
Trần Văn Chiến với chủ đề 
“Mùa chay, mùa sám hối ăn 
năn và trở về cùng Thiên Chúa 
là cha nhân từ”.  

Buổi tĩnh tâm kết thúc 
bằng giờ chầu Thánh thể. 

Thăm quý cha nghỉ hưu 

Ngày 06.4.2019, với sự 
đồng hành cha cha Giuse Tổng 

linh hướng, BCH GĐPTTTCG 
giáo phận Đà Lạt đã tổ chức 
thăm quý cha đang nghỉ hưu ở 
nhà hưu dưỡng của giáo phận 
tại giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt 
Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thay mặt 
đoàn, ông cố Giuse Nguyễn 
Vân Phong bày tỏ lòng tri ân 
với các ngài, vì suốt tuổi thanh 
xuân, các ngài đã theo chân 
Chúa Kitô để dấn thân phục vụ 
đàn chiên của Chúa, dẫu trong 
điều kiện khó khăn hay thuận 
lợi. Nay các ngài tuổi cao cần 
được nghĩ ngơi, với tâm tình 
uống nước nhớ nguồn, đoàn 
viên GĐPTTTCG GP Đà Lạt đến 
thăm hỏi và có chút quà mọn 
gửi đến quý cha, để tỏ lòng 
biết ơn và trân quý công ơn 
của các ngài.  

Đáp từ, quý cha cảm ơn 
đoàn và nguyện xin Trái Tim 
Chúa Giêsu thôi thúc lửa mến 
trong lòng anh em, và chúc cho 
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 
mỗi ngày một phát triển. 

Chương trình kết thúc lúc 
11g00 cùng ngày. 
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                                                                                    Giuse Huỳnh Bá Song 

 

Vào lúc 14g20 ngày 
04.4.2019, khóa tập huấn cơ 
bản GĐPTTTCG dành cho đoàn 
viên và BCH GĐPTTTCG giáo 
phận Bà Rịa trong hai ngày 04 
và 05.4.2019 đã được cha 
Vinhsơn Nguyễn Huy Quang, 
linh mục chánh xứ kiêm linh 
hướng GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hòa An tuyên bố khai mạc. 

Ngày 04.4.2019 

Phát biểu trước 52 đoàn 
viên thuộc hai xứ đoàn Hòa An 
và Quảng Thành về tham dự 
khóa học, cha Vinhsơn nêu 
những điểm nhấn quan trọng, 
cần thiết mà các đoàn viên và 
thành viên BCH GĐPTTTCG 
trong giáo phận cần nắm vững, 
đó là: Phải xác định chỗ đứng 



Lửa Mến tháng 05 - 2019 | 47 

của đoàn thể qua nhiệm vụ 
tông đồ nơi môi trường sinh 
hoạt của Giáo hội địa phương, 
để xây dựng mối tương quan 
mật thiết trong giáo xứ được 
thuận lợi, tốt đẹp. Đó là cần 
xây dựng ý thức thuộc về: 
Toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ 
tông đồ, có trách nhiệm với 
hội đoàn mà mình tham gia để 
góp phần vào việc thăng tiến, 
phát triển của đoàn thể, và 
quan trọng nhất là xác định 
hoạt động của đoàn thể phải 
được thực hiện ngay chính nơi 
gia đình mình, trong phạm vi 
các toán nhỏ gần gũi, hầu tạo 
sự khích lệ trong đời sống đức 
tin, duy trì tinh thần tông đồ 
nơi các thành viên trong gia 
đình, giúp thánh hóa gia đình, 
góp phần của đoàn thể vào 
việc cộng tác thánh hóa giáo 
xứ một cách hiệu quả... tránh 

bị lôi cuốn, cám dỗ theo 
khuynh hướng số đông, ảnh 
hưởng xấu đến sinh hoạt 
chung của giáo xứ. 

     Đề tài đầu tiên “Vai trò của 
người giáo dân trong đời sống 
Giáo hội” đã được anh Giuse 
Huỳnh Bá Song, Trưởng BCH 
GĐPTTTCG VN trình bày. Anh 
đã giới thiệu khái quát  niềm 
tin và sự tin tưởng của Giáo 
hội vào vai trò quan trọng của 
người giáo dân qua nhiệm vụ 
tông đồ trong công cuộc Loan 
báo Tin Mừng Ơn Cứu Độ của 
Chúa Giêsu Kitô hôm nay. 
Người giáo dân có rất nhiều cơ 
hội làm việc tông đồ: Rao 
giảng Phúc Âm và thánh hóa 
môi trường sống chung quanh. 
Chính chứng tá của đời sống 
Kitô hữu và những việc lành 
được làm với tinh thần siêu 
nhiên, có sức lôi kéo người ta 
đến với đức tin và đến với 
Thiên Chúa. (TĐGD 18). Tiếp 
đến, anh Giuse Nguyễn Đức 
Xinh, thành viên Ban huấn 
luyện tông đồ của GĐPTTTCG 
VN đã trình bày đề tài: 
“Phương thức xây dựng NỀN 
TẢNG CẤP TOÁN của 
GĐPTTTCG VN”.  
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Những lợi ích cơ bản khi 
sinh hoạt đoàn thể theo cấp 
toán như: Các đoàn viên và gia 
đình dễ gần gũi, gắn kết, hiểu 
biết, quan tâm chăm sóc nhau; 
không phải đi xa thực hiện các 
sinh hoạt đạo đức nền tảng 
của đoàn thể; thuận lợi trong 
việc giúp nhau kiện toàn đời 
sống đức tin gia đình; nắm bắt 
và cộng tác mật thiết với giáo 
xứ qua đoàn thể các công tác 
chia sẻ bác ái, truyền giáo đạt 
hiệu quả. Cũng như công tác tổ 
chức, xây dựng nhân sự điều 
hành cấp toán đã được anh 
trình bày với những dẫn 
chứng thiết thực, dễ hiểu.  

Ở phần thực hành, toàn bộ 
học viên đã được phân thành 
hai toán theo mô hình các toán 
hiện có của xứ đoàn Hòa An, 
để thực hành công tác tổ chức 
nhân sự và điều hành thực tế 
với kết quả thực hiện rất sinh 
động. Toán 1 với anh toán 
trưởng Giuse Ngô Đình Du, đã 
bầu bổ sung chị toán phó 
Maria Nguyễn Thị Miên; toán 2 
với anh toán trưởng Augustinô 
Trần Văn Thám, bầu bổ sung 
toán phó là anh Giuse Nguyễn 
Văn Sơn và anh thư ký 
Vinhsơn Lương Công Tiến 

trong niềm hân hoan của mọi 
người. Từ nay sẽ có thêm 
nhiều nhân tố mới, cùng với 
Ban điều hành xứ đoàn tham 
gia vào sinh hoạt theo phương 
thức đổi mới của đoàn thể với 
một tinh thần năng động hơn. 

