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ĐGM GB. Bùi Tuần 
 Năm nay nếu tháng Mân côi nhấn mạnh đến việc sám hối, thì 

thiết tưởng sẽ thêm ý nghĩa có sức cứu độ. Bởi vì tình hình hiện 
nay đang báo hiệu nhân loại đang rất cần được cứu. 

1. Cách đây hai ngày, ban 
đêm trong giấc ngủ, tôi chiêm 
bao thấy Đức Mẹ Maria giữa các 
Thánh tông đồ. Được thấy Mẹ, 
tôi cảm thấy một hạnh phúc lạ 
lùng, đầy âu yếm thân thương. 

2. Mẹ không nói gì, nhưng từ 
giây phút ấy, tôi nhận được rất 
nhiều tín hiệu cho tôi hiểu: Mẹ 
không đến cho riêng tôi, mà cho 
tất cả các con cái Mẹ. 

Mẹ muốn nhắn nhủ các con 
cái Mẹ một điều rất quan trọng, 
đó là hãy sám hối. 

3. Sám hối là điều Mẹ đã 
nhắn nhủ ở Fatima trước đây 
100 năm. Năm nay Mẹ nhắc lại, 
vì tình hình đang diễn biến nguy 
hiểm. Nhiều tai họa sẽ ập xuống 
cách khủng khiếp, nếu không 
sám hối. 

4. Hiện nay, sám hối không 
được mấy người thực hiện, bởi 
vì rất nhiều người đã mất ý thức 
về tội. Rất nhiều người cho mình 
là vô tội. Do vậy, sám hối càng 
trở nên khẩn thiết. 

5. Riêng tôi, sẽ vâng lời Đức 
Mẹ, mà sám hối. Sám hối của tôi 
có vẻ riêng tư. Tuy vậy, trong 
tinh thần hiệp thông, tôi cũng 
xin phép được chia sẻ đôi chút. 

Tôi sám hối bằng ba việc sau 
đây. 

Một là để ý đón nhận tình yêu 
xót thương của Chúa. 

Hai là để ý chia sẻ cho người 
khác tình yêu xót thương của 
mình. 

Ba là tỉnh thức trước những 
tại họa. 

6. Sở dĩ phải để ý đón nhận 
tình yêu xót thương của Chúa, 
coi đó là một việc sám hối, bởi vì 
rất nhiều khi chúng ta từ chối sự 
mời gọi của Chúa. Từ chối đó là 
một lỗi lầm xúc phạm đến Chúa. 
Cần phải sám hối. 

Trong Phúc âm, chính Chúa 
Giêsu đã đề cập đến vấn đề từ 
chối sự mời gọi của Chúa. Đó 
chính là một xúc phạm. Dụ ngôn 
chủ nhà dọn tiệc, cho mời khách, 
nhưng nhiều khách được mời đã 
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từ chối, với lý do này lý do kia. 
Vì vậy, chủ nhà thịnh nộ (x Lc 
14, 15-24). 

Trong thực tế, có thể tôi và 
nhiều người trong chúng ta cũng 
đã có nhiều lần từ chối sự mời 
gọi của Chúa. 

Nhất là trong thực tế, có thể 
chúng ta có nhiều lần từ chối 
thánh ý Chúa. Làm việc đạo đức, 
nhưng theo ý mình, chứ không 
theo ý Chúa. 

Vì thế, sám hối của chúng ta 
nên để ý đến sự đón nhận Chúa 
và thánh ý Chúa. Nếu không, 
chúng ta sẽ bị Chúa cho thấy sự 
thật phũ phàng nầy: “ Dân này 
thờ kính Ta bằng môi bằng 
miệng, còn lòng chúng thì lại 
xa Ta” (Mt 15, 8). 

7. Rồi, sở dĩ phải để ý đến sự 
chia sẻ cho người khác tình yêu 
xót thương của ta, bởi vì rất 
nhiều người chúng ta đã dửng 
dưng, vô tâm, chai đá trước 
những người lâm cảnh khổ đau. 

Trong dụ ngôn người 
“Samaria tốt lành” Chúa đã kết 
án thầy tư tế và thầy Levi, vì hai 
ông đã xa tránh, không chịu cứu 
giúp kẻ bị cướp trấn lột và bị 
đánh nằm ở vệ đường (x Lc 10, 
30-37). 

Trong dụ ngôn “Người phú 
quí và người ăn mày”, Chúa 

Giêsu đã kết án người phú quí vì 
ông dửng dưng, vô tâm đối với 
người ăn mày bệnh tật nằm ở 
cổng nhà ông (x Lc 16, 19-31). 

Trong thực tế, có thể tôi và 
chúng ta cũng nhiều lần đối xử 
với những kẻ đói nghèo, khổ đau 
bằng thái độ dửng dưng vô tâm 
ở nhiều mức độ khác nhau. 

Vì thế, sám hối của chúng ta 
nên để ý tích cực nhiều hơn đến 
sự chia sẻ tình thương của ta 
cho những kẻ khổ đau. Tôi thấy 
chúng ta cho dù nghèo túng, 
bệnh tật, già nua, đau khổ đến 
đâu, vẫn có khả năng cho đi tình 
thương của mình. Nhiều người 
nghèo túng, khổ đau đã chia sẻ 
cho tôi tình thương của họ. Đó là 
một bài học quí giá cho tôi về sự 
sám hối. 

8. Rồi, sở dĩ phải tỉnh thức 
trước những tai họa xảy tới, coi 
đó là một việc sám hối, bởi vì rất 
nhiều khi tai họa là hậu quả của 
tội. Nhìn tai họa, để nhận ra tội, 
mà sám hối ăn năn. 

9. Theo giáo lý, khi chúng ta 
nhìn thấy bao nhiêu tai họa hiện 
nay trên thế giới, chúng ta có thể 
hiểu một phần là hậu quả của tội 
hai ông bà tổ tông loài người đã 
phạm xưa. 

Cũng thế, nhiều khi tai họa 
hiện nay là do tội của ai đó đã 
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gây nên. Ai đó có thể là cá nhân, 
có thể là cộng đoàn, có thể là cơ 
chế, cũng có thể là chính chúng 
ta. 

Vì vậy, chúng ta hãy tỉnh 
thức trước những tai họa đang 
xảy ra khắp nơi, để cầu nguyện 
xin Chúa tha tội cho chúng ta và 
cho tất cả mọi người. 

10. Thánh vương Đavid xưa, 
khi thấy tai họa khủng khiếp xảy 
tới cho dân, đã nhận ra tội của 
mình, đó là kiêu ngạo, tự hào vì 
những con số oai hùng trong 
cuộc kiểm tra dân số. Tai họa là 
do tội, nên vua Đavid đã sám hối 
ăn năn (x 2 Samuel 4, 4-17). 

Hiện giờ, xem ra nhiều khi 
chúng ta cũng thích nêu lên 
những con số, để tự hào. Xin hãy 
tỉnh thức, kẻo sẽ không tránh 
được tai họa như vua Đavid xưa. 
Nhưng, nếu đã lỡ rồi, thì hãy 
theo gương ngài mà sám hối ăn 
năn. 

Sám hối nào cũng đòi rất 
nhiều khiêm nhường, cầu 
nguyện, chấp nhận đớn đau để 
đền tội. 

11. Với một thoáng chia sẻ 
trên đây, tôi muốn nói lên điều 
Đức Mẹ đã nhắn nhủ tôi mấy 
ngày nay. Tháng 10 hằng năm 

quen gọi là tháng Mân côi. Năm 
nay nếu tháng Mân côi nhấn 
mạnh đến việc sám hối, thì thiết 
tưởng sẽ thêm ý nghĩa có sức 
cứu độ. Bởi vì tình hình hiện nay 
đang báo hiệu nhân loại đang rất 
cần được cứu. 

12. Sẽ rất nguy hiểm, nếu 
những con cái Đức Mẹ coi 
thường việc sám hối, để cứ nhởn 
nhơ với ảo tưởng “sẽ không sao 
đâu”. 

13. Sẽ là quá muộn, nếu 
những con cái Đức Mẹ bỏ ngoài 
tai sứ điệp sám hối ở Fatima, bởi 
vì tai họa đang tới rất gần. 

14. Sẽ là xúc phạm, nếu 
những con cái Đức Mẹ xúi giục 
người khác đừng sám hối, bởi vì 
Satan chỉ chờ có thế thôi, để lôi 
kéo con người xuống hỏa ngục. 

15. Sẽ rất hy vọng, nếu 
những con cái Đức Mẹ quyết 
tâm đi vào con đường sám hối, 
theo như Đức Mẹ nhắn nhủ. Lịch 
sử cứu độ làm chứng: Sám hối 
bao giờ cũng là chìa khóa mở ra 
kho tàng phục hưng, đổi mới và 
bình an. 

Sám hối là một ơn Chúa ban. 
Hãy cầu xin cho được ơn trọng 
đại và cần thiết đó. 

Long Xuyên, ngày 01.10.2017 
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KÍNH MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN 

Kính Mầu Nhiệm Tuyển 
Chọn: Học chiêm ngắm con 
người và đời sống của Đức Mẹ 

Kính Mầu Nhiệm Tuyển 
Chọn: Học sống tiếng “thưa 
vâng” với ý Chúa trong từng 
giây phút đời mình như Đức 
Mẹ. 

Kính Mầu Nhiệm Tuyển 
Chọn: Đọc ra được trong tiếng 
“thưa vâng” Đức Mẹ đã hoàn 
tất Mầu Nhiệm Tuyển Chọn 
này trong nhất cử nhất động, 

trong từng chuyển động cuộc 
sống của đời Mẹ. 

Thưa Vâng để làm Mẹ 
con Thiên Chúa; Thưa Vâng 
để ẵm con trên tay khi còn 
bé thơ; Thưa Vâng khi dõi 
theo con trên đường truyền 
rao Tin Mừng, niềm vui đan 
xen những khổ nhục khi con 
bị chống đối, bách hại và giết 
chết; Thưa Vâng khi ẵm xác 
con đặt vào mồ; Thưa Vâng 
để sống chức Thiên Mẫu 
trong nước mắt cùng với 
Mầu Nhiệm Nhập Thể, 
Thương Khó, Tử Nạn và 
Phục sinh… 

Rồi tiếng Thưa Vâng này 
được nối dài trong đời mỗi 
chúng con, để khi hoàn tất 
tiếng Thưa Vâng này, cũng là 
lúc chúng con cảm nhận Lòng 
Thương Xót và Ơn Chữa Lành 
của Chúa trên đời chúng con. 
Amen. 

 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI 

(Lc 1,26-38) 

 

 
 

Chúa nhật 06.10.2019 
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                                      BIẾT ƠN  

BIẾT ƠN vì đã Nhận Ơn: 
Mười người đã nhận được ơn 
chữa lành từ Đức Giêsu. 

BIẾT ƠN vì đã Tin Ơn: 
Mười người chắc chắn tin ơn 
chữa lành đến từ Đức Giêsu. 

BIẾT ƠN vì cần phải Đáp 
Ơn: Mười người cần phải đáp 
ơn vì được khỏi bệnh. 

BIẾT ƠN VÌ NHẬN ĐƯỢC 
CHÍNH ĐẤNG BAN ƠN: Mười 

người cũng được mời gọi 
nhận ra tôi đang nhận được 
kho tàng lớn lao, là chính 
Đấng Ban Ơn và BIẾT ƠN để 
LÒNG TIN, CẬY, MẾN được 
lớn lên từng ngày trong đời 
sống chúng ta, và TÂM TÌNH 
TIN, CẬY, MẾN ấy phải được 
lan tỏa đến mọi người. 

 

 
 

 

 

 

 

TRUYỀN GIÁO 
LÀ CHIA SẺ NIỀM VUI TIN MỪNG 

BẢN VĂN TIN MỪNG hôm 
nay Giáo hội công bố, chính là 
BẢN VĂN “Chúa Giêsu sai các 
tông đồ đi loan báo Tin Mừng 
cho thế giới”, chính là một Giáo 

hội đi ra chia sẻ tình yêu của 
Thiên Chúa cho tất cả muôn 
người không loại trừ một ai. 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

 (Lc 17,11-19) 

 

 

 

Chúa nhật 13.10.2019 

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO  
(Mt 28,16-20) 

 

 

 

 

(Lc 17,11-19) 

 

 

 

 
Chúa nhật 20.10.2019 
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+ Đức Giêsu dạy cho các 
tông đồ các bước cần phải làm 
khi loan báo Tin Mừng 
(Truyền giáo): 

1/ Chia sẻ giữa những con 
người với nhau trong đời 
sống hàng ngày: Cuộc sống, 
mưu sinh, việc làm, các biến cố 
vui buồn, hoàn cảnh môi trường 
sống… để đồng cảm, thông cảm 
đón nhận nhau như thể tôi là 
quà tặng của tha nhân và ngược 
lại. 

2/ Loan báo Tin Mừng 
(Truyền giáo): Cùng với tha 
nhân  nhìn lại những trải 
nghiệm từ bản thân trong quá 
khứ… cho đến một ngày người 
ấy nhận ra nơi Đức Giêsu trong 
cái chết và sự sống lại của Người 
-một chân lý, và chân lý ấy làm 
rực sáng cuộc đời họ, dẫu đã 
từng bước đi trong tăm tối và 
tuyệt vọng 

+ Đức Giêsu cũng đang dạy 
cho mỗi người chúng ta như 

khi xưa Người từng dạy cho 
các tông đồ phương thức loan 
báo Tin Mừng (Truyền Giáo): 

1/ Đức Thánh Cha 
Phanxicô trong Tông huấn 
Niềm Vui Tin Mừng, chỉ ra cho 
chúng ta thấy một điều cốt lõi 
trong sứ mạng loan Tin Vui và 
sống Tin Vui, đó chính là thiết 
lập mối tương quan mật thiết 
giữa NIỀM VUI ĐÓN NHẬN 
TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA và 
NIỀM VUI LOAN BÁO TIN 
MỪNG (HOẠT ĐỘNG TRUYỀN 
GIÁO) 

Một người đã nhận được 
tình yêu của Chúa phục hồi ý 
nghĩa cho đời mình, làm sao 
người ấy có thể không chia sẻ 
tình yêu này cho người khác (số 
8-NVTM) 

2/ Mỗi người chúng ta ý 
thức sứ mạng truyền giáo 
Chúa trao cho chúng ta qua 
Giáo hội, chúng ta phải: 

a/ Người truyền giáo luôn 
mang một sức sống mới, tinh 
thần Tin Mừng đích thực và 
trung thành với lời mời gọi 
truyền giáo của Chúa Giêsu (26). 

b/ Thường xuyên trong 
trạng thái truyền giáo (25). 
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                   VÌ CON ĐÂY YẾU ĐUỐI 

 

1/ Tự mãn, khoe khoang: 
Thái độ của người biệt phái 
đứng trước tôn nhan Thiên 
Chúa (Đấng giàu có nhất và 
vinh quang vĩnh cửu) họ lại 
khoe sự giàu có của họ và vinh 
danh chính họ. Thật trớ trêu! 

2/ Khiêm tốn, khao khát: 
Thái độ của người thu thuế, 
đứng trước tôn nhan Thiên 
Chúa (Đấng ban ơn tha thứ và 

giàu xót thương), ông không 
dám nhìn Đấng thánh thiện 
(đứng xa xa), đấm ngực (nhận 
mình tội lỗi), nguyện xin (khao 
khát khiêm tốn nài van chân 
thành, xin Chúa xót thương). 

Đức Giêsu đã tha tội và 
nhận lời xin của người thu 
thuế, còn người biệt phái kia 
đã không được nhận lời. 

Đức Giêsu dạy rằng: Ai tự 
nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; 
ai hạ mình xuống sẽ được 
nâng lên. 

Xin cho con đừng lấy sự 
đạo đức của mình làm thước 
đo kẻ khác. Xin cho con biết 
khiêm tốn nhận ra ân ban 
Chúa tặng thưởng và biết mình 
cần trông nhờ và cậy dựa vào 
Lòng Thương Xót Chúa vì 
con đây yếu đuối. 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

 (Lc 18,9-14) 

 

 

 

Chúa nhật 27.10.2019 
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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 

 

Đức Kitô là Đấng Trung 
Gian duy nhất giữa Thiên Chúa 
và con người nên chỉ có một 
chức tư tế duy nhất của Đức 
Kitô. Qua bí tích Rửa tội, mọi 
Kitô hữu đều được tham dự 
vào chức tư tế của Đức Kitô, 
như chi thể liên kết với đầu. 
Đó là chức tư tế chung của các 
tín hữu, còn gọi là chức tư tế 
cộng đồng. Ngoài ra, Đức Kitô 
còn đặc biệt tuyển chọn một số 
tín hữu để họ nhân danh Ngài 
và với thẩm quyền của Ngài 
mà phục vụ dân Thiên Chúa. 
Đó là chức tư tế thừa tác.  

Phụng vụ Truyền chức 
thánh là việc Đức giám mục đặt 

tay và đọc lời nguyện phong 
chức để tân chức tiếp nối sứ 
mạng Chúa Kitô đã ủy thác cho 
các tông đồ được tiếp tục trong 
Hội Thánh cho đến tận thế. 

Truyền chức thánh còn 
được gọi là thánh hiến, nghĩa là 
được Đức Kitô tách riêng và bổ 
nhiệm để phục vụ Hội Thánh. 

Bí tích Truyền chức thánh 
do Chúa Giêsu thiết lập nhằm 
đặt ra một số người thi hành 
công việc của Chúa: 

-  Truyền giảng: Công bố và 
giải thích Lời Chúa. 

-  Thánh hóa: Cử hành 
Thánh Thể và các Bí Tích. 

-  Lãnh đạo: Phục vụ và 
hướng dẫn tín hữu sống theo 
các giới luật Thiên Chúa và 
Giáo hội. 

I. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 

THÁNH LÀ GÌ? 

Bí tích Truyền chức Thánh 
là bí tích mà qua đó, sứ mạng 
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mà Đức Kitô ủy thác cho các 
tông đồ của Ngài, được tiếp tục 
thực thi trong Hội Thánh, cho 
đến ngày tận thế. (TYGL 322)  

Bí tích Truyền chức thánh 
gồm ba cấp bậc: Giám mục, 
linh mục và phó tế (GLCG 
1536). 

 Giám mục: Giám mục là 
người lãnh nhận cách tròn đầy 
bí tích Truyền chức. Bí tích 
này làm cho giám mục trở 
thành người kế nhiệm hợp 
pháp của các tông đồ và hội 
nhập ngài vào giám mục đoàn, 
chia sẻ với Đức Giáo hoàng và 
các giám mục khác sự quan 
tâm chăm sóc cho toàn thể Hội 
Thánh. Bí tích này trao ban 
cho giám mục trách vụ giảng 
dạy, thánh hóa và cai quản (x. 
TYGL 326). 

Trong một Hội Thánh địa 
phương được ủy thác cho ngài, 
giám mục là mối giây liên kết 
hữu hình và là nền tảng cho sự 
hợp nhất của Hội Thánh đó; 
với tư cách là người đại diện 
Đức Kitô, vị giám mục chu 
toàn trách nhiệm mục vụ đối 
với Hội Thánh này, với sự giúp 
đỡ của các linh mục và phó tế 
của ngài (x. TYGL 327). 

 Linh mục: Linh mục là 
cộng sự viên của hàng giám 
mục. Việc xức dầu bằng Chúa 
Thánh Thần ghi nơi linh mục 
một ấn tín thiêng liêng không 
thể tẩy xóa, khiến ngài nên 
đồng hình đồng dạng với Đức 
Kitô-Tư Tế, và trao cho ngài 
khả năng hoạt động nhân danh 
Đức Kitô-Thủ Lãnh. Linh mục 
được thánh hiến để loan báo 
Tin Mừng, cử hành việc phụng 
thờ Thiên Chúa, nhất là bí tích 
Thánh Thể; từ đó ngài rút 
được sức mạnh cho thừa tác 
vụ của mình và cho nhiệm vụ 
là mục tử của các tín hữu (x. 
TYGL 328). 

Dù được truyền chức cho 
một sứ vụ phổ quát, linh mục 
thực thi sứ vụ này trong một 
Hội Thánh địa phương, liên 
kết trong tình huynh đệ với 
các linh mục khác, cùng nhau 
làm thành linh mục đoàn; các 
vị này, hiệp thông với giám 
mục và thuộc quyền ngài, chịu 
trách nhiệm về Hội Thánh địa 
phương đó (x. TYGL 329). 

 Phó tế: Phó tế là người 
được truyền chức để phục vụ 
Hội Thánh. Bí tích Truyền 
chức làm cho vị phó tế nên 
đồng hình đồng dạng với Đức 
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Kitô-tôi tớ cho mọi người. Một 
trong các phận vụ của phó tế là 
phụ giúp các giám mục và linh 
mục trong việc cử hành mầu 
nhiệm thánh, nhất là Thánh lễ, 
trao Mình Thánh Chúa, chứng 
hôn, Rửa tội, công bố và rao 
giảng Tin Mừng, chủ tọa lễ 
nghi an táng và đặc biệt là làm 
việc bác ái (x. GLCG 1570). 

Ngoài chức phó tế được 
ban cho những người nam 
chuẩn bị lên chức linh mục, 
Công đồng Vaticanô II đã tái 
lập chức phó tế như “một bậc 
riêng và vĩnh viễn thuộc phẩm 
trật” (x. GH 29), gọi là chức 
phó tế vĩnh viễn. Chức phó tế 
vĩnh viễn được ban cho người 
nam đã lập gia đình, đã góp 
phần quan trọng giúp Hội 
Thánh chu toàn sứ mạng (x. 
GLCG 1571). 

II. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 

THÁNH TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH CỨU ĐỘ 

1. Chức tư tế trong Giao 
Ước cũ 

Thiên Chúa đã tuyển chọn 
một dân tộc làm “vương quốc 
tư tế, và dân thánh” (x .Xh 
19,6; x. Is 61,6), đó là dân 
Israen. Trong dân Israen, Ngài 
lại chọn một trong 12 chi tộc 

để chuyên lo việc tế tự là chi 
tộc Lêvi (x. Ds 1,48,53). Chính 
Chúa là phần sản nghiệp của 
họ (x. Gs 13,33). Các tư tế đầu 
tiên của Giao Ước cũ được 
thánh hiến bằng một nghi thức 
đặc biệt (x. Xh 29,1-30; Lv.8). 
Họ “được đặt lên làm đại diện 
loài người trong các mối 
tương quan với Thiên Chúa, để 
dâng lễ phẩm cũng như tế vật 
đền tội” (Dt 5,1). 

Tư tế được đặt lên để loan 
báo Lời Thiên Chúa (Ml 2,7-9) 
và để tái lập sự hiệp thông với 
Thiên Chúa bằng các hy lễ và 
lời cầu nguyện. Tuy nhiên, 
chức tư tế này không đủ khả 
năng thực hiện ơn cứu độ. Các 
hy tế cứ phải dâng mãi mà vẫn 
không đạt tới sự thánh hóa 
dứt khoát (x. Dt 5,3; 7,27; 
10,1-4). Chỉ hy lễ của Đức Kitô 
mới thực hiện được điều này 
(GLCG 1539-1540). 

2. Đức Kitô là Thượng Tế 
duy nhất 

Tất cả hình bóng chức tư tế 
trong Cựu Ước được hoàn tất 
nơi Đức Kitô, Đấng “Trung 
gian duy nhất giữa Thiên Chúa 
và loài người” (1Tm 2,5): Vị 
vua Menkisêđê, “Tư tế của 
Đấng Tối Cao” (St 14,18), được 
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truyền thống Công giáo xem 
như hình bóng chức tư tế của 
Chúa Kitô là “Thượng Tế duy 
nhất theo phẩm trật 
Menkisêđê” (Dt 5,10; 6,20). 
Đức Kitô “thánh thiện, vẹn 
toàn, vô tội” (Dt 7,26), nhờ hy 
lễ duy nhất trên thập giá, đã 
vĩnh viễn làm cho những 
người được thánh hiến trở 
nên hoàn hảo” (Dt 10,14); 
(GLCG 1544). 

Hy lễ cứu độ của Chúa Kitô 
là duy nhất, hoàn tất một lần 
dứt khoát. Tuy nhiên, hy lễ này 
hiện diện trong hy lễ của Hội 
Thánh. Cũng vậy, chức tư tế 
duy nhất của Chúa Kitô hiện 
diện nhờ chức tư tế thừa tác 
mà tính duy nhất không bị suy 
giảm. Do đó, “chỉ mình Đức 
Kitô là tư tế đích thực, những 
người khác chỉ là thừa tác viên 
của Ngài” (x.Thánh Tô-ma A-
qui-nô, thơ gửi tín hữu Do 
Thái 7,4)  (GLCG 1545). 

3. Hai cách tham dự vào 
chức tư tế duy nhất của Đức 
Kitô 

Đức Kitô là thượng tế và 
trung gian duy nhất đã biến 
Hội Thánh thành “Vương quốc 
của các tư tế để phụng sự 
Thiên Chúa là Cha của Người” 

(Kh 1,6). Như thế, tất cả cộng 
đoàn tín hữu là tư tế. Các tín 
hữu thực thi chức tư tế cộng 
đồng bằng cách mỗi người tùy 
ơn gọi riêng, tham dự vào sứ 
mạng của Đức Kitô là Tư Tế, 
Ngôn Sứ và Vương Đế. Chính 
qua bí tích Rửa tội và Thêm 
sức, các tín hữu được “thánh 
hiến để trở nên... hàng tư tế 
thánh” (x. GH 10); (GLCG 
1546). 