Ngày 05.4.2019 

Ngày thứ hai của chương 
trình tập huấn với đề tài “Gia 
đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu là một đoàn thể Công 
giáo Tiến hành (CGTH)” và 
“Mối tương quan của đoàn thể 
CGTH với Giáo hội địa phương 
(giáo xứ )” đã được hai anh 
Giuse Huỳnh Bá Song và Giuse 
Nguyễn Đức Xinh luân phiên 
trình bày với những mẩu 
chuyện dẫn chứng cụ thể, sinh 
động, giúp cho cộng đoàn nắm 
bắt được cơ bản những yếu tố 
hình thành của đoàn thể CGTH 
(GĐPTTTCG) mà mình tham 
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gia, cũng như mối tương quan 
mật thiết, có tổ chức của đoàn 
thể trong sinh hoạt chung của 
giáo xứ, để mọi người có thêm 
ý niệm về một sự cộng tác có 
trách nhiệm sau này.  

Nhiều câu hỏi  liên quan 
đến các đề tài trong hai ngày 
tập huấn và trong quá trình 
sinh hoạt của đoàn thể đã 
được các học viên đặt ra và đã 
được các anh giải thích thỏa 
đáng. 

Kết thúc khóa tập huấn, 
cha Vinhsơn tuy rất bận rộn 
nhiều việc của giáo xứ cũng đã 
dành thời gian đến để động 
viên, khích lệ tinh thần nhiệt 
thành học hỏi của tất cả các 
thành viên trong giáo phận về 
tham dự khóa học. Ngài mong 
anh chị em sẽ áp dụng thực 
tiễn, hiệu quả các kiến thức 
vào việc thực hiện nhiệm vụ 
tông đồ nơi giáo xứ. 

Thay mặt cộng đoàn, hai 
anh Vinhsơn Trần Cao Biền, 
đoàn trưởng xứ đoàn Hòa An, 
và Giuse Nguyễn Thái, đoàn 
trưởng xứ đoàn Quảng Thành 

có lời tri ân cha Vinhsơn đã ưu 
ái, tạo mọi điều kiện tốt nhất 
của giáo xứ để tổ chức khóa 
tập huấn được thuận lợi và tốt 
đẹp. Đồng thời cũng không 
quên cảm ơn hai anh trong 
BCH GĐPTTTCG VN đã dành 
thời gian, đến chuyển giao 
những tài liệu, kiến thức để hỗ 
trợ sinh hoạt của đoàn thể 
trong giáo phận được hoạt 
động đúng hướng, và hoan 
nghênh tinh thần cầu tiến, 
vượt khó của anh chị em đoàn 
viên hai xứ đoàn đã hiện diện 
đông đủ để học tập, chia sẻ 
những kinh nghiệm hoạt động 
trong tinh thần hiệp thông của 
những người tông đồ của 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Những đóa hoa tươi thắm 
là tâm tình tri ân sâu lắng của 
cộng đoàn được dâng lên cha 
Vinhsơn, thay lời cảm ơn trong 
niềm vui rộn rã của mọi người 
trong ngày kết thúc khóa tập 
huấn, cũng là ngày mừng kính 
Thánh Vinhsơn, bổn mạng cha 
sở Hòa An. 
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Giuse Văn Phượng 

 

“Làm việc chung với 
nhau, muốn được hiệu quả 
phải có ơn của Chúa, cần 
phải hy sinh thời gian, từ bỏ 
con người của mình để sống 
hiệp nhất yêu thương nhau”. 

Đó là lời linh mục Đaminh 
Lâm Quang Khánh trong buổi 
sinh hoạt thường kỳ của Ban 
chấp hành (BCH) Gia đình 
Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) Tổng giáo phận 
TPHCM (TGP), lúc 09g00 ngày 

13.04.2019, tại hội trường 
giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân 
Định. 

Khai mạc 

Đến tham dự có linh mục 
Đaminh Lâm Quang Khánh – 
linh hướng GĐPTTTCG giáo 
hạt Tân Định, Ban Chấp hành 
BCH GĐPTTTCG TGP, đại diện 
BCH GĐPTTTCG các giáo hạt: 
Bình An, Chí Hòa, Gia Định, Gò 
Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận, 
Sàigòn – Chợ Quán, Tân Sơn 

TIN GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN 
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Nhì, Thủ Thiêm, Xóm Chiếu, 
Xóm Mới, và Tân Định. 

Trước khi vào sinh hoạt, 
vào lúc 08g30 các thành viên 
lên nhà thờ chầu Mình Thánh 
Chúa cách trọng thể do linh 
mục Đaminh Lâm Quang 
Khánh – chánh xứ giáo xứ Bùi 
Phát, chủ sự. 

 

Huấn từ của linh mục 

Bước vào sinh hoạt chuyên 
môn, linh mục Đaminh chia sẻ: 

Trước hết, ngài chào mừng 
BCH GĐPTTTCG TGP và các 
giáo hạt đến họp định kỳ tại 
giáo xứ Bùi Phát. Ngài nhận 
xét: GĐPTTTCG là một đoàn 
thể công giáo tiến hành hoạt 
động tích cực từ giáo xứ đến 
giáo phận, ngoài ra còn lan 
rộng đến các giáo phận khác 
để mỗi ngày thêm phát triển; 
kết hiệp với cha chánh xứ làm 
những công tác mục vụ, qua 
những việc đơn giản giúp cho 

giáo xứ ngày một phát triển 
hơn. 

Ngài nhắc đến những lợi 
ích khi đọc kinh chung tại các 
gia đình nhất là kết hiệp với 
GĐPTTTCG thật có ý nghĩa. 
Ngài nhắc nhớ: làm việc chung 
với nhau, muốn được hiệu quả 
phải có ơn của Chúa, do Chúa 
Thánh Thần hoạt động nơi mỗi 
người, cần phải hy sinh thời 
gian, từ bỏ con người của mình 
để sống với tất cả mọi người 
trong sự hiệp nhất yêu thương 
nhau ; đoàn thể GĐPTTTCG 
không chỉ hoạt động bằng hình 
thức bên ngoài, mà cần đi vào 
chiều sâu về mặt đạo đức 
thiêng liêng để phát triển cho 
đoàn thể mình và cho Giáo 
Hội. 

Báo cáo của các thành 
viên 

Tiếp tục chương trình, anh 
Giuse Nguyễn Văn Luyện – 
Trưởng BCH đã báo cáo tình 
hình hoạt động của GĐPTTTCG 
giáo hạt Tân Định từ tháng 
4/2018 đến tháng 4/2019 thật 
đầy đủ, những khó khăn trong 
phát triển thêm đoàn viên và 
xứ đoàn, đề ra phương hướng 
cho hoạt động thời gian tới. 