Chức tư tế thừa tác hay 
phẩm trật của các giám mục và 
linh mục cũng như chức tư tế 
cộng đồng của các tín hữu đều 
tham dự vào chức tư tế duy 
nhất của Chúa Kitô (x. GH 10) 
theo cách thức riêng của mình 
và bổ túc cho nhau (x. GH 10). 
Dẫu vậy, hai chức tư tế này 
khác nhau về bản chất. Về 
phần các tín hữu, họ thi hành 
chức tư tế cộng đồng bằng 
cách phát triển sống đức Tin, 
đức Cậy, đức Mến, sống theo 
Chúa Thánh Thần. Còn chức tư 
tế thừa tác dành để phục vụ 
chức tư tế cộng đồng, giúp 
phát triển ân sủng bí tích 
Thánh Tẩy của mọi Kitô hữu. 
Đó là một trong những cách 
thế Đức Giêsu luôn dùng để 
xây dựng và hướng dẫn Hội 
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Thánh. Vì thế, chức tư tế này 
được chuyển giao qua bí tích 
riêng là bí tích Truyền Chức 
(GLCG 1547). 

4. Thi hành nhân danh 
Đức Kitô là Thủ lãnh  

Nhờ bí tích Truyền chức 
thánh, linh mục hành động 
nhân danh Đức Kitô là Đầu. 
Cho nên trong các cử hành 
Phụng vụ, Đức Kitô luôn có 
mặt và trở thành hữu hình 
giữa cộng đoàn tín hữu, qua 
các thừa tác viên và thừa tác 
vụ của họ. Sự hiện diện của 
Đức Kitô trong con người thừa 
tác viên khi cử hành Phụng vụ, 
luôn bảo đảm đem lại kết quả 
thiêng liêng của các bí tích, 
chứ không lệ thuộc vào tư 
cách thánh thiện hay bất xứng 

của thừa tác viên. 

Đàng khác, chức tư tế này 
mang tính thừa tác, nghĩa là để 
phục vụ. Vì quyền hành chức 
thánh là quyền của chính Đức 
Kitô, nên sử dụng quyền hành 
này cũng phải theo cách và rập 
khuôn mẫu của Đức Kitô, Đấng 
“đến không phải để được 
người ta phục vụ, nhưng là để 
phục vụ, và hiến dâng mạng 
sống làm giá chuộc muôn 
người” (Mc 10,45). 

Sau cùng, chức tư tế thừa 
tác không những đại diện cho 
Đức Kitô thủ lãnh, nhưng còn 
hành động nhân danh toàn thể 
Hội Thánh, khi dâng lời cầu 
nguyện của toàn thể dân 
thánh, và nhất là khi dâng 
Thánh lễ (GLCG 1548-1553). 

(Còn tiếp) 

 Giúp ghi nhớ 

1. Bí tích Truyền chức thánh là bí tích mà qua đó, sứ mạng mà 
Đức Kitô ủy thác cho các tông đồ của Ngài, được tiếp tục thực thi 
trong Hội Thánh, cho đến ngày tận thế.  

2. Bí tích Truyền chức thánh gồm ba cấp bậc: Giám mục, linh 
mục và phó tế. 

lần cho một cấp, không thể lãnh nhận nhiều lần hay lãnh nhận 
tạm thời.  

 Gợi ý suy nghĩ 

1. Chức tư tế thừa tác của các linh mục khác với chức tư tế 
cộng đồng của người tín hữu  như thế nào? 
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AA 

 
Khánh Nhật Truyền Giáo 
Nhắc nhớ sứ mạng 
Chọn điều cốt yếu 
Bỏ cái tùy phụ. 
 
Không vụ hình thức 
Cũng đừng khoa trương 
Chúa từng cảnh báo 
Pha-ri-sêu xưa. 
 
Vẫn một tinh thần 
Lời Ngài cảnh tỉnh 
Cho người thời nay 
Là chính chúng ta. 
 
Không sống giả hình 
Làm bộ đạo đức 
Xưng danh cá nhân 
Đi tìm chính mình. 
 
Cứ vẻ ta đây 
Làm việc nhà Chúa 
Ôi thôi! Đáng buồn 
Ô danh Ki-tô. 

Đọc và suy niệm 
Gẫm rồi thực thi 
Tin Mừng Phúc âm 
Tuyên xưng Ki-tô. 
 
Học hỏi giáo lý 
Giáo huấn Hội thánh 
Nguyện cầu Thánh Thần 
Dẫn soi mở lòng. 
 
Thi hành ý Chúa 
Tín lý Hội thánh 
Không sống thụ động 
Thực hành đức tin. 
 
Để Chúa ra tay 
Qui tụ, canh tân 
Muôn người, muôn loài 
Một mối duy nhất. 
 
Sứ mạng truyền giáo 
Bản chất Hội thánh 
Không chỉ riêng ai 
Mà cho tất cả. 
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HIỀN ĐỨC   

 
Linh đạo truyền giáo 
Lên đường lữ hành 
Tha hương liên tục 
Tiện nghi đoạn tuyệt 
Ngoại vi đón chờ 
Ánh sáng Tin Mừng 
Cần thiết biết bao 
Đời tha hương vốn 
Nhắc ta tỉnh thức 
Quê hương đích thực 
Ta đang tiến về 
Nước Trời vĩnh cửu 
Giữa một ranh giới 
‘ĐÃ CÓ’ - ‘CHƯA CÓ’ 

Anh chị và tôi 
Chẳng phải cùng đích 
Tự tôn, tự tại 
Chúng ta chỉ là 
Dụng cụ - trung gian 
Khiêm tốn, đơn sơ 
Phục vụ Nước Trời 

Không qui về mình 
Thành công thế trần 
Chẳng giống tí nào 
Hội thánh Ki-tô 
Hội thánh bầm dập 
Mang đầy thương tích 
Lấm lem nhuốc nhơ 
Vì sự đi ra 
Không tìm an toàn 
Buông bỏ bám víu 
Người trẻ hôm nay 
Hãy trở nên như 
Nhà “giảng thuyết học” 
Trong từng ngõ ngách 
Hẻm nhỏ phố lớn 
Vui vẻ tận lực 
Hân hoan tận lòng 
Đem Đức Giê-su 
Đến cùng thế giới 
Hãy để cho người 
Thu hút chúng ta. 
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Giuse Nguyễn Văn Quýnh 

Thường Tung là bậc thầy của 
Lão Tử. Ngày kia, Thường Tung 
đau nặng sắp chết. Lão Tử đến 
bên giường thầy mình mà thưa: 

-  Thưa thầy, thầy sắp bỏ 
chúng con mà đi. Vậy còn điều 
gì muốn dạy dỗ, xin thầy hãy 
nói hết cho chúng con nghe. 

Thường Tung mới há miệng 
ra, hỏi Lão Tử: 

- Răng ta còn không? 

- Dạ thưa thầy, rụng hết rồi ạ! 

- Lưỡi ta còn không? 

- Dạ thưa còn! 

- Vậy, con hãy nhớ cho kỹ: 
Răng cứng thì rụng hết. Lưỡi 
mềm thì còn lại. Hãy xem bài 
học này như lời trăng trối sau 
cùng của ta. 

Câu chuyện trên, khuyên 
chúng ta hãy sống mềm mỏng, 
dịu dàng, ôn hoà và nhường 
nhịn nhau. Xin gửi đến anh chị 
những gợi ý sau đây: 

1. Hãy nói lời mặn mà dễ 
thương 

Nhiều cặp vợ chồng dùng lời 
lẽ như viên đạn găm sâu vào 
trái tim bạn đời. Ví dụ như  khi 
chồng đi qua đêm không về. Vợ 
nói: “Anh chỉ biết có bạn bè, biết 
thế tôi đã chẳng thèm lấy anh”. 
Thay vì dùng lời lẽ kết án, chị 
hãy nói: “Khi anh đi suốt đêm 
cùng bạn bè, em cảm thấy như 
mình chẳng có ý nghĩa gì với 
anh”. Chắc chắn anh ta sẽ hối 
hận mà sửa sai. Kinh Thánh 
dạy: “Lời tử tế là tảng mật ong, 
làm cổ họng ngọt ngào, khiến 
xương cốt lành mạnh” (Cn 16, 
24).  

Muốn cho cuộc sống hôn 
nhân luôn mới mẻ, anh chị hãy 
ý thức về tình yêu và hạnh phúc 
mình đang có. Hãy dành cho 
nhau những lời yêu thương 
ngọt ngào, những lời cảm ơn 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
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chân thành. Hãy nói thành lời 
để diễn đạt tình yêu và hạnh 
phúc. “Một lời nói đáng yêu 
cũng giống như một ngày xuân”. 
Đừng chôn vùi những tình cảm 
biết ơn, quý mến ở trong lòng. 
Hãy nhắc cho nhau cái may 
mắn được chung sống hạnh 
phúc bên nhau. Một lời nói vô ý 
có thể là một hiểm họa xung 
đột, một lời nói nóng giận có 
thể làm tan rã một gia đình. 
Nhưng một lời nói yêu thương 
có thể chữa lành thương tích và 
mang lại bình an. 

2. Hãy nói nhã nhặn, tế nhị 

Chuyện một gia đình: Bầu 
trời u ám, chồng bước ra cửa đi 
làm, vợ nói vọng ra: “Trời sắp 
mưa đó anh”. Chồng nói vọng 
vô: “Ai mà không biết”. Người 
vợ nói hơi lớn tiếng: “Người ta 
nhắc để đem áo mưa mà cũng 
khó chịu”. Người chồng lớn 
tiếng theo: “Tôi lớn rồi, bộ con 
nít sao, chút chút lại nhắc. Lắm 
chuyện”. Bữa cơm tối hôm đó, 
chắc sẽ kém vui!  

Nếu chồng biết vợ thương 
mình, quan tâm đến mình, chắc 
anh sẽ đối đáp kiểu khác: Vợ: 
“Trời sắp mưa đó anh”. Chồng 
đáp: “Cám ơn em, anh có đem 
áo mưa đây”. 

Thánh Phaolô dạy: “Anh em 
đừng bao giờ thốt ra những lời 
độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói 
những lời tốt đẹp, để xây dựng 
và làm ích cho người nghe” (Ep 
4, 29). Vì thế, anh chị hãy tránh 
nói bóng nói gió, nói xách nói 
mé, hay nghĩ một đằng lại nói 
một nẻo. Hãy nói cho sáng tỏ 
vấn đề chứ không phải mượn 
vấn đề để chỉ trích và lên án 
nhau. Ca dao có câu: “Xẩy chân 
còn đỡ được, xẩy miệng hết đỡ”. 

3. Nói những điều tích cực 

Chẳng có anh chồng nào 
muốn nghe vợ mình thủ thỉ: 
“Ngày xưa, có hàng chục anh 
theo đuổi em”. Những câu tào 
lao kiểu này chỉ dẫn đến kết 
cục tồi tệ mà thôi! Hãy nghĩ tới 
những gì là vui thú, là tích cực; 
và tránh những điều mà chẳng 
ai muốn nhắc tới.  

Vợ chồng hãy nói với nhau 
trong tinh thần cởi mở, yêu 
thương và chân thật; nhưng 
không đến độ phải “nói toạc 
móng heo”. Không phải tất cả 
mọi chuyện đều phải nói ra. 
Nếu “Sự thật mất lòng” thì nói 
ra làm chi cho đau lòng nhau! 
Nếu người ta khuấy nước ao tù 
lên, một lớp bùn sẽ nổi lên trên 
mặt nước. Cha ông ta đã dạy 
con cháu: 
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“Chim khôn kêu tiếng rảnh 
rang, 

Người khôn nói tiếng dịu 
dàng dễ nghe”. 

4. Người nói phải có kẻ 
nghe  

Chuyện trò, phải có người 
nói kẻ nghe. Nếu người vợ cứ 
thao thao bất tuyệt mà không 
để ý đến anh chồng đang buồn 
ngủ, thì chị đừng trách là "Anh 
không quan tâm, nói chuyện với 
vợ mà đầu óc nghĩ tới con nào?" 

Theo cơ chế tâm lý sinh học, 
đàn ông chỉ tập trung nghe 
những chuyện vặt trong vòng 3 
phút. Khi chuyện kéo dài, anh 
sẽ ù tai, và… "điếc"! Bởi vậy, 
nếu muốn anh lắng nghe, chị 
hãy nói ngắn gọn thôi. Hãy sử 
dụng điểm nghỉ thông minh, 
bằng cách đặt câu hỏi, để anh 
quan tâm tới câu chuyện của 
chị hơn.  

5. Nói cho rõ ý mình 

Đừng bắt chồng mình phải 
tự đoán ra ý nghĩ của mình. Hãy 
nói rõ ràng cho họ biết nỗi lòng 
của mình. Shakespear đã viết: 
“Không có một gia sản nào cao 
quý cho bằng sự chân thật”. Hãy 
chân thật nói ra ý mình, nhưng 
nói một cách nhẹ nhàng và 
đừng áp đặt người kia phải theo 

mình. Bởi lẽ, áp đặt là thiếu tôn 
trọng người bạn đời, mà thiếu 
tôn trọng nhau là thiếu nền tảng 
cho hạnh phúc lứa đôi.  

6. Đừng nói lời buộc tội 

Sớm muộn gì, cũng có 
những giờ phút “Sóng to gió 
lớn”. Những lúc ấy, đừng bao 
giờ nói những câu “Cạn tàu ráo 
máng”, những lời mà khi “Sóng 
yên biển lặng” qua rồi, thì vết 
thương vẫn không chịu khép 
lại trong tâm trí bạn đời. Ví dụ 
như câu: “Em đã phạm sai lầm 
lớn nhất đời mình là kết hôn với 
anh...”, hay vợ nói với chồng: 
“Thật ra, bản chất của anh là 
ích kỷ, giả dối…”. Vợ chồng 
bước đi bên nhau trong đời mà 
nói với nhau những lời như 
thế, thì có khác gì giẫm đạp lên 
đời nhau! Thật là đau đớn! 

“Lời nói chẳng mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng 
nhau”. 

Nếu không hài lòng điều gì, 
anh chị chỉ nói giới hạn trong 
sự kiện đó, chứ đừng bao giờ 
buộc tội người bạn đời. Hãy 
quan sát chứ đừng đánh giá. Ví 
dụ: Chị thấy anh chở một cô 
gái. Không nên vội đánh giá: 
“Anh là con người lăng nhăng, 
bội bạc”. Nếu bình tĩnh, chị sẽ 
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hỏi: “Hôm qua anh chở cô nào 
đi đâu đó, làm em lo quá?”. Chị 
sẽ có câu trả lời ngay: “À, anh 
đưa cô em họ vô nhà thương 
thăm người bệnh”. Những lời 
buộc tội sẽ là những liều thuốc 
độc giết chết tình yêu, là những 
nấm mồ chôn sống hạnh phúc 
gia đình! 

7. Nói cho đúng lúc  

Khi anh đang dán mắt vào 
màn hình xem đội Chelsea đấu 
với Manchester mà chị lại hỏi: 
"Anh ơi, cái Thúy đang giận mẹ 
chồng đấy. Khuyên nó thế nào 
bây giờ nhỉ?" thì chắc chắn, chị 
không có câu trả lời! Hỏi đàn 
ông một câu “trời ơi” như vậy 
lúc họ đang xem bóng đá là 
điều không tưởng. Hơn nữa, 
đàn ông không có khả năng làm 
cùng một lúc nhiều việc thuộc 
trí óc. Vì thế, chị chỉ nhận được 
những cái cau mày, và những 
lời càu nhàu mà thôi! 

Việc chọn sai thời điểm, sẽ 
làm anh khó chịu còn chị cảm 
thấy bị coi thường. Vậy, trước 
khi bắt đầu một câu chuyện với 
chồng, hãy để ý xem "ảnh" 
đang làm gì, đừng nhân lúc 
chồng đọc báo hay lên mạng 
mà bàn chuyện mua quà biếu 
ông bà ngoại vào dịp tết 

Nguyên đán. Nếu anh đang 
giúp chị nấu ăn hay đưa chị đi 
shopping thì tha hồ mà hỏi.  

Chúa dựng nên ta có một cái 
miệng nhưng lại có hai cái tai, 
là có ý dạy ta: Hãy mau nghe 
nhưng chậm nói. Nghĩa là trước 
khi nói hãy suy nghĩ cho kỹ. 
Người khôn ngoan sẽ “Uốn lưỡi 
bảy lần trước khi nói”. Bởi lời 
nói rất quan trọng, nó có thể 
xây dựng mà cũng có thể phá 
đổ hạnh phúc của anh chị.  

Nếu anh chị biết dùng lời 
nói cho khôn khéo, biết nói 
đúng lúc đúng nơi, và chỉ nói 
những điều cần nói, thì anh chị 
đã thành công trong đời sống 
hôn nhân rồi. Thành quả đó là 
những bông hồng tươi thắm, 
nở rộ trong vườn hoa gia đình 
của anh chị. Mong rằng anh chị 
sống được như lời chúc phúc 
của sách Huấn ca: “Phúc thay kẻ 
biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà 
người ta lắng tai nghe” (Hc 25, 
9). 

Cầu chúc cho cuộc hôn nhân 
của anh chị mãi mãi là mùa 
xuân hạnh phúc, trong bàn tay 
yêu thương của Thiên Chúa 
Tình Yêu. 
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Phaolô Trang Lập Quang 
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt 

  “Mồng một lưỡi trai, mồng 
hai lá lúa”. Ánh trăng bé tí như 
lưỡi trai không đủ chiếu tỏ mặt 
đất và mọi cảnh vật trong đêm 
tối. Lúc này, một bóng đen đang 
leo qua hàng rào của một rẫy cà 
phê rồi hướng về phía ngôi nhà 
nhỏ khi mọi người còn chìm 
sâu trong giấc ngủ. Bóng đen đi 
nhè nhẹ để khỏi gây ra những 
tiếng động nhưng không tài nào 
tránh khỏi sự phát hiện của con 
chó đang xích bên hông nhà. 
Tiếng chó sủa mỗi lúc một dữ 
dội, bóng đen vội vàng chộp lấy 
cái lồng chim họa mi đang treo 
nơi hiên nhà rồi quay lưng bỏ 
chạy, cũng là lúc cánh cửa ngôi 
nhà nhỏ mở tung, mọi người 
trong nhà ùa ra rượt theo bóng 
đen ấy. Với kinh nghiệm bắt 
trộm, anh chủ nhà bấm đèn pin 
sáng lóa soi đường cho tên 
trộm chạy rồi bất chợt anh tắt 

đèn pin làm hắn ta loạng 
choạng trong giây lát nên mọi 
người đã chạy đến gần. Bỗng 
tên trộm chạy vòng qua một 
cây cà phê rồi biến mất, vứt lại 
cái lồng chim trước mặt mọi 
người. Anh chủ nhà ngạc nhiên, 
lẩm bẩm: 

- Quái lạ! Ở đây có địa đạo 
Củ Chi hay sao mà nó biến mất 
nhanh vậy? 

Một ý nghĩ thoáng qua, anh 
chủ nhà bấm đèn pin soi lên 
những cây cà phê đã hơn bảy 
năm tuổi, thì phát hiện tên 
trộm đeo khẩu trang kín mít chỉ 
chừa lại hai con mắt đang ẩn 
náu trên cây làm mọi người 
nhốn nháo và quát lớn: 

- Leo xuống! 

- Đập cho nó một trận rồi lôi 
đến công an. 

-  ... 

- Tên trộm có vẻ sợ hãi leo 
xuống rồi cúi gầm mặt giữa 

SUY TƯ 
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những người trong ngôi nhà 
nhỏ đang bao quanh. 

Anh chủ nhà lộ vẻ tức giận 
giật phăng cái khẩu trang đang 
đeo trên mặt tên trộm, bỗng 
anh kêu lên: 

- Chú Hạo! Hàng xóm với 
nhau sao chú làm vậy? 

- Tôi bị nợ dí! Túng quá nên 
làm liều. 

- Con chim này chỉ đáng giá 
vài triệu bạc! Có giải quyết 
được gì mà chú bảo là nợ dí? 

Còn chị chủ nhà vẫn chưa 
nguôi giận nên quay sang bảo 
mấy đứa con: 

- Thúy! Con sang gọi bà 
Hạnh đến đây để chứng kiến 
chuyện này. 

Chỉ một lát sau người đàn 
bà có dáng vẻ khắc khổ xuất 
hiện cùng với nhũng lời xin lỗi 
không ngơi. 

Chị chủ nhà nói như răn đe: 

- Nể tình hàng xóm! Lần này 
tôi tha cho. Còn lần sau mà tiếp 
tục tôi sẽ đưa đến công an. 

Người ta thường nói 
“Thượng bất chính, hạ tất loạn”. 
Ông Hạo là trụ cột gia đình mà 
không lo làm ăn lại ham mê cờ 
bạc, rượu chè rồi sinh ra trộm 

cắp, đẩy gia đình vào cảnh 
nghèo đói, túng quẫn.  Từ 
những gương mù gương xấu ấy, 
con cái ông dễ dàng bước vào 
con đường hư đốn của những 
tệ nạn. Nhưng nhờ bà Hạnh 
luôn vững tin vào Đức Mẹ nên 
bà và các con ngày đêm lần 
chuỗi Mân Côi. Vì thế, cho dù 
sống trong cảnh khó nghèo và 
bên cạnh là người cha hư đốn, 
vô trách nhiệm, nhưng con cái 
bà vẫn ngoan hiền và học hành 
giỏi giang. Tuy chuyện vừa rồi 
làm bà xấu hổ với hàng xóm, 
nhưng bà vẫn cho rằng đó là 
một hồng ân, vì bà nghĩ khi tỉa 
cành chắc chắn cây sẽ đau đớn 
lắm, nhưng rồi cây sẽ phát triển 
xanh tươi tràn đầy sức sống. 
Chồng bà cũng vậy, sau biến cố 
này sẽ làm ông thức tỉnh mà bỏ 
đi những thói hư nết xấu và 
biết chăm lo làm ăn để gia đình 
thoát khỏi cảnh túng nghèo, 
cho dù trước mắt là một sự 
nhục nhã ê chề. Bà luôn xác tín 
rằng kinh Mân Côi sẽ liên kết bà 
với Đức Mẹ và cùng Đức Mẹ cầu 
xin Chúa Thánh Thần cho gia 
đình bà, cho giáo xứ, cho đất 
nước… và đó cũng là máng 
thông truyền mọi ơn lành của 
Thiên Chúa cho những ai siêng 
năng lần chuỗi Mân Côi. 



22 | Lửa Mến tháng 09- 2019  

Trong tháng vừa qua, 
GĐPTTTCG xứ đoàn Tùng Lâm 
tổ chức một chuyến tắm biển ở 
Nha Trang. Trên đường đi, 
chúng tôi dừng xe ở một quán 
ăn thuộc địa phận Khánh Vĩnh. 
Trong quán lúc này đã có nhiều 
khách đang ngồi quanh các bàn 
ăn, không biết họ là người tỉnh 
nào mà có nhiều cô gái trông 
rất xinh đẹp, với những trang 
phục thật duyên dáng nhưng 
cũng thật kín đáo chứ không hở 
ngực, hở lưng như nhiều cô gái 
ở những thành phố lớn. Bỗng 
tôi nghe họ nói chuyện với 
nhau bằng những tiếng lạ và 
nghĩ rằng đó là dân tộc ít người 
ở các tỉnh miền Bắc. Nhưng tôi 
lại thắc mắc sao trông họ xinh 
đẹp và có vẻ giàu sang hơn cả 
người Kinh. Tôi quay sang hỏi 
một người phục vụ trong quán 
ăn: 

Có phải những người này là 
dân tộc ít người ở các tỉnh phía 
Bắc không? 

- Cô ta nhìn tôi mỉm cười. 

- Là dân tộc nhiều người! Là 
người Trung Quốc đó. 

Thì ra đó là những du 
khách Trung Quốc, nhưng tôi 
không thể phân biệt họ với 
người Việt Nam, trừ khi họ nói 

chuyện với nhau bằng những 
tiếng lạ. 

Rồi trên bãi biển tôi gặp rất 
nhiều người Trung Quốc, trong 
đó đa số là những cô gái xinh 
đẹp, mỗi người một vẻ nhưng 
vẫn ăn mặc kín đáo chứ không 
hở hang khêu gợi. Bên cạnh đó 
là những người Âu, Mỹ, hay 
Liên Xô mắt xanh tóc vàng, còn 
du khách Việt Nam chỉ là con số 
nhỏ. 

Phải chăng đất nước ta rất 
xinh đẹp nên thu hút được 
nhiều du khách hay là giá trị 
đồng tiền của ta chênh lệch quá 
lớn so với đồng tiền thế giới, 
nên những người dân ở các 
nước chỉ bỏ ra một ít tiền là có 
thể đi du lịch ở Việt Nam? 
Nguyên nhân từ đâu? Tại sao và 
tại sao? 

Tắm được một lúc, chúng 
tôi ngồi trên hàng ghế đá ở bờ 
biển để nghỉ mệt, thì một chị 
bán hàng rong đến chào mời 
với giọng nói phảng phất một 
chút gì đó thật tha thiết, như 
van xin lòng trắc ẩn của người 
mua. Nhìn vào thúng hàng tôi 
thấy chỉ có đậu phộng luộc, 
bánh tráng và xoài. Nếu tổng 
giá trị những mặt hàng đó thì 
không quá hai trăm ngàn. Tôi 
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không muốn mua nhưng qua 
giọng nói đó ít nhiều gì cũng 
làm tôi động lòng, nên mua 
giúp chị một gói đậu phộng chỉ 
có mười ngàn đồng. Phải chăng 
đó là mánh lới của người bán 
hàng, hay là chị đang cùng cực 
vật lộn với cuộc sống đầy khó 
khăn bằng những đồng tiền quá 
ít ỏi, mà phải bán dạo suốt ngày 
trên bờ biển. Một cảnh tương 
phản giữa những người ngoại 
quốc tiêu tiền như nước và chị 
bán hàng rong đang gắng 
gượng sinh tồn, phải vất vả 
ngược xuôi suốt ngày làm cho 
lòng tôi chợt thấy xót xa! Không 
những thế, trên bờ biển vẫn 
còn năm, bảy chị đang bán hàng 
rong như thế. 