52 | Lửa Mến tháng 05 - 2019 

Sau đó, lần lượt đại diện 
BCH GĐPTTTCG các giáo hạt: 
Gò Vấp,  Bình An , Chí Hòa, Gia 
Định, Hóc Môn, Sàigòn – Chợ 
Quán, Thủ Thiêm, Xóm Chiếu, 
Xóm Mới, Tân Sơn Nhì báo 
cáo:  

Về mặt đạo đức, đọc kinh 
tôn vương hoặc luân phiên tại  
các gia đình diễn ra bình 
thường và đã trải ra các gia 
đình không phải là đoàn viên 
GĐPTTTCG. Kêu gọi các toán 
chia sẻ Lời Chúa qua mỗi lần 
đọc kinh Tôn vương hoặc luân 
phiên tại các gia đình. Chầu 
Thánh Thể chung cho 
GĐPTTTCG giáo hạt vào lúc 
14g30 ngày Chúa nhật đầu 
tháng tại giáo xứ Cầu Kho. 

Đã có BCH cấp giáo hạt 
đồng hành cùng các xứ đoàn. 
Nhiều xứ đoàn cộng tác tốt với 
giáo xứ trong công tác mục vụ. 
Đã tổ chức bác ái tại giáo phận 

Nha Trang ngày 30/3/2019 
(Chí Hòa);  thăm các linh mục 
hưu dưỡng tại Phát Diệm và 
cơ sở khiếm thị Huynh đệ Như 
Nghĩa ngày 06.04.2019 (TSN); 
bác ái tại giáo xứ Nha Mơn 
(Phú Quí) ngày 12.04.2019 
(Thủ Thiêm). Dự kiến tổ chức 
bác ái ngày 24.04.2019 (Gò 
Vấp), tại giáo phận Đà Lạt ngày 
04. 05.2019 (Thủ Thiêm). 

Trong tháng đã chuẩn bị 
thành lập thêm xứ đoàn: Mông 
Triệu, Chánh Hưng; đang xúc 
tiến thành lập thêm các xứ 
đoàn: Bình Thái, Tân Đức, 
Minh Đức. Thời gian tới sẽ 
củng cố và đưa các xứ đoàn: 
Vĩnh Hiệp, Bình Hoà, Phanxicô 
Xaviê, Phú Hữu tái hoạt động 
trở lại. 

Kiến nghị bổ sung chương 
trình tôn vương tại các gia 
đình không có linh mục tham 
dự.  

Báo cáo của Ban Chấp 
hành TGP 

1- Anh Phêrô Nguyễn 
Hồng thịnh, Phó trưởng BCH 
nội vụ báo cáo kết quả hoạt 
động của GĐPTTTCG TGP 
trong tháng:  
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Đợt tĩnh tâm mùa chay 
2019 dành cho các thành viên 
BCH GĐPTTTCG TGP ngày 22 
và 23.03.2019 tại Trung tâm 
Mục vụ giáo xứ Tân Định diễn 
ra tương đối đầy đủ, đúng 
thành phần, nơi ăn ở sinh hoạt 
đầy đủ tiện nghi, giữ đúng nội 
quy sinh hoạt, nhờ đó buổi 
tĩnh tâm có hiệu quả. Tuy 
nhiên vẫn còn một ít khuyết 
điểm nhỏ: còn có người mở 
tiếng reo điện thoại, hút thuốc. 

Tôn vương Thánh Tâm 
Chúa không chỉ cho các gia 
đình đoàn viên GĐPTTTCG  mà 
còn được tổ chức cho tất cả 
các gia đình trong giáo xứ. 

2- Anh Giuse Huỳnh Bá 
Song, Phó trưởng BCH ngoại 
vụ báo cáo: BCH GĐPTTTCG 
các giáo hạt chưa báo cáo các 
đơn vị còn yếu kém để được 
giúp đỡ; các trưởng ban cấp 
giáo hạt đi họp mà không phát 
biểu sẽ như đi cưỡi ngựa dạo 
chơi, tuy nhiên còn có người 
phát biểu lặp đi lặp lại những 
điều không cần thiết; công tác 
phát triển cần thực hiện cho 
tốt nhất, cần tiếp tục giúp đỡ 
sau khi được thành lập; cần 
cho biết lịch sinh hoạt trước và 
tình hình cụ thể để được sắp 

xếp; công tác phát triển chủ 
yếu là người tại chỗ, đem lửa 
xuống và mời gọi các xứ đoàn 
cùng cộng tác; BCH GĐPTTTCG 
giáo hạt Xóm Chiếu cần báo 
cáo linh mục Hạt trưởng để 
triển khai hoạt động. 

Tổng kết và công tác sắp 
tới 

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến, 
Trưởng BCH tổng kết:  

1- Cám ơn BCH GĐPTTTCG 
giáo hạt Tân Định và xứ đoàn 
Bùi Phát. 

2- Bổ sung nhận xét buổi 
tĩnh tâm ngày 23.04.2019: kết 
quả gặt hái được sau đi tĩnh 
tâm đã giúp tinh thần tăng 
thêm; cần có báo cáo bỏ túi 
ngắn gọn số đoàn viên tăng 
giảm với lý do kèm theo, 
những khó khăn của các xứ 
đoàn; cần phân biệt Tôn 
vương và đọc kinh tối luân 
phiên tại các gia đình.  
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Công tác tới: 

Dự kiến GĐPTTTCG TGP đi 
làm bác ái mùa chay ngày 
01.06.2019 tại Cần Giờ. 

Mời trưởng BCH 
GĐPTTTCG các giáo hạt họp 
chỉnh sửa nội quy GĐPTTTCG 
VN tại giáo xứ Tân Hưng lúc 
08g00 ngày 24.04.2019.  

Triển khai phân công tổ 
chức lễ bổn mạng GĐPTTTCG 
TGP ngày 21.06.2019 tại giáo 
xứ Thạch Đà (có văn bản đính 
kèm). Mời các đoàn viên đi 
tham dự thật đông.  

Thăm các cha hưu dưỡng 
tại nhà hưu Lasan Mai Thôn 
ngày 04.05.2019. 

Ngày sinh hoạt BCH 
GĐPTTTCG TGP là 11.05.2019 
tại nhà thờ giáo xứ Thủ Đức, 
giáo hạt Thủ Đức, số 51 Võ 
Văn Ngân – phường Linh 
Chiểu – quận Thủ Đức. 

Góp ý 

Thời gian họp hơi dài có 
thể do báo cáo của các giáo hạt 
hơi dài, tránh tình trạng báo 

cáo bổ sung, thành viên BTV 
phát biểu còn trùng lắp. Có thể 
mời người kế thừa đi họp 
được không? 

BCH GĐPTTTCG TGP chưa 
báo cáo phản hồi kết quả giải 
quyết những khó khăn tại các 
xứ đoàn và các giáo hạt. Việc 
đến học tập tại BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt Sài Gòn – 
Chợ Quán và Hóc Môn có khó 
khăn, nên đăng báo cáo và 
những bài học tốt trên nội san 
LửaMến. 

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến 
giải đáp: Đúng là các phát biểu 
có trùng lắp cần rút kinh 
nghiệm; không cần đến tại chỗ 
để học mà có thể xin File về 
chép và học tập; có thể mời 
người dự kiến kế thừa đi dự 
họp; báo cáo đã được bàn bạc, 
không nên bổ sung. 