Phải chăng chỉ ở những 
thành phố lớn người ta mới có 
cuộc sống đầy đủ và sung túc. 
Còn ở những tỉnh lẻ đa số là 
những người nghèo phải vất vả 
ngược xuôi trong chuyện mưu 
sinh, nhất là những người dân 
ở miền Trung. Vì thế, ta không 
lạ gì nhiều thanh niên nam nữ 
miền Trung phải lên các thành 
phố lớn để tha phương cầu 
thực hoặc là xuất khẩu lao động 
để giúp gia đình vượt khỏi cảnh 
đói nghèo. 

Nhưng trong thực tế hôm 
nay, những ông to bà lớn nào 
mà không có nhà cao cửa rộng, 
tiền của dư đầy. Và tôi cũng 
không hiểu tại sao người ta lại 
nói “Cán bộ là đầy tớ của nhân 
dân”. 

Lúc này chị bán hàng rong 
ngồi bệt xuống như trông chờ 
một vài người trong đoàn 
chúng tôi mua giúp, rồi chị thở 
dài than vãn: 

- Hôm qua tôi đi suốt ngày 
mà chẳng bán được gì. Ứa cả 
nước mắt! Tui muốn đổ thúng 
hàng xuống biển cho xong. 

Bỗng một người trong đoàn 
chúng tôi hỏi: 

- Chị có tăm không? 

- Có chứ!  

- Cho tôi xin một cây. 

- Ơ!... Tui tưởng anh hỏi 
tâm. Chứ tăm tui không có. 

Từ đó ta cũng hiểu rằng, bất 
cứ ai trong chúng ta cũng đều 
có cái tâm, đó là lương tri, một 
món quà vô giá mà tạo hóa đã 
ban tặng cho nhân loại để phân 
biệt con người với các loài động 
vật khác. Cho dù đó là một kẻ 
nghèo hèn hay một người giàu 
sang đều có. Chỉ những ai phủ 
nhận cho rằng mình là động vật 



24 | Lửa Mến tháng 09- 2019  

cao cấp, nhưng động vật cao 
cấp cũng chỉ là con vật không 
có lương tâm sẵn sàng chà đạp 
lên quyền sống con người, sẵn 
sàng xâu xé đồng loại để được 
sống sung túc, để được hưởng 
thụ mà không cần đến hai chữ 
lương tâm. 

Nhìn chung, so với nhiều 
nước trên thế giới, chúng ta vẫn 
nằm trong số những quốc gia 
nghèo và sống trong một xã hội 
đầy dẫy những tệ nạn như 
tham ô, lừa đảo, phá thai, cướp 
giật... một thời đại mà sự dữ 
đang hoành hành, Satan đang 
bành trướng thế lực. Những 
người Kitô hữu chúng ta hãy 
cải thiện đời sống theo đúng 
tinh thần Phúc âm, để thắp lên 
một đốm sáng nho nhỏ rồi họp 

cùng cộng đoàn dân Chúa, làm 
bừng sáng cả thế giới trong 
đêm trường tăm tối. 

Muốn thế, ta hãy chạy đến 
cùng Đức Mẹ qua những lời 
kinh nguyện và kinh Mân Côi, 
chính là con đường dẫn đưa 
chúng ta đến với Đức Mẹ. Đức 
Mẹ sẽ dẫn đưa chúng ta đến với 
Đức Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta 
hãy liên kết với Đức Mẹ trong 
kinh Mân Côi để cùng Mẹ khẩn 
cầu Chúa Thánh Thần tuôn đổ 
trên các tín hữu biết mang trên 
mình sứ điệp của Thiên Chúa 
và của Đức Giêsu Kitô, biết lo 
lắng cho tất cả mọi người bằng 
tinh thần bác ái vô vị lợi và 
bằng các hành động của tình 
yêu. 

TT BÀI DỰ THI TÁC GIẢ ĐƠN VỊ 

1 Những trao đổi trong 
cuộc sống 

Đaminh  
Nguyễn Văn Cửu 

Xđ. Chợ Cầu, giáo hạt 
Hóc Môn, TGPSG  
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GB Trần Minh Chính 

 
Ngước nhìn lên Mẹ Mân Côi 

Lòng con say đắm bồi hồi tâm tư 

Dưới chân Mẹ khấn xin ơn 

Tràng kinh chuỗi hạt từ từ lần vơi 

Hoa hồng thoang thoảng giữa trời 

Quyện làn gió thổi tâm hồn êm trôi 

Nhẹ êm dịu ngọt đôi môi 

Câu ca chúc tụng Mẹ tôi muôn đời 

Mẹ là sao sáng muôn nơi 

Soi đường con bước trùng khơi đêm trường 

Mẹ là động núi thiên đường 

Nơi con trú ẩn mỗi lần âu lo 

Mẹ là biển cả rộng to 

Cho con vươn cánh tung hô Ngôi Lời 

Bây giờ Mẹ đã về trời 

Nhưng hằng dõi bước theo từng đoàn con 

Ở đâu có Mẹ lo toan 

Khẩn cầu Thiên Chúa trên cao giúp người 

Mẹ hiền ôi! Thật tuyệt vời 

Đoàn con khấn nguyện không ngơi đêm ngày.  
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Anna Têrêsa Thùy Linh 
Xứ đoàn Tân Lập 

Mẹ ơi! Rất thánh Mân Côi 
Con nghe rạo rực bồi hồi tâm can 
Ngợi khen Mẹ Chúa thiên đàng 
Mến yêu cảm tạ muôn vàn hồng ân. 
Mẹ thông ban xuống gian trần 
Giúp đàn con dại trầm luân tháng ngày 
Ngước trông nhân đức cao đầy 
Khiêm nhu, vâng phục: “Tôi đây nữ tì!” 
Phúc ân Thiên Chúa giữ gìn 
Tội nguyên chẳng vướng, đồng trinh vẹn tuyền 
Bảy gươm đau đớn ưu phiền 
Thấu xuyên lòng Mẹ thỏa niềm ước mong. 
Cứu chuộc nhân thế long đong 
Thoát cơn xiềng xích, ách gông tội đời 
Chúa ban thưởng Mẹ lên trời 
Cả hồn lẫn xác rạng ngời vinh quang. 
Trời cao thần thánh hỉ hoan 
Thế nhân chung tiếng ca khen Kính Mừng 
Vui, Thương, Mừng, Sáng tưng bừng 
Gẫm suy, thực hiện sống cùng Mẹ liên. 
Mân Côi tín thác trọn niềm 
Gian nan sóng gió, ưu phiền thương đau 
Kết tràng hoa thắm muôn màu 
Mến yêu cảm tạ dạt dào đầy vơi. 
Dâng lên Mẹ Chúa trọn đời 
Chúc vinh thờ lạy Chúa Trời khôn nguôi. 
MẸ ƠI! RẤT THÁNH MÂN CÔI! 
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Jos. Hoàng Mạnh Hùng 

Lúc còn là một cậu thiếu 
niên, khi nghe đoạn Tin Mừng 
trong ngày lễ Chúa nhật Truyền 
giáo có câu "Hãy đi khắp cả thiên 
hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi 
loài thụ tạo” (Mc 16,15), cộng 
với tiếng hát hân hoan, ca ngợi: 

Ôi đẹp thay những bước chân 
tiến vào giữa lòng thế giới 

Loan tình thương Chúa Trời, 
loan niềm vui cứu đời 

Cho mọi người và mọi nơi. 

                (Đẹp thay - Mi Trầm  
Thánh ca cộng đồng) 

Lòng tôi lại rạo rực ước mơ 
được trở thành một tông đồ đi 
đến những miền đất xa lạ để rao 
giảng Tin Mừng cho những 
người, những dân tộc chưa biết 
Chúa. Những cảnh tượng đồng 
lúa mênh mông trĩu nặng những 
hạt lúa chín vàng không có 

người gặt hái, khiến tôi ngây 
ngất tưởng tượng như mình là 
một người thợ gặt chính hiệu dù 
chưa bao giờ cầm tới một cái 
liềm, cái hái! 

Dần dà tôi cảm nghiệm ra 
rằng, truyền giáo không chỉ như 
Thánh Phanxicô Xaviê từng bôn 
ba suốt đời nơi cuối trời góc 
biển, nhưng còn là những lời 
kinh nguyện âm thầm trong nhà 
tu kín của Thánh nữ Têsêsa Hài 
đồng Giêsu. Ngoài ra còn biết 
bao hình thức truyền giáo khác 
nhau của hàng giáo sĩ và tu sĩ, là 
những người được huấn luyện 
trong trường lớp đặc biệt có bài 
bản để tiếp nối sứ mạng cứu thế 
của Đức Giêsu.   

Rồi khi được học hỏi về Sắc 
lệnh Tông đồ giáo dân, tôi mới 
vỡ lẽ thêm rằng: Giáo dân cũng 
có bổn phận và quyền làm tông 
đồ, vì qua bí tích Thánh Tẩy, họ 
cũng được tham gia vào chức vụ 
Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Giả 
của Đức Kitô. Đức Kitô là Ðầu 
của họ và họ trở thành chi thể 
của nhiệm thể Người. Họ được 
chính Chúa chỉ định làm việc 
tông đồ. Việc tông đồ được thực 
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thi nhờ đức Tin, đức Cậy và đức 
Ái. 

Để thực hiện tông đồ giáo 
dân, có hai phương pháp hoạt 
động, là tông đồ tập thể và tông 
đồ cá nhân. Các hội đoàn Công 
giáo Tiến hành, trong đó có 
GĐPTTTCG là phương pháp hoạt 
động tông đồ tập thể được Giáo 
hội khuyến khích vì nó có tổ 
chức quy củ, sẽ đáp ứng hữu 
hiệu hơn cho nhu cầu của con 
người và tín hữu. 

Để có thể nói về Chúa cho 
mọi người, người tông đồ giáo 
dân cần phải được huấn luyện: 
Huấn luyện chung cho mọi tín 
hữu và những lớp huấn luyện 
chuyên biệt cho đoàn thể tông 
đồ có nhiều đoàn viên và hoàn 
cảnh khác nhau. Đồng thời tự 
thân họ cũng phải cố công học 
hỏi để hiểu sâu Lời Chúa và để 
biết cảm thông với những người 
mình gặp gỡ. Biết lắng nghe, đọc, 
chiêm ngắm, suy niệm và sống 
Lời Chúa mỗi ngày là điều kiện 
nòng cốt để có thể chu toàn sứ 
mệnh loan báo Tin Mừng cho 
tha nhân, bởi ta không thể cho ai 
điều mình không có.  

Trong Tông huấn “Niềm Vui 
Phúc Âm”, Đức Thánh cha 
Phanxicô khẳng định rằng: “Với 
các việc làm và cử chỉ của mình, 

cộng đoàn rao giảng Tin Mừng 
cần bước vào cuộc sống thường 
ngày của người khác…”. Không 
cần thiết phải đi đến những nơi 
xa xôi, không cần có khả năng 
thuyết giáo với những lý lẽ 
mang tính thuyết phục… mỗi 
giáo dân trong cuộc sống 
thường ngày có thể làm việc 
tông đồ như men ủ trong bột ở 
ngay trong môi trường sống 
“theo mức độ Đức Kitô ban cho” 
(Ep 4,7). Người tông đồ giáo dân 
ý thức mình sẽ đóng nhiều vai 
trò vừa trong Giáo hội vừa nơi 
xã hội, nơi làm việc, gia đình của 
mình… Nơi nào họ cũng mong 
mình trở thành ánh sáng, là men, 
là muối cho trần gian. (x Mt 5,13-
14). 

Khi thực hiện đọc kinh Đền 
tạ luân phiên tại các gia đình, các 
đoàn viên GĐPTTTCG đã đem 
Lời Chúa, câu kinh đến từng gia 
đình, khu xóm nơi gia đình mình 
sinh sống. Lời Chúa, câu kinh ta 
đọc đó cần phải được tỏa sáng 
bằng những việc làm thường 
ngày trong sinh hoạt cộng đồng.  

Để trở nên men Tin Mừng 
cho mọi người, người tông đồ 
giáo dân phải là người có cuộc 
sống mẫu mực, luôn vui vẻ chu 
toàn bổn phận, nói đi đôi với 
làm, dám quên mình vì ích 
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chung, quảng đại góp phần vào 
những việc bác ái - xã hội chung 
trong khu xóm, trong giáo xứ. Vì 
người khác chỉ có thể bị thu hút 
bởi những người sống có uy tín 
đối với mọi người và biết cách 
làm cho điều tốt đi vào lòng 
người.  

Xã hội nói chung và từng 
khu xóm hiện nay đều có những 
hoàn cảnh sống trái ngược nhau: 
Kẻ lắm tiền nhiều của, người 
nghèo khó neo đơn.... Muốn loan 
truyền Tin Mừng yêu thương 
cho tha nhân, mỗi người tông đồ 
giáo dân phải thực hiện việc bác 
ái ngay trong nơi làm việc, khu 
xóm và gia đình mình.  

Quan tâm đến mọi người 
sống chung quanh, không phân 
biệt giai cấp, tín ngưỡng trong 
tinh thần bác ái - xã hội. Người 
tông đồ giáo dân cần bắt chước 
Đức Kitô khiêm hạ, chuyên lo 
làm đẹp lòng Thiên Chúa và yêu 
thương con người. Khi thực thi 
bác ái cần phải nhận ra hình ảnh 
Thiên Chúa nơi tha nhân và bất 
cứ sự gì trao tặng cho người 
nghèo là đã thực sự được dâng 
cho chính Đức Kitô  

Lạy Chúa, xin cho ngày Chúa 
nhật Truyền giáo đánh thức nơi 

mỗi Kitô hữu chúng con sự đam 
mê và nhiệt huyết cần thiết để 
đem Tin Mừng cho toàn thế giới. 
Xin cho chúng con luôn ý thức 
về trách nhiệm truyền giáo của 
một Kitô hữu và hun đúc trong 
chúng con ơn gọi làm tông đồ. 
Cho lòng chúng con luôn rộng 
mở khi đóng góp vào công việc 
mở mang nước Chúa. Xin cho 
chúng con lắng nghe và thực thi 
Lời Chúa mỗi ngày để gia đình 
chúng con trở thành một “cộng 
đoàn cầu nguyện, sống tình yêu 
hợp nhất thủy chung, phục vụ sự 
sống và hăng say loan báo Tin 
mừng”. 

Xin Chúa giúp chúng con trở 
nên những tia sáng, hạt muối, 
hạt men tốt: Nhập thể nhiều hơn 
vào những lãnh vực trần thế để 
biến cải môi trường mình sống 
trở nên tốt đẹp hơn. Cho chúng 
con biết quan tâm sống tinh 
thần Tin Mừng là tinh thần yêu 
thương trong gia đình, trước khi 
loan báo cho người khác cùng 
sống theo. Xin thánh hóa để 
chúng con trở nên những chứng 
nhân Tin Mừng, biết quan tâm 
tới đau khổ và hạnh phúc của 
những người khác trong giáo xứ, 
khu xóm của chúng con. Amen.  
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ĐỨC MẸ NƠI NGƯỜI GIÀU 
CŨNG NHƯ NGƯỜI NGHÈO 

         Đaminh Nguyễn Văn Cửu 
Xứ đoàn Chợ Cầu 

Mẹ yêu Con Mẹ thế nào thi ̀Mẹ cũng yêu thương những người giàu, 
và cả những người nghèo khổ như va ̣y,  Mẹ không muón mo ̣ t ai phải 
hư mát, vì Mẹ đang hợp cùng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ biết 
những người giàu luôn bi ̣cám dõ nhiều hơn, bởi thường giao lưu với 
những tổ chức quyền thế, các thú vui trần tục, tièn bạc điạ vi ̣ sang 
trọng của nèn hưởng thụ; còn người nghèo thì hay buồn chán. 

Mẹ muốn bảo cho họ biét, để họ hiẻu Mẹ hơn, vi ̀người giàu luôn 
bình thản vô tư về các lỗi công bình, hời hợt yếu đuối phàn thiêng 
liêng, phần rỗi linh hòn. Như lời Chúa Giêsu đã nói: “Người giàu, khó 
vào nước Thiên đàng biết bao”, cho nên Mẹ càng lo láng bao nhiêu thì 
càng yêu họ bấy nhiêu, muốn cứu họ, muón đánh động lương tâm họ 
bằng các dấu chỉ, hiện ra nhiều lần ở các nơi như Fatima, Lộ Đức chẳng 
hạn… 

Mẹ dạy cho ta biết, của cải vật chát sẽ tan vào hư vô, là của chóng 
qua không tồn tại, lại không mang đi được buòn lắm chứ! Vì thế ta phải 
biết tận dụng khi ta có được nó, mà mua lấy phúc Thiên đàng cho miǹh 
bàng cách: Hãy đem gửi vào nhà băng thiên quóc, gọi là ngân hàng 
nước Trời, bằng các vie ̣c từ thiện bác ái, giúp người nghèo khỏ, tương 
thân tương trợ, việc công ích xây dựng Giáo ho ̣ i, xã hội… đó là phương 
thế giữ của một cách chác chán, không bi ̣lừa đảo, hao mòn hay hư mất. 

Người giàu có, Mẹ đòng hành 
Người nghèo khó, được thanh danh muôn đời 
Mẹ luôn chăm sóc người ơi! 
Chạy đén cùng Mẹ dâng lời tôn vinh 
Maria Mẹ Chúa thân tiǹh 
Quan phòng Chúa đã phân minh rõ lòng 
Hãy nhìn hoa hue ̣  ngoài đòng 
Thanh bạch tinh tráng thơm trong lãn ngoài 
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Những con chim sẻ chảng sai 
Chảng kho tićh trữ, lai rai no lòng 
Hỡi người hãy còn long đong 
Gán bó két hie ̣p Chúa mong từng ngày. 

Thiên Chúa là Đáng toàn năng hằng hữu, còn chúng ta chi ̉ là loài 
thọ tạo. Chúa yêu loài người đã làm nên thiên nhiên và mọi loài mọi vật 
trên trái đất, ban cho quyền hưởng thụ. Nếu Chúa không ban thi ̀nơi 
chúng ta chẳng có sự gi,̀ chảng có của cải lãn tièn tài… cho nên đói với 
giàu và nghèo chi ̉là mo ̣ t trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng.  

Vì lẽ đó, Mẹ dạy chúng ta ràng: Thiên Chúa là Đáng vô cùng cao cả, 
vượt xa trời cao thảm, không thẻ láy gi ̀mà so sánh cân bàng, có nghiã 
là không thẻ “làm tôi Thiên Chúa lãn tiền tài được”. Thiên Chúa làm chủ 
thời gian và cuộc sóng, chi ̉có mo ̣ t chủ duy nhất mà ta phải tôn thờ yêu 
mến. Chính Mẹ đã sống hoàn cảnh khó nghèo. Mẹ cũng muốn giàu lắm 
chứ, ai lại muốn cái nghèo bao giờ, vấn nạn này có câu giải đáp như 
sau: 

Hãy nhìn gương các Thánh, các ngài cũng thân phận như chúng ta, 
giàu có, nghèo có, thế mà đã từ bỏ ngai vàng, địa vị, danh vọng, chấp 
nhận xa gia đình để đến với Chúa là người Thầy, người chủ duy nhất 
làm thần tượng riêng mình. 

Các ngài đã chấp nhận cái nghèo thể xác để sự giàu có phần hồn 
được lớn mạnh bên Chúa. Sống, làm việc và phục vụ cho Chúa là đến 
với các hoàn cảnh nghèo khổ, túng thiếu; là đồng cảm, chia sẻ, đem 
tình yêu thương phục vụ tất cả mọi người như Chúa đã đến là để phục 
vụ. 

Chính Mẹ đã sống khó nghèo 
Cầu cho con cái cheo leo giữa đời 
Mẫu gương các Thánh tuyệt vời 
Làm tôi một chủ Chúa Trời vinh quang 
Không màng địa vị cao sang 
Tiền bạc của cải lâm sàng hư vô 
Tội lỗi chất chứa đầy bồ 
Làm sao thoát khỏi lâm bô ngục hình!   
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                                                                                 Giuse Trần văn Tuệ 
Xứ đoàn Lạc Quang 

 

Hôm nay, ngày họp GĐPTTTCG xứ đoàn đầu tháng 9.2019, anh 
em chúng tôi mỗi người nhận được một quyển “Nội quy” mới của 
GĐPTTTCG, có đính kèm thêm 1 tấm ảnh Mẹ Maria dịu hiền đang 
ghé bên tai Giêsu hài đồng nói nhỏ: “Giêsu Mẹ yêu con” và lời 
nguyện cầu đơn sơ “Xin Mẹ dạy con yêu mến Thánh Tâm Chúa”. 

Tôi trân trọng đón nhận bằng cả hai tay, vì tôi biết tập sách 
nhỏ này không phải là một quyển truyện ‘bình thường’, hay một 
quyển sách viết về cuộc đời của một danh nhân nào đó... Nhưng 
đối với tôi nó là cả một ‘kho tàng’ vô giá, vì từ hôm nay nó sẽ giúp 
tôi hình thành một con người ‘đoàn viên mẫu mực’ trong một đoàn 
thể được mang danh hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu... 

Nhớ lại thời gian đầu cách đây đúng 10 năm, tôi gia nhập đoàn 
thể này như một lời mời gọi theo cảm tính, vì nể tình bạn mà tham 
gia. Tôi đọc nội quy cách hời hợt không một suy nghĩ; cầm quyển 
nội quy nhưng không một chút trân trọng. Tôi chỉ xem qua 1 lần, 
rồi không đủ can đảm đọc thêm lần nữa, chớ đừng nói chi đến việc 
dành thời gian mà hồi tâm gẫm suy rằng: Tôi đã ‘tiến được cỡ nào 
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trên đường thánh đức’, kể từ ngày tôi ghi tên mình vào hội đoàn 
này! 

Nếu tôi cứ sống hời hợt như thế này thì tương lai của tôi chắc 
chắn sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Tôi chẳng lớn thêm được chút nào 
trong đời sống “Đức tin” hay chẳng trang bị được gì để có sức 
mạnh thiêng liêng mà chiến đấu với những thách đố của thời đại. 
Tôi vẫn là “tôi” đang bị mê hoặc hay chưa  tỉnh ngủ, đang khi có 
biết bao “cám dỗ” đang bủa vây đời sống tôi mạnh như cuồng 
phong vũ bão. Chung quanh tôi nhan nhản những con người sống 
phản nghịch với ‘tinh thần’ của Thánh Tâm Giêsu, không có lòng 
thương xót mà chỉ tìm cách ‘loại trừ nhau’, hay đạp đổ nhau “để 
dành lấy cho mình tiền tài hay thế lực trần tục, mà quên đi những gì 
thuộc về thượng giới” (Côlôxê 3.1). 

Đã đến lúc tôi phải đổi thay cách sống. Tôi run run mở từng 
trang sách “nội quy” rồi từ từ đọc từng chương, từng mục về Tôn 
chỉ là ‘Hợp nhất với Giêsu yêu thương cứu độ nhân loại’. Rồi Mục 
đích ‘Thánh hóa bản thân - Loan truyền Tin Mừng Chúa Giêsu 
Kitô’. Rồi đến Linh đạo ‘Lấy tình yêu đáp trả tình yêu’. Cuối cùng 
hô vang khẩu hiệu chiến thắng: Hi sinh - Yêu thương - Phục vụ để 
Nước Cha trị đến... 

Tôi đặt tập “nội quy” lên bàn làm việc bên dưới quyển Thánh 
kinh Tân ước, để mỗi tối trước giờ đi ngủ tôi có thể ‘thưởng thức’ 
những hương vị ngọt ngào của Lời Chúa, cũng như những lời huấn 
dụ cao xa của tập “nội quy”, như của ăn tinh thần nuôi sống hồn 
tông đồ đang ‘leo loét’ gần muốn tắt, nếu không kịp sửa đổi cách 
sống. 

Tôi cam kết và thầm hứa với Thầy Giêsu và đoàn thể, kể từ 
hôm, nay nhờ ơn Chúa giúp, tôi dành thời gian từ 5 đến 10 phút để 
đọc và sống tinh thần linh đạo ‘nội quy’, để lịch sử đời mình sẽ 
được viết lại bằng những nét chữ “Tình yêu” đậm đà đỏ thắm của 
Thánh Tâm Chúa. Và từ hôm nay, lời tuyên hứa của tôi năm ấy hy 
vọng sẽ đổi thay đời mình!!! 
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stella4u 

 
 
Trời sinh ra nó là kẻ không 

có nhiều “nhan sắc”, nếu không 
muốn nói là không có. Đã vậy, 
lại khuyến mãi thêm cái bớt to 
tổ tướng. Nếu cái bớt ấy có màu 
son thì đã vớt vát được tí gì đó, 
đằng này nguyên một tảng màu 
“mực” nằm chình ình trên cánh 
tay. Dù muốn hay không, nó 
vẫn phải tập chung sống với 
người bạn “bắt đắc dĩ” này. 

Thật tình, nó không quá để 
ý tới món quà này cho tới lúc 
lên tiểu học. Một hôm đang 
chơi chung với bạn, cái bớt tay 

làm bạn nó sợ, la toáng lên. Từ 
đó trở đi, dù không ai bảo, nó 
tự nhủ không bao giờ để lộ của 
quí này nữa. Nó lại càng tìm 
cách để giấu bao có thể. Và 
cũng từ lúc đó, nó bỗng sinh ra 
ghét đứa bạn vô duyên này. Chỉ 
vì cái bớt mà nó không thể mặc 
áo ngắn tay theo sở thích. Chỉ vì 
của nợ này mà nó cảm thấy 
thiếu tự tin về diện mạo bên 
ngoài. Cái bớt tay bỗng dưng 
trở nên dư thừa và vô duyên! 

Đã có lúc, nó nguyền rủa 
ông trời, sao sinh ra nó đã 

TRANG THANH NIÊN 
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không có gì đáng tự hào mà lại 
dư ra điều xấu xí. Rồi có lúc, nó 
ước giá cái bớt tay ở vị trí kín 
đáo hơn, ít ai để ý hơn thì có 
phải tốt hơn không. Nhiều thật 
nhiều mệnh đề đã được đặt ra. 
Nó vẫn chung sống với người 
bạn đen đủi ấy dù vẫn chưa tìm 
được lý lẽ nào thuyết phục 
mình. 