Bế mạc 

Buổi họp BCH GĐPTTTCG 
TGP kết thúc vào lúc 11g30. 
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Truyền thông GĐPTTTCG 
Xứ đoàn Tân Phú 

 
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) xứ 
đoàn Tân Phú đã có chuyến chia 
sẻ bác ái Mùa Chay (BAMC) tại 
giáo xứ Lộc Tấn, thuộc huyện 
Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, giáo 
phận Phú Cường, vào ngày 
26.3.2019. 

Sau khi đọc kinh trước đài 
Đức Mẹ, đoàn gần 60 thành viên 
gồm linh mục chánh xứ Giuse Lê 
Hoàng, ông trưởng ban BAMC 
Giuse Nguyễn Văn Thể, ông đoàn 
trưởng xứ đoàn Tân Phú 
Giêrađô Nguyễn Xuân Trang, 

thành viên BCH, đoàn viên và ân 
nhân đã khởi hành chuyến thực 
thi bác ái mùa Chay lúc 05g00 
sáng. 

Điểm đến đầu tiên là giáo 
điểm Lộc An, thuộc giáo xứ Lộc 
Tấn, giáo phận Phú Cường. 
Khoảng 150 người, hầu hết là 
người dân tộc Stiêng đã tập 
trung trước sân nhà thờ để đón 
đoàn.  

Cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ, 
chánh xứ Lộc Tấn đã giới thiệu 
cha Giuse và đoàn thể 
GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Phú với 
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bà con người dân tộc, và ngài 
cảm ơn những tấm lòng bác ái 
của mọi người. Tiếp theo, ngài 
dành một phút cầu nguyện tạ ơn 
Chúa.  

Phát biểu với bà con, cha 
chánh xứ Giuse đã chia sẻ tâm 
tình của đoàn đến chia sẻ chút 
quà nhân dịp mùa Chay và 
nguyện xin Chúa ban ơn cho cha 
sở, các ông bà và gia đình trong 
giáo xứ ngày càng tốt đẹp, hạnh 
phúc. Cha đã hát bài dân tộc 
“Chúa đến ban sức sống”, tạo 
bầu khí vui vẻ cho bà con trước 
khi phát quà cho bà con. Đến 
10g30, đoàn đến điểm thứ hai 
thuộc giáo xứ Lộc Tấn, tiếp tục 
phát quà cho những người dân 
tộc gần khu vực nhà thờ.   

Lúc 11g15, sau khi các thành 
viên đã quy tụ lại tại giáo xứ Lộc 
Tấn, thay mặt đoàn, ông đoàn 
trưởng xứ đoàn đã có lời cảm ơn 
đoàn viên 6 liên toán của xứ 
đoàn và quý ân nhân đã nhiệt 
tình ủng hộ cho chuyến BAMC 
này. Ông nói: “Với phương 
châm: Mang tình thương Thánh 
Tâm Chúa Giêsu đến với người 
nghèo vùng sâu, vùng xa. Hy 
vọng trong năm tới, đoàn thể sẽ 
cố gắng đạt được sự tốt đẹp hơn 
nữa trong việc chia sẻ bác ái”. 
Ngoài ra, ông cũng cảm ơn cha 

chánh xứ Lộc Tấn đã tạo điều 
kiện để đoàn thể có điều kiện 
đến thực thi chia sẻ BAMC tại 
các sóc vùng sâu, vùng xa.  

Cha chánh xứ Lộc Tấn đã 
cảm kích sự chu đáo, tấm lòng 
của các thành viên trong đoàn. 
Ngài cầu xin Chúa ban ơn cho 
mọi người.  

Đáp từ, cha Giuse cảm ơn 
cha chánh xứ Đaminh đã tạo cơ 
hội cho đoàn chia sẻ tình thương 
với đồng bào dân tộc Stiêng. 
Ngài cũng cầu chúc cha và cộng 
đoàn giáo xứ sống mùa Chay và 
mùa Phục Sinh đầy ý nghĩa, đem 
đời sống đức tin đến cho mọi 
người, đặc biệt là những người 
dân tộc. 

Sau đó, đoàn BAMC lên nhà 
thờ đọc kinh cầu nguyện tạ ơn 
Chúa, trước khi cùng với quý 
cha dùng bữa cơm thanh đạm. 

Lúc 12g30, đoàn BAMC chào 
tạm biệt cha Đaminh và kết thúc 
chuyến bác ái, trở về GX Tân Phú 
lúc 17g cùng ngày. Chuyến đi 
chia sẻ BAMC rất tốt đẹp về mọi 
mặt, có ý nghĩa thiết thực, đem 
lại niềm vui và hạnh phúc cho 
những người nghèo trong Mùa 
Chay và chuẩn bị mừng đại lễ 
Phục Sinh. 
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Đôi nét về giáo xứ Lộc Tấn 

Ngôi nhà thờ Lộc Tấn đầu 
tiên được người Pháp xây vào 
năm 1933 cho những công nhân 
làm ở đồn điền cao su thờ 
phượng Chúa.  

Hiện nay, giáo xứ Lộc Tấn có 
1.287 giáo dân (gồm người kinh 
và người dân tộc Stiêng) trên 
tổng số 24.100 dân cư, đa phần 
là người nghèo, họ sống nhờ làm 
thuê, làm mướn, hoặc làm nghề 
cạo mủ cao su nên rất cực khổ.  

Nhà thờ Lộc Tấn được xây 
mới, bên cạnh nhà thờ cũ vào 
năm 2010, và khánh thành năm 
2013. Năm 2014 cha chánh xứ 
đã mua đất làm giáo điểm 
truyền giáo (cách nhà thờ Lộc 

Tấn khoảng 5Km) và mới xây 
một nhà nguyện nhỏ. Giáng Sinh 
năm 2018 mới được nhà nước 
cho phép dâng Thánh lễ đầu 
tiên. Nơi đây có 715 giáo dân 
gồm người kinh và dân tộc. 

Qua thư ngỏ của cha 
Đaminh, đoàn thể GĐPTTTCG xứ 
đoàn Tân Phú đã quyên góp chia 
sẻ BAMC nơi giáo xứ Lộc Tấn với 
tổng số tiền giá trị gần 165 triệu, 
trong đó phát 300 phần quà cho 
đồng bào dân tộc, bao gồm hiện 
kim và hiện vật với tổng số tiền 
120 triệu đồng. Ngoài ra, còn 
một bao lớn quần áo chưa qua 
sử dụng, 250 đôi giày thể thao, 
một số nhu yếu phẩm...  
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Luca Văn Minh  

 

“Anh em chớ quên làm 
việc từ thiện, giúp đỡ lẫn 
nhau, vì Thiên Chúa ưa thích 
những hy lễ như thế” (Dt 
13,16). Hưởng ứng lời Kinh 
Thánh trên đây, đại diện Ban 
Chấp hành (BCH), cùng quý vị 
ân nhân và các thành viên Gia 
đình Phạt tạ Thánh Tâm 
(GĐPTTTCG) giáo hạt Phú Thọ 
đã tổ chức chuyến thực thi bác 
ái vào lúc 5g30 sáng thứ Sáu, 
ngày 29.03.2019, khởi hành từ 
giáo xứ Tân Phước. 