Bây giờ nó đã là cô giáo phụ 
lớp mẫu giáo. Có ngàn thứ để 
kể về thế giới thần tiên này. 
Điều đáng nói là mỗi ngày đến 
lớp, nó phải dừng lại để nghe và 
trả lời hàng chục lần câu hỏi 
quen thuộc: Cô ơi, tay cô bị sao 
vậy? Cô bị ngã à? Có đau không 
cô?… Rồi như thế chưa đủ, bọn 
nhóc còn vén tay áo lên, sờ sờ 
rồi nhìn xem cô phản ứng ra 
sao.  Nó mắc cười lắm, trong 
lòng rộn vui. Lâu lâu, nó giả vờ 
đau, thế là đám trẻ lại xoa xoa 
an ủi. Thế mà chúng vẫn cứ hỏi 
đi hỏi lại. Nó đành phải bịa ra lý 
do có vẻ hợp lý nhất: Tại hồi 
nhỏ cô ăn chậm, ăn ít. Con ăn 
giỏi để không bị như vậy nhé! 

Thế là không biết từ lúc 
nào, nó đã có thiện cảm hơn với 
cái bớt tay hay đúng hơn cái 
bớt tay không còn làm cho nó 
cảm thấy phiền toái. Nó không 
phải để ý che để giấu nữa. Nó 

cũng không còn giữ ý định tẩy 
sạch cái bớt tay đen đủi này  đi. 
Cái bớt tay lại là cái cớ để nó 
hiểu hơn về cuộc đời. Nó nhận 
ra dưới vẻ bề ngoài xấu xí hay 
khiếm khuyết, mỗi sự vật hay 
con người đều có giá trị riêng. 
Cái bớt tay nhắc nó rằng, nó 
chưa hoàn hảo để luôn biết 
khiêm tốn, biết cần đến người 
khác. Cái bớt tay nhắc nó biết 
quan tâm đến những yếu đuối, 
giới hạn của tha nhân để cảm 
thông. 

Nhiều lúc rửa tay, một mình 
ngắm cái bớt đen đủi, nó thấy 
áy náy! Nó đã vô cớ nguyền rủa 
thượng đế chỉ vì chưa khám 
phá ra hết ý nghĩa của “món 
quà”. Đâu phải lúc nào quà cũng 
được gói trong những vỏ bọc 
sang trọng bắt mắt? Người 
nhận quà tinh tế là người có thể 
nhìn thấu lớp bọc xấu xí, khó 
ưa để thấy được giá trị vô giá 
và độc đáo của món quà. Hy 
vọng bài học từ cái bớt tay sẽ 
nhắc nhớ nó thêm khôn ngoan 
và sâu sắc hơn trên đường đời; 
nhất là luôn có lòng biết ơn đối 
với những món quà mang dáng 
vẻ “đen đủi” nhưng lại có sức 
rèn nắn nó nên người hơn. 

(Nguồn: http://fmavtn.org) 
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TRANG THIẾU NHI 
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BS Vũ Phong 

Người bệnh, bác sĩ và dược sĩ đẩy 
tình trạng kháng kháng sinh ở Việt 
Nam lên top thế giới 

Đánh giá về tình trạng kháng 
kháng sinh ở Việt Nam, đại diện Cục 
Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế 
cho rằng nguyên nhân của tình 

trạng này có cả từ phía thầy thuốc đến người bệnh; trong cả ngành 
nông nghiệp chăn nuôi. 

Nguyên nhân của tình trạng đề kháng kháng sinh , theo ông Thái 
đến từ nhiều phía. Từ phía thầy thuốc, đó là hệ quả của việc kê đơn 
kháng sinh chưa hợp lý, chỉ định sử dụng quá mức (phổ rộng, liều cao, 
kéo dài…) hoặc sử dụng không đủ liều. Ngoài ra, một nguyên nhân chủ 
yếu là do người bệnh tự ý mua thuốc kháng sinh, dùng kháng sinh 
không đủ ngày, đủ liều… 

Ngoài ra, việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc gia cầm, 
việc dược sỹ tự bán thuốc kháng sinh cho bệnh nhân cùng với những 
bất cập trong nhiễm trùng bệnh viện… cũng góp phần làm cho tình 
trạng kháng thuốc ngày càng trầm trọng. 

“Hiện kháng kháng sinh đã trở thành một trong những mối đe dọa 
hàng đầu đối với sức khỏe và sự phát triển. Mối đe dọa này khiến con 
người dễ quay về thời kỳ chưa có kháng sinh và không thể điều trị nhiều 
bệnh lý nguy hiểm”, ông Nguyễn Văn Kính nói. 

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nếu 
tình trạng này tiếp tục, tương lai kháng sinh sẽ trở nên vô ích và con 
người đứng trước những căn bệnh không còn thuốc chữa. 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 
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Để góp phần hạn chế tình trạng này theo ông Nguyễn Văn Kính, tiêu 
chí mà bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương luôn hướng đến là sử 
dụng kháng sinh có trách nhiệm. 

Lý giải về điều này, Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 
cho biết, hiện có nhiều bệnh lý như cảm lạnh, sốt do siêu vi, cảm cúm, 
sổ mũi, đau họng… sẽ có thể tự khỏi sau từ 5-7 ngày. Bệnh nhân chỉ 
cần nghỉ ngơi, ăn uống và vận động hợp lý theo chỉ dẫn của bác sĩ tại 
phòng khám. Bệnh sẽ tự khỏi mà có thể không cần dùng đến thuốc 
kháng sinh. 

"Việc triển khai ký cam kết là hành động của lãnh đạo bệnh viện, đội 
ngũ thầy thuốc khẳng định cam kết nói không với tình trạng lạm dụng 
kháng sinh , sử dụng kháng sinh có trách nhiệm vì sức khỏe dài lâu của 
cộng đồng", ông Kính nói. 

Jos. Nhật Quang 
                                        Xứ đoàn Tân Hưng 

Đẹp thay chuỗi ngọc nở hoa 
Lời kinh thơm ngát thoảng xa hương nồng 
Tỏa từ lòng Mẹ mênh mông 
Dịu dàng thanh thoát cõi lòng khiêm trinh 

Điệu ru trầm bổng huyền linh 
Từ lời Thiên sứ… khai sinh cứu đời 
“Xin vâng” hai tiếng diệu vời 
Bình minh giáng thế, đất trời giao duyên 

Lời thề ước vẫn trinh nguyên 
Dệt thành chuỗi ngọc diệu huyền Mân côi 
Bốn mùa Thương, Sáng, Mừng, Vui 
Hoa thiêng phảng phất trên môi nguyện cầu 

Tin Vui nhập thể nhiệm mầu 
Sáng soi bóng tối đêm thâu thế trần 
Thương đời Chúa chịu hiến thân 
Mừng ơn cứu rỗi chúng nhân muôn đời. 
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                                                                           Giuse Nguyễn Đức Xinh 

Giới thiệu: Giáo hội Công 
giáo ở Campuchia là một phần 
của Giáo hội Công giáo hoàn 
vũ, dưới sự lãnh đạo tinh thần 
của Giáo hoàng ở Roma. 

Hạt đại diện tông tòa 
Phnom Pênh, do giám mục 
Olivier Michel Marie 
Schmitthaeusler, M.E.P. cai 
quản (từ năm 2010). 

Hạt Phủ doãn Tông tòa của 
Bătdâmbâng, do linh mục Kike 
Figaredo Alvargonzales, S.J cai 
quản (từ năm 2000). 

Hạt Phủ doãn Tông tòa 
Kompong Cham, do linh mục 
Antonysamy Susairaj, M.E.P. 
cai quản (từ năm 2000). 

Nói đến Campuchia, người 
ta nghĩ ngay tới vùng đất của 
những cái đẹp, hùng vĩ và linh 
thiêng với những quần thể đền 
đài như Angkor Wat, Bayon… 
Cho dù Phật giáo là tôn giáo 
chính tại Campuchia với 
những ngôi chùa kiến trúc 

Khmer độc đáo, nhưng không 
khó để có thể tìm thấy các ngôi 
nhà thờ Công giáo tại đây. Có 
một ngôi nhà thờ Công giáo 
đặc biệt được người dân 
Khmer địa phương đặt tên là 
nhà thờ Xóm Chùa, đó là nhà 
thờ Chompa (vì được xây 
dựng và sinh hoạt ngay trên 
phần  đất của chùa Chompa) - 
(Trích Lm Trần Phương CSSR). 

Trên tinh thần giúp đỡ 
đoàn thể GĐPTTTCG nước bạn 
Campuchia hiểu biết rõ thêm 
về quyển Nội quy mới của 
GĐPTTTCG Việt Nam, ngày 
25.8.2019, anh Giuse Huỳnh 
Bá Song Trưởng BCH 
GĐPTTTCG Việt Nam, và anh 
Giuse Nguyễn Đức Xinh -Ban 
Phát triển- đã đến giáo xứ 
Chompa (nhà thờ Phanxico 
Xavier), nơi BCH GĐPTTTCG 
Campuchia các cấp họp 
thường kỳ quý II/2019, để giới 
thiệu và hướng dẫn.  

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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Thánh lễ khai mạc do cha 
Werachai -cha sở giáo xứ 
Chompa- chủ tế. Đồng tế với 
ngài có cha Phêrô Lê Văn Tính, 
Tổng linh hướng GĐPTTTCG 
GP Campuchia. 

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha 
Phêrô động viên, khích lệ và 
khen ngợi cộng đoàn giáo xứ 
Chompa đã có những bước 
chuyển biến rõ rệt. Các em 
thiếu nhi nói tiếng địa phương, 
thưa kinh hay hơn so với 
những năm về trước, khi cha 
còn phục vụ nơi đây, đó là 
bước hội nhập tốt của các em 
vào Giáo hội Campuchia. Ngài 
nhắn nhủ các đoàn viên 
GĐPTTTCG hãy học hỏi điều 
này và nhất là hãy chú tâm 
lắng nghe lời Chúa dạy: “Hãy 
chiến đấu để qua được cửa 
hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh 
em biết: Có nhiều người sẽ tìm 
cách vào mà không thể được” 
(Lc 13,24). Cửa hẹp là biết từ 
bỏ thói hư tật xấu, hy sinh chịu 
đựng sự khó, tham gia hội 
đoàn cách thiết thực và tích 
cực, thay đổi lối sống, làm tròn 
mọi việc bổn phận và biết 
quên mình phục vụ tha nhân. 

Lúc 09g30, buổi họp 
thường kỳ được anh Philipphê 

Lưu Minh Chánh, TTK BCH 
xướng kinh khai mạc trong hội 
trường nhà xứ. Cha TLH và 
hơn 80 thành viên BCH các cấp 
trong 13 xứ đoàn xa gần thuộc 
hai giáo phận Phnom Pênh và 
Kompong Cham. Đặc biệt có 
đại diện xứ đoàn Sihanouk 
Ville, là xứ đoàn vừa mới 
thành lập và xa nhất cũng đã 
cố gắng trở về góp mặt. 

Về tham dự sinh hoạt hôm 
nay có sự hiện  của: 

- Cha Phêrô Lê Văn Tính -
Tổng linh hướng GĐPTTTCG 
Campuchia. 

- Cha Werachai -Cha sở 
giáo xứ Chompa kiêm Phó 
Tổng linh hướng. 

- Anh Giuse Huỳnh Bá Song 
-Trưởng BCH GĐPTTTCGVN. 

- Anh Giuse Nguyễn Đức 
Xinh -Ban Phát triển. 

- Các thành viên BCH các 
cấp và đoàn viên nhiệt thành 
thuộc giáo phận Phnom Pênh 
và KompongCham. 

Anh Giuse Huỳnh Bá Song 
phát biểu chào mừng quý cha 
và thành viên BCH các cấp, sau 
đó triển khai Nội quy mới phát 
hành gồm có 72 điều. Các điều 
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khoản ghi trong nội quy được 
trình bày từng phần chi tiết rõ 
nét về nguồn gốc, tôn chỉ, mục 
đích và linh đạo. Cơ cấu hệ 
thống tổ chức, nhiệm vụ và 
quyền hạn; đạo đức và sinh 
hoạt từng cấp từ xứ đoàn đến 
cấp giáo hạt, giáo phận và 
trung ương. 

Nhắc lại mong ước của Đức 
cha Olivier Michel muốn đoàn 
thể GĐPTTTCG của Campuchia 
sau 10 năm thành lập, mau 
sớm hội nhập văn hóa địa 
phương, sinh hoạt theo tinh 
thần tôn sùng Thánh Tâm 
Chúa mang dấu ấn của Giáo 
hội Campuchia. Anh Giuse 
nhấn mạnh, đó cũng là tâm 
tình mà BCH GĐPTTTCG Việt 
Nam hôm nay muốn gởi đến 
đoàn viên và thành viên BCH 
các cấp của GĐPTTTCG 
Campuchia, bằng việc hướng 

dẫn tìm hiểu quyển nội quy 
mới của đoàn thể, giúp áp 
dụng thực tiễn phù hợp với 
sinh hoạt sống đạo của người 
Kitô hữu Campuchia, từ hình 
thức đến sinh hoạt: Huy hiệu, 
kinh nguyện, tài liệu… sớm 
chuyển đổi hình thức ngôn 
ngữ, thể hiện nét đặc trưng 
của Giáo hội Campuchia. Đây 
chính là tiền đề, để các thành 
viên BCH GĐPTTTCG và anh 
chị em đoàn viên đang hiện 
diện nơi đây với tinh thần 
nhiệt thành tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa, cùng  với ơn Chúa 
trao ban, chắc chắn đoàn thể 
GĐPTTTCG Camphuchia trong 
tương lai sẽ đạt được đà phát 
triển vững mạnh, ngay chính 
trong cộng đoàn Kitô hữu 
Campuchia, như lòng Đức cha 
Ovilier -giám mục giáo phận- 
mong muốn. 