Đoàn gồm 80 người đi trên 
02 xe. Đồng hành cùng đoàn có 
linh mục (LM) Gioan Vianney 
Nguyễn Hữu Lợi, dòng Máu 
Châu Báu Chúa Kitô và 
anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, 
phó nội vụ BCH GĐPTTT TGP 
Sàigòn. 

Đúng 6g30, đoàn tới Trung 
tâm Bảo trợ người già – Mái ấm 
Thiên Ân: số 93/6 đường số 8, 
khu phố 5, phường Tam Phú, 
quận Thủ Đức, TPHCM, do các 
soeur dòng Trinh Vương Mẫu 
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Tâm bảo trợ. Mái ấm Thiên Ân 
hiện có 136 cụ bà là những 
người neo đơn không có con 
cháu. Trong đó, có 30 cụ nằm 
liệt giường không tự chăm sóc 

được cho bản thân. Tại đây, đại 
diện BCH đã trao 100 thùng mì 
gói Hảo Hảo, 700 hộp sữa đặc 
có đường, và 25.000.000đ (hai 
mươi lăm triệu đồng) tiền mặt. 

 

Sau khi thực hiện công việc bác 
ái, đoàn di chuyển lên Đà Lạt. 
Trên đường đi, đoàn đến trung 
tâm Đức Mẹ Núi Cúi thuộc giáo 
phận Xuân lộc, cùng nhau đọc 
kinh, cầu nguyện, xin Mẹ che 
chở cho đoàn đi trên đường 
được mọi sự bằng an. Sau đó, 
đoàn tới Trung tâm dạy nghề 
dòng Lasan, số 69 đường Triệu 
Việt Vương, phường 04, TP Đà 
Lạt. 

Sau khi ổn định chỗ nghỉ, 
các thành viên tham dự Thánh 
lễ lúc 18g00, do LM Gioan 

Vianney Nguyễn Hữu Lợi chủ 
sự và nghỉ đêm tại đây. 

Sáng hôm sau, lúc 6g00, 
tham dự Thánh lễ, dùng điểm 
tâm. Sau đó, lúc 8g00, đoàn 
cùng nhau đi tham quan một số 
thắng cảnh tại TP Đà Lạt. 

Sáng ngày 31.04, lúc 6g00, 
các thành viên tham dự Thánh 
lễ Chúa nhật IV Mùa Chay do 
LM Gioan Vianney chủ tế. Sau 
khi ăn sáng, đoàn khởi hành ra 
về lúc 08g00. Trên đường về, 
đoàn tới Đức Mẹ suối An Bình 
đèo Bảo Lộc, đọc kinh tạ ơn và 
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về đến TP.HCM lúc 18g00 cùng 
ngày trong sự bình an, kết thúc 
chuyến đi thật tốt đẹp. 

Được biết, ngoài công việc 
chia sẻ bác ái nơi Trung tâm 
Bảo trợ mái ấm Thiên Ân Thủ 
Đức, đại diện BCH cũng trao 
cho dòng Gioan Thiên Chúa tại 
Hố Nai số tiền là 25.000.000đ 
(hai mươi lăm triệu đồng); cơ 
sở Nuôi dưỡng hướng nghiệp 
trẻ khiếm thị Bừng Sáng số: 
266/5 Nguyễn Tri Phương, 
quận 10, TPHCM, 10.000.000đ; 
dòng Saint Paul Kontum 
5.000.000đ; tô cháo Phạm Ngọc 
Thạch 5.000.000đ; đến thăm và 
tặng quà cho 16 linh mục và 01 
soeur tại nhà hưu dưỡng Chí 
Hòa với số tiền 8.500.000đ 
(tám triệu năm trăm ngàn 

đồng); giúp đỡ LM Phanxicô 
Nguyễn Văn Lý, tu hội Truyền 
giáo Vinhsơn 1.000.000đ; ủng 
hộ BCH GĐPTTTCG giáo hạt 
Bình An thực hiện chương trình 
“Cây mùa Xuân” 1.000.000đ 
(một triệu đồng). Ngoài ra, BCH 
cũng giúp đỡ cho những gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn 
không phân biệt tôn giáo trong 
giáo xứ Tân Phước với số tiền 
11.000.000đ (mười một triệu 
đồng). 

Tổng số tiền của 
GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ 
thực thi bác ái trong mùa Chay 
2019 được 120.400.000đ, là do 
các đoàn viên GĐPTTTCG và 
quý ân nhân trong giáo hạt Phú 
Thọ cùng nhau đóng góp. 
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JB. Trần Minh Chính 

Hưởng ứng lời kêu gọi 
thực thi bác ái mùa Chay năm 
2019 của Ban chấp hành Gia 
đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu TGP Sàigòn, BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt Chí Hòa 
đã tổ chức chuyến chia sẻ bác 
ái mùa Chay cho những hộ gia 
đình khó khăn không  kể 
lương giáo tại họ đạo Ba Lai và 
giáo điểm Tân Thạch thuộc họ 
đạo vào ngày 30.3.2019. Dù 
hoàn cảnh bà con rất khó 
khăn, cha sở Phancicô Nguyễn 
Tấn Hạp vẫn cố vận động các 
nơi để xây nhà thờ mới cho họ 
đạo. 

Tổng cộng 170 phần quà, 
mỗi phần quà trị giá 250.000đ 

đã được trao tận tay cho bà 
con. Ngoài ra, quý thành viên 
và ân nhân  cũng ủng hộ thêm 
cho cha sở họ đạo, mỗi người 
đôi chút hầu giúp cha sở xây 
dựng Nhà Chúa tại họ đạo này. 
Sau đó, đoàn qua thăm và chia 
sẻ bác ái và dùng cơm trưa tại 
họ đạo Ba Vát. Nơi đây cha sở 
Phêrô Trần Thanh Xuân cũng 
đang xây dựng nhà thờ Ba Vát.  

Nguyện xin Thánh Tâm 
Chúa tuôn đổ muôn hồng ân 
xuống cho quý cha, quý đoàn 
viên và ân nhân đã đóng góp 
công sức, tiền bạc cho công tác 
này.  
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Giuse Văn Phượng 

 

Theo truyền thống tốt đẹp 
của Gia đình Phạt tạ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) 
Tổng Giáo phận Sàigòn (TGP), 
vào lúc 09g00 ngày 06.4.2019, 
đại diện GĐPTTTCG giáo hạt 
Xóm Mới và Tân Sơn Nhì đã 
đến thăm quý linh mục đang 
nghỉ hưu tại trụ sở An dưỡng 
Phát Diệm, số 212  Lê Đức 
Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, 
TPHCM. 

Tham dự có anh Đaminh 
Trần Tiến Công -Trưởng BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, 
anh Giuse Phạm Văn Khánh -
Trưởng BCH GĐPTTTCG giáo 
hạt Tân Sơn Nhì, cùng gần 40 
đoàn viên GĐPTTTCG của 02 
giáo hạt. 

Tại trụ sở Phát Diệm, linh 
mục Phanxicô  Xaviê Nguyễn 
Đức Quỳnh, đại diện quý linh 
mục đang nghỉ hưu tại trụ sở 
An dưỡng Phát Diệm tiếp đón 
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đoàn cách trọng thị. Bằng cách 
diễn giải đơn giản, ngài tâm sự 
về tâm tình những linh mục 
nghỉ hưu: “Các ngài nhiều lúc 
rất buồn nhưng thường động 

viên nhau đã hiến dâng cuộc 
đời cho Chúa thì cố gắng bền 
đỗ đến cùng”. 

Chào linh mục Phanxicô  
Xaviê, đoàn lên tận phòng 

thăm và tặng quà cho 02 linh 
mục, vì các ngài đã yếu. Các 
ngài rất vui khi đoàn đến 
thăm, cha con tâm tình thật 
vui, cảm động. Ngoài ra, đoàn 
cũng gửi 2 phần quà cho 2 cha 
đi vắng.  

Đoàn đã chia tay các ngài 
lúc 10g00. Qua cuộc viếng 
thăm này, các tham dự viên 
cảm nhận được các linh mục 
nghỉ hưu rất cần được quý linh 
mục, tu sĩ và giáo dân đến chia 
sẻ, động viên, tâm tình với các 
ngài, giúp các ngài vui trong 
những ngày cuối đời nơi 
dương thế này. 

 

Giuse Văn Phượng 

Vào lúc 10g30 ngày 06-
4-2019, khoảng 20 thành viên 
GĐPTTTCG đại diện giáo hạt 
Tân Sơn Nhì (TSN) do anh 
Giuse Phạm Văn Khánh -
Trưởng Ban chấp hành- dẫn 
đầu, đã đến cơ sở khiếm thị 
Huynh đệ Như Nghĩa, số 
267/4 Nguyễn Thị Tú, Phường 
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Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, TPHCM, để thăm các em 
đang học tập và sinh hoạt tại 
đây. 

Đây là truyền thống tốt 
đẹp của GĐPTTTCG  TSN, mỗi 
mùa Chay về đều đến 
một hoặc nhiều cơ sở đang 
nuôi dạy các em có hoàn cảnh 
đặc biệt trong địa bàn giáo hạt 
TSN.  

Mặc dù đoàn đến không 
báo trước, nhưng nữ tu dòng 
Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ -
quản nhiệm cơ sở- đã đón tiếp, 
hướng dẫn và giới thiệu với 
đoàn về sinh hoạt, học tập của 
các em khiếm thị. Ngoài các 
em ở nội trú còn có nhiều em 
đến học tập rồi về với gia đình. 

Cơ sở khang trang, sạch 
sẽ. Các em được học chữ 
Braille, nhạc cùng nhiều nhạc 
cụ, vi tính… Các em học hành 
chăm chỉ, hồn nhiên. Ngoài học 

tập, các em còn tham gia hội 
thao cấp quốc gia và quốc tế, 
đã dành được nhiều huy 
chương.  

Đang học tập, nhưng các em 
cũng dành thời gian để sinh 
hoạt với đoàn qua tiếng hát, có 
đệm bằng nhạc cụ thật ấm áp, 
vui tươi, cảm động. 

Được biết: sau thời gian 
ở Trung tâm, nhiều em đã có 
thể tự nuôi sống bản thân; một 
số em đã lập gia đình và sống 
tự lập. 

Chia tay các em, đoàn ra 
về lúc 11g30. Qua chuyến đi 
này, các thành viên trong đoàn 
thấy được Thiên Chúa rất yêu 
thương con người, Ngài không 
bỏ rơi một ai, và  luôn mời gọi 
mọi người cùng Ngài thể hiện 
tình thương cho những người 
lâm cảnh khó khăn. 
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Paul Hoàng Sơn

“Sống bí tích hòa giải và Thánh 
Thể”, là chủ đề buổi tĩnh tâm 
mùa Chay 2019 dành cho đoàn 
viên GĐPTTTCG giáo hạt Thủ 
Thiêm, tại xứ đoàn Long Thạnh 
Mỹ, vào sáng Chúa nhật thứ V 
mùa Chay, ngày 07.4.2019. Đến 
tham dự có khoảng 250 đoàn 
viên đến từ 9 xứ đoàn thuộc giáo 
hạt Thủ Thiêm. 

Trước giờ khai mạc, anh 
Giuse Nguyễn Văn Quí -trưởng 
BCH GĐPTTTGH giáo hạt Thủ 
Thiêm- đã tạo bầu khí thân thiện 

và cởi mở qua lời chào hỏi, và 
cùng nhau hát với minh họa bài 
“Gặp gỡ Đức Kitô”. 

Sau khi cha sở giáo xứ Long 
Thạnh Mỹ tuyên bố khai mạc, 
cha Antôn Nguyễn Minh Thuấn 
(SSS), cũng là cha linh hướng 
GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm 
đã thuyết giảng tĩnh tâm về các 
đề tài: 

- Tĩnh tâm mùa Chay, ý 
nghĩa và sự cần thiết 

- Mùa Chay, thời gian thuận 
lợi để quan tâm đời sống thiêng 
liêng nhờ tĩnh tâm. 

- Tĩnh tâm mùa Chay để yêu 
mến Thánh Thể theo lời khuyên 
của Đức Thánh cha Phanxicô. 

- Tìm hiểu để sống mùa Chay 
Thánh 

- Thánh Thể, nguồn ơn 
thống hối và thứ tha. 

Sự thuyết giảng sống động 
kèm với tài liệu do chính cha 
Antôn biên soạn, để mỗi đoàn 
viên làm tài liệu “Gối đầu 
giường” dùng cho việc suy sét 
lương tâm mình mỗi ngày của 
đời mình. Để đến với bí tích hòa 
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giải, sống trong ơn hòa giải là 
cầu nguyện, hy sinh hãm mình, 
làm việc bác ái và cũng để nhận 
ra quà tặng tuyệt vời của Thánh 
tâm Chúa là “Thánh Thể”, để mỗi 
đoàn viên GĐPTTTCG là một gia 
đình yêu mến, tôn thờ Thánh 
Thể. Tôn thờ Thánh Thể qua 
việc tham dự Thánh lễ và tin vào 
sự hiện diện thật của Chúa Giêsu 
nơi bí tích Thánh Thể. Tôn thờ 
qua việc siêng năng dự lễ và giờ 
chầu Thánh Thể. Tôn thờ nơi 
nhà tạm qua cử chỉ kính trọng 
bái chào và cầu nguyện. 

Linh mục thuyết giảng 

Antôn đã mời gọi các gia đình 
đoàn viên GĐPTTTCG hãy đến 
khám và chữa tại bệnh viện 
Thánh Thể, để có được toa thuốc 
điều trị cho bệnh của tâm hồn 
mình. Uống toa thuốc Thánh Thể 
với chén trà tạ ơn, mỗi đoàn 
viên sẽ được những nụ cười 
thân ái, nhẫn nại, nhân bản, yêu 
thương và lương tâm bình an. 

Sau phần thuyết giảng là những 
phút giây thinh lặng, sám hối, 
cầu nguyện để đến với bí tích 
hòa giải. 

Tiếp theo là Thánh lễ do cha 
Antôn Nguyễn Minh Thuấn chủ 
tế. Đồng tế với ngài có hai cha 
dòng Thánh Thể: cha Paul Maria 
Nguyễn Văn Quang (giảng lễ), và 
cha Phêrô Nguyễn Văn Thỉnh.  

Sau Thánh lễ, cha sở Antôn 
đã giới thiệu về cơ sở của giáo 
xứ đã được xây dựng và kêu mời 
các giới gia trưởng, bà mẹ, các 
đoàn thể của các giáo xứ, nếu có 
tổ chức tĩnh tâm hoặc hội thao 
bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ... 
ngài sẵn sàng đón tiếp và phục 
vụ với đầy đủ tiện nghi, nghỉ 
ngơi cho các đoàn. 

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30. 
Sau đó là bữa cơm trưa đằm 
thắm tình yêu thương, đoàn kết. 

Ra về trong yêu thương bình 
an. Mỗi đoàn viên dự tĩnh tâm, 
ắt hẳn đều nhận ra mình còn 
quá nhiều thiếu sót đối với 
Thánh Tâm Chúa Giêsu và quyết 
tâm quay trở về với Thiên Chúa 
là Cha, vì Chúa đã phán “Dù tội 
đỏ như son cũng trở nên trắng 
như tuyết”. 
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1/Ân nhân Phép lành Tòa Thánh 

2586 Ông Phanxicô Lưu Đức Ngô, Xđ. Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, 
TGP Sàigòn. 

2587 Bà Maria Phạm Thị Khuê, Xđ. Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP 
Sàigòn. 

2588 Ông Valentinô Phạm Văn Ngọc, Xđ. Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, 
TGP Sàigòn. 

 

2/Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển 2019 

     - Xứ đoàn Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn  1.900.000đ 
     - Xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn  2.500.000đ 

      3/  Ủng hộ quỹ đoàn thể 

           - Ân nhân thuộc giáo hạt Gò Vấp      1.150.000đ  
 
 
 
 

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 
04.2019 gồm: 

1/Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 04/2019 

- Xđ. Ba Thôn  100.000đ 
- Xđ. Châu Nam  100.000đ 

- Xđ. Chợ Cầu  600.000đ 

- Xđ. Lạc Quang  150.000đ 

- Xđ. Nam Hưng  100.000đ 

- Xđ. Phú Hạnh  200.000đ 

- Xđ. Tân Đông  250.000đ 

- Xđ. Tân Hưng  200.000đ 

- Xđ. Tân Mỹ  100.000đ 

- Xđ. Trung Chánh  200.000đ 

- Toán 3, Xđ. Bà Điểm   100.000đ 
- Xđ. Martinô, giáo hạt TSN 500.000đ 

- Bà Anna Ròn, Xđ. Hợp An   200.000đ 

- AC Thịnh, Công ty Thiên Khoa   200.000đ 

- Ông Báo & Ông Đạo, Xđ. Thái Bình.   300.000đ 

- Ông Phanxicô X. Nguyễn Mạnh Hùng, Xđ. Thạch Đà.  1.500.000đ 

TRANG ÂN NHÂN 

TRANG BÁC ÁI  - THÁNG 04-2019 
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♦ 15 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo   
          (100.000đ/người): 

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

2/ Ân nhân giúp nồi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc 
Thạch tháng 04/2019: 

- Xđ. Bà Điểm  100.000đ 

- Xđ. Bạch Đằng  100.000đ 

- Xđ. Bình Đông     1.200.000đ 

- Xđ. Châu Nam  100.000đ 

- Xđ. Chợ Cầu  600.000đ 

- Xđ. Hà Đông 200.000đ 

- Xđ. Lạc Quang  150.000đ 

- Xđ. Nam Hưng  100.000đ 

- Xđ. Phú Hạnh  200.000đ 

- Xđ. Tân Hưng  200.000đ 

- Xđ. Tân Đông  200.000đ 

- Xđ. Tân Mỹ  100.000đ 

- Xđ. Thạch Đà  1.000.000đ 
- Xđ. Thủ Đức  500.000đ 

- Xđ. Trung Chánh  200.000đ 

- Xđ. Trung Mỹ Tây   100.000đ 

- Gia đình ông Phêrô   200.000đ 

- Anh Sơn, Xđ Tân Phú 1.000.000đ 

- Chị Yến Nhi  500.000đ 

- Chị Maria Bích Liên  200.000đ 

- Chị Maria Hường 300.000đ 

- Chị Maria Teresa   100.000đ 

- Chị Liên (Q.5)  100.000đ 

- Anh Ngô Văn Bắc 100.000đ 

- BCH và đoàn viên GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ  5.000.000đ 
- Xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức 500.000đ 

- Xứ đoàn Bình An (giúp tháng 2+3+4)  600.000đ 

- Xứ đoàn Bình Hưng (giúp tháng 2+3+4) 920.000đ 

- Toán 3, Xđ/ Bà Điểm  100.000đ 

- Toán Marcô, Xđ. Thánh Khang, giáo hạt Thủ Đức  500.000đ 

- Bà Sang + Bà Lạc (giúp tháng 3+4+5)   600.000đ 

- Chị Maria Hồng Ngọc + Anh Đệ  800.000đ 

- 01  ân nhân Gx/ Bắc Dũng: 

 *  giúp nồi cháo B/v Phạm Ngọc Thạch   1.000.000đ  

 *  giúp công tác Ban bác ái   1.000.000đ 
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3/ Ân nhân giúp công tác thăm quý cha hưu dưỡng TGP Sàigòn: 

- Bà cố Vân Yên, xứ đoàn Hà Nội   500.000đ 

- Ông cố Ban, xứ đoàn Hà Nội  300.000đ 

- Bà trùm Thư, xứ đoàn Hà Nội  300.000đ 

- Chị Maria, xứ đoàn Hà Nội  200.000đ 

- Gia đình Ông Phêrô, xứ đoàn Hà Nội  200.000đ 

- Chị Maria Têrêsa Hòa  1.000.000đ 

4/ Ân nhân giúp người nghèo giáo xứ Phú Phong  

- Anh Giuse Trường Sơn (Tô Hiệu) - Cha Sơn nhận 1.000.000đ 

- Bà Maria Nguyễn Thị Hảo - Tân Phú - Cha Sơn nhận 1.000.000đ 

- Bà Têrêsa Đinh Thị Chính - Tân Phú - Cha Sơn nhận 500.000đ 

- Anh Vinh - Tân Phú - Cha Sơn nhận 300.000đ 

        5/ Ân nhân giúp BCH và đoàn viên GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới 
thăm quý cha An dưỡng Phát Diệm ngày 07/4/2019 

- Xứ đoàn Hà Đông  3.000.000đ 

- Xứ đoàn Thái Bình  1.000.000đ 

- Xứ đoàn An Nhơn   1.000.000đ 

- Xứ đoàn Hà Nội  1.000.000đ 

- Xứ đoàn Đức Mẹ HCG 1.000.000đ 

- Xứ đoàn Thạch Đà  1.000.000đ 

- Xứ đoàn Trung Bắc  500.000đ 

- Xứ đoàn Lạng Sơn  500.000đ 

- Xứ đoàn Tử Đình  500.000đ 

- Xứ đoàn NV Hòa Bình  400.000đ 

- AC Thịnh  500.000đ 

- Bà Hựu 500.000đ 

- Ông Phan  600.000đ 

- AC Lộc (Đẹp)  500.000đ  

- Chị Biết  200.000đ 

- Anh Đẩu  200.000đ 

- Anh Minh  200.000đ 

- Anh Huy  200.000đ 

- Chị Thực  100.000đ 

- Ông Từ  100.000đ 

- Chị Hường  200.000đ 

- Chị Hoa T.L  100.000đ 

- Chị Hùng  100.000đ 

- Chị Hương  100.000đ 

- Chị Loan  50.000đ 

- Chị Thu  50.000đ 

- Chị Thứ  50.000đ 

- Ông Chính  50.000đ 

- Ông Báu - Tuấn 30.000đ 

- Xđ. Hợp An ủng hộ 04 thùng ngũ cốc, trị giá  1.600.000đ 

- Toán Đaminh, xứ đoàn Thạch Đà  3.100.000đ 
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        6/ Ân nhân giúp BCH và đoàn viên GĐPTTTCG giáo hạt Tân Sơn 
Nhì  giúp quý cha nghỉ hưu và cơ sở khiếm thị Huynh đệ Như Nghĩa 

- Xđ. Bình Thuận 5.000.000đ 

- Xđ. Phú Trung 2.500.000đ  

- Xđ. Tân Thành 2.000.000đ 

- Xđ. Ninh Phát 1.000.000đ 

- Xđ. Tân Phú 1.000.000đ 

- Xđ. Thiên Ân 1.000.000đ 

- Xđ. Gò Mây 500.000đ 

- Xđ. Hy Vọng 500.000đ 

- Xđ. Martinô 500.000đ 

- Xđ. Nhân Hòa 500.000đ 

- Xđ. Phaolô 500.000đ 

- Xđ. Tân Châu 500.000đ 

- Xđ. Tân Hương 500.000đ 

- Xđ. Tân Thái Sơn 500.000đ 

- Xđ. Tân Việt 500.000đ 

- Xđ. Văn Côi 500.000đ 

- Xđ. Bình Chánh 300.000đ 

- Xđ. Phú Thọ Hòa 300.000đ 

- Bác Mại, Xđ. Tân Thái Sơn  1.000.000đ 

- Chị Thủy, Xđ. Tân Phú 200.000đ 

 

 

 

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:  

1/ Bà Maria Ngô Thị Nghi, SN 1924. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ngày 12.02.2019.    

2/ Bà Maria Đinh Thị Khải, SN 1982. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ngày 16.02.2019.        

3/ Ông Giuse Đặng Hiếu Anh, SN 1944. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 
22.02.2019 

4/ Ông Giuse Võ Văn Minh, SN 1965. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 10.3.2019. 

5/ Ông Giuse Võ Văn Minh, SN 1965. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 10.3.2019. 

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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6 / Bà Maria Đặng Thị Đỏ, SN 1935. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi 
về ngày 13.3.2019. 

7/ Bà Maria Trần Thị Nhạn (Kham), SN 1937. Đoàn viên GĐPTTTCG  
xứ đoàn Nghĩa Dục, giáo hạt Quỹ Nhất, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi 
về ngày 15.03.2019. 

8/ Bà Maria Nguyễn Thị Thơm, SN 1929. Đoàn viên và ân nhân 
GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sàigòn. Được 
Chúa gọi về ngày 17.03.2019 

9/ Ông Giuse Phạm Văn Hùng, SN 1955. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 19.03.2019. 

10/ Ông Gioan Đinh Xuân Thịnh, SN 1956. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 19.03.2019 

11/ Bà Maria Đinh Thị Nhung, SN 1921. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Thức Hóa, giáo hạt Thức Hóa; là ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 20.03.2019.  

12/ Ông Anrê Vũ Đình Chiến, SN 1946. Đoàn viên GĐPTTTCG  xứ 
đoàn Nghĩa Dục, giáo hạt Quỹ Nhất, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về 
ngày 20.03.2019.                                                 

13/ Ông Antôn Nguyễn Văn Biểu, SN 1938. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Bình Di (Chrey Thôm), giáo hạt Tonlé Bassac, giáo phận Phnom Pênh. 
Được Chúa gọi về ngày 20.03.2019.       

14/ Ông Đaminh Đỗ Văn Chí, SN 1952. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Võ Dõng, giáo hạt Gia kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Được Chúa gọi về 
ngày 28.3.2019. 

15/ Ông Giuse Lê Văn Viên, SN 1930. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 30.03.2019 

16/ Ông Giuse Lã Quang Chí, SN 1972. Nguyên phó Nội vụ 
GĐPTTTCG xứ đoàn Phước Quả, giáo hạt Phước Long, giáo phận Ban Mê 
Thuột. Được Chúa gọi về ngày 30.03.2019.       

17/ Bà Maria Đinh Thị Ly, SN 1932. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ngày 30.03.2019. 
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18/ Ông Phêrô Phạm Thanh Lâm, SN 1946. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Ninh Sa, giáo hạt Tứ Tùng; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 31.03.2019. 

19/ Ông Giuse Đinh Đức Cảnh, SN 1967. Đoàn viên GĐPTTTCG  xứ 
đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 02.04.2019. 

20/ Bà Maria Đặng Thị Sơn, SN 1924. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 03.04.2019. 

21/ Ông Giuse Trần Văn Thoại, SN1973. Đoàn viên và ân nhân 
GĐPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, giáo phận Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 05.04.2019 

22/ Ông Giuse Mai Thanh Triều, SN 1974. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. 
Được Chúa gọi về ngày 08.04.2019.               

23/ Ông Giuse Nguyễn Viết Tân, SN 1941. Ân nhân GĐPTTTCG xứ 
đoàn Bùi Môn và giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 
14.04.2019.     

 

Trong họ có một tiền bối cùng thế hệ 
với ông nội, đã ngoài bảy tuổi rồi, vậy mà lại 
cùng một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi ngồi 
chơi bắn bi trên mặt đất, lại còn hò hét ầm ĩ. 

Kết quả là đến tai bà cụ, cụ mang cả 
nạng ra định đánh ông, ông vùng dậy té chạy. 

Cuối cùng cũng bị cụ bắt kịp, ngoan ngoãn khép nép chịu đòn. 

Sau đó ông mới cười nói: “Nếu không phải sợ mẹ ông bị ngã, 
thì còn lâu bà ấy mới bắt kịp ông được nhé…” 

Cho dù là bao nhiêu tuổi, mẹ luôn là sự hiện diện ấm áp nhất, 
là người đáng để chúng ta dùng cả đời chăm sóc. 