Một bà béo đến bác sĩ tư vấn giảm cân. Ông bác sĩ hỏi: 
“Nhà bà có ngựa không”, rồi khuyên bà mội ngày nên cưỡi 
ngựa chừng 4 tiếng đồng hồ cho gầy bớt đi, và quay lại sau 
1 tuần! 

             Một tuần sau: 
                   - Thế nào, kết quả tốt chứ? 
                   - Dạ tốt lắm, vì trong vòng 1 tuần mà con ngựa sút mất 10  
                      ký lô! 
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Vũ Minh Tâm  

 

 Hưởng ứng lời mời gọi 
của GĐPTTTCG Việt Nam, 
đoàn thể GĐPTTTCG giáo phận 
Bùi Chu đã tổ chức chuyến 
hành hương viếng Đức Mẹ tại 
thánh địa La Vang, nhân dịp 
mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên 
trời (15.8.2019) do anh 
Trưởng ban trưởng Giuse 
Trần Thế Việt dẫn đầu, cùng 
toàn thể anh chị em trong BCH 
GĐPTTTCG giáo phận, các giáo 
hạt và đại diện các xứ đoàn 
trên khắp mọi miền trong giáo 
phận Bùi Chu. 

Vào lúc 15g ngày 
14.8.2019 với tổng số 130 anh, 
chị em GĐPTTTCG giáo phận 
Bùi  Chu, đã hòa nhập cùng 
đoàn GĐPTTTCG Việt Nam 
chung quanh tượng đài “Lòng 
Chúa Thương Xót”, dưới sự 
sắp xếp của ban tổ chức thánh 
địa La Vang và sự đón tiếp 

nhiệt tình của đoàn 
GĐPTTTCG Việt Nam, cùng với 
sự chuẩn bị chu đáo của anh 
chị em GĐPTTTCG giáo phận 
Huế và sự nồng nhiệt, hiếu 
khách của cha Tổng linh 
hướng GĐPTTTCG TGP Huế.  

Lúc 17g đoàn đã tham dự 
Thánh lễ khai mạclễ  Đức Mẹ 
Hồn Xác lên trời. 

Tham dự các giờ chầu 
Thánh Thể trong đêm. Tham 
dự Thánh lễ cộng đoàn Lòng 
Chúa Thương Xót. Đặc biệt, 
đoàn tham dự giờ cầu nguyện 
trước tượng đài Lòng Chúa 
Thương Xót cùng với anh chị 
em GĐPTTTCG Việt Nam và 
giao lưu với tình anh em trong 
Thánh Tâm Chúa, dưới sự chủ 
trì của anh Trưởng ban 
GĐPTTTCG VN Giuse Huỳnh 
Bá Song vào lúc 23g.  

Trong buổi giao lưu, đoàn 
đã được nghe các bài tham 
luận từ anh trưởng GĐPTTTCG 
VN và các cộng sự. Đặc biệt, 
được nghe lời chia sẻ, huấn dụ, 
động viên đầy ý nghĩa nhân 
dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên 
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Trời của Tổng cha linh hướng 
GĐPTTTCG Tổng giáo phận 
Huế và cha Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG Lào. 

Ngày 15.8.2019, đoàn 
tham dự Thánh lễ trọng thể 
mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác 
Lên Trời. Trong Thánh lễ này, 
mọi tâm tư, ước nguyện, tình 
cảm vui, buồn chúng con xin 
dâng lên Mẹ trong tình cảm 
quyến luyến trước giờ chia tay 

thánh địa La Vang và chia tay 
nhau sau Thánh lễ này. 

Lạy "Mẹ La Vang yên ủi kẻ 
âu lo" xin Mẹ luôn yên ủi, chở 
che, đỡ nâng và đồng hành 
cùng đoàn con cái Việt, để mỗi 
chúng con biết Tin – Yêu - mến 
Chúa Giêsu con Mẹ hơn, hầu 
mong lửa từ Trái Tim tình yêu 
của Con Mẹ luôn bừng cháy 
trong mỗi chúng con và lan tỏa 
tới anh chị em chung quanh 
chúng con. Amen. 

Phạm Phú 

Trong tháng 9, Giáo hội 
mời gọi chúng ta cùng suy tôn 
Thánh giá Chúa Giêsu Kitô. 
Hiệp cùng Hội Thánh, chiều 
thứ Sáu đầu tháng, ngày 
06.9.2019, Gia đình Phạt tạ 

Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) giáo hạt Thức 
Hóa, GP Bùi Chu đã tổ chức 
cho anh chị em các xứ đoàn Sa 
Châu, Mộc Đức, Du Hiếu về 
giáo xứ Du Hiếu ngắm đàng 
Thánh giá rất trọng thể, do cha 
Vinhsơn Mai Văn Bảo -linh 
hướng GĐPTTTCG giáo hạt- 
chủ sự. Đặc biệt, có cha Nicolas 
Troussel, GP Paris, Giáo hội 
Pháp, nhân chuyến thăm giáo 
hạt Thức Hóa, ngài cũng tham 
dự. 
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Đến tham dự, ngoài đoàn 
viên GĐPTTTCG giáo hạt Thức 
Hóa, còn có BCH GĐPTTTCG 
GP Bùi Chu do ông cố Giuse 
Trần Thế Việt làm trưởng 
đoàn, và đoàn viên các xứ 
đoàn lân cận giáo hạt Thức 
Hóa.  

Tới mỗi chặng đàng Thánh 
giá, cha Vinhsơn bái gối, công 
bố lời Chúa và chia sẻ, hướng 
cộng đoàn áp dụng lời Chúa 
vào thực tế đời sống đức tin 
người Công giáo và dâng lời 
cầu nguyện sốt sáng. Sau mỗi 
chặng là lời ca cất lên từ ca 
đoàn, hoặc với bản nhạc của 
ban kèn đồng giáo xứ, đã giúp 
mọi người hiện diện lắng đọng 
tâm hồn. 

 Kết thúc ngắm mười bốn 
đàng Thánh giá, mọi người 
tham dự Thánh lễ tại nhà thờ 
Du Hiếu do cha Vinhsơn chủ 
tế. Đồng tế với ngài có Lm 
Nicolas Troussel 

Trong bài giảng, qua cha 
Vinhsơn phiên dịch, Nicolas 
Troussel nói về tình yêu vô 
biên do máu và nước từ Trái 
Tim Chúa Giêsu đổ ra để cứu 
chuộc nhân loại.  

Sau Thánh lễ, vị đại diện 
GĐPTTTCG giáo hạt Thức Hóa 
cảm ơn cha linh hướng, cha 
khách đã cùng anh chị em 
ngắm đàng Thánh giá và hiệp 
dâng Thánh lễ thật sốt sắng. 
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa 
Giêsu ngự trị trong gia đình 
chúng con luôn mãi. 
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Phạm Phú 

Vào chiều thứ Sáu, ngày 
13.9.2019, BCH GĐPTTTCG GP Bùi 
Chu cùng với xứ đoàn Hai Giáp đã tổ 
chức Thánh lễ cầu nguyện cho ông cố 
Vinhsơn Nguyễn Văn Hải -thân phụ 
cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, Tổng 
linh hướng GĐPTTTCG Việt Nam- tại 
nhà thờ giáo xứ Hai Giáp, nơi cố 
hương của ông bà cố.  

Thánh lễ do cha chánh xứ Giuse 
Đinh Văn Viện chủ sự. Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse nhắc lại những sự 
kiện, cuộc sống thánh thiện,  cũng như góp công sức vào việc xây dựng 
quê hương xứ sở trong thời gian trước đây của ông cố Vinhsơn. 

Sau Thánh lễ, ông cố Giuse Trần Thế Việt -Trưởng ban GĐPTTTCG 
giáo phận Bùi Chu- có lời phân ưu đến cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng; 
cảm ơn cha chánh xứ Hai Giáp cùng anh chị em đoàn viên GĐPTTTCG, 
các quý vị trong gia hiếu và cộng đoàn đã tham dự Thánh lễ cầu 
nguyện cho ông cố thật sốt sáng. 
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                                                               BTT GĐPTTTCG GP Hải Phòng   

  Thứ Sáu, ngày 23.08.2019, 
hồi 08 giờ, Ban Chấp hành Gia 
đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu (BCH GĐPTTTCG) giáo 
phận Hải Phòng, và anh chị em 
BCH 5 giáo hạt: Kẻ Sặt, Chính 
Tòa, Nam Am, Hải Dương, Mạo 
Khê, cùng anh chị em 37 xứ 
đoàn trưởng đã có mặt đông đủ 
tại nhà Giáo lý giáo xứ Lãm Hà. 
Phiên họp có sự tham dự của 
cha Tổng linh hướng giáo phận 
Antôn Nguyễn Văn Ninh.  

  Mở đầu phiên họp, BCH 
GĐPTTTCG các giáo hạt báo cáo 
hoạt động tông đồ, bác ái trong 3 
tháng 6,7,8/2019: Tại 37 xứ 
đoàn trong toàn giáo phận, anh 
chị em đoàn viên vẫn duy trì và 
phát huy tinh thần sốt sắng 
tham dự Thánh lễ, chầu Thánh 
Thể hàng tuần, siêng năng đọc 
kinh luân phiên tại các gia đình, 
cầu nguyện chia sẻ Lời Chúa. 
Riêng GĐPTTTCG 2 giáo hạt Kẻ 
Sặt và Chính Tòa thực hiện họp 
và học giáo lý hàng tháng đều 
đặn. Đặc biệt hai đơn vị này 
siêng năng cầu nguyện chia sẻ 
Lời Chúa qua Tin Mừng, và tích 

cực hoạt động bác ái. Hạt Chính 
Tòa hàng tháng giúp đỡ nồi cháo 
tình thương tại bệnh viện Nhi, 
bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. 
Hạt Kẻ Sặt giúp đỡ 30 đối tượng 
có hoàn cảnh khó nghèo với số 
tiền là 7.500.000 đồng, giúp giáo 
xứ Antôn, giáo xứ Kẻ Sặt kiến 
thiết thánh đường hơn 15 triệu 
đồng.  

 Tiếp theo anh Trưởng ban 
GĐPTTTCG giáo phận Giuse 
Phạm Văn Hóa biểu dương tinh 
thần hoạt động tông đồ của các 
hạt, đồng thời đặt ra phương 
hướng hoạt động kỳ sau, nhất là 
các xứ đoàn hàng tháng duy trì 
các buổi sinh hoạt, địa điểm họp 
luân phiên từng xứ đoàn trong 
hạt, thực hành bác ái bằng nhiều 
cách, phát triển thành lập xứ 
đoàn mới tại các giáo xứ.  
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Với sự quan tâm, luôn thao 
thức của cha Antôn Tổng linh 
hướng giáo phận, cho anh chị 
em GĐPTTTCG giáo phận được 
thường xuyên học Giáo lý, học 
hỏi Lời Chúa, để các đoàn viên, 
các Ban Chấp hành ngày một 
thăng tiến Đức Tin, trưởng 
thành mọi mặt, cha chia sẻ: “… là 
tông đồ giáo dân, hay còn gọi là 
người “Công giáo Tiến hành”, 
cần phải nắm vững giáo lý, học 
hỏi Lời Chúa. Nhất là việc phải 
siêng năng cầu nguyện, cầu 
nguyện xin ơn chữa lành thế nào 
cho đúng với “Thư chung của 
Hội đồng Giám mục Việt Nam, và 
“Thư gửi dân Chúa Tổng giáo 
phận Sàigòn 22.7.2019”: Mọi tín 
hữu cầu nguyện xin ơn chữa 
lành bình dân thì Giáo Hội 
không ngăn cấm. Nhưng phải 
hiểu “Ý nghĩa của bệnh tật và sự 
chữa lành được hiểu trong mầu 
nhiệm cứu độ của Thiên Chúa”. 
Và cầu nguyện xin ơn chữa lành 
trong phụng vụ (Bảy phép Bí 
tích), trọng tâm là cử hành Bí 

tích Mình Máu Thánh, phải theo 
những hướng dẫn sống đức tin 
do Hội đồng Giám mục và giám 
mục giáo phận phổ biến. Tránh 
những hình thức thờ phượng 
không đúng với hướng dẫn của 
Hội Thánh, và có nguy cơ làm sai 
lạc bản chất của việc thờ 
phượng như: lạm dụng việc rảy 
nước thánh; lạm dụng việc cầu 
nguyện đặt tay nhằm mục đích 
chữa lành bệnh tật, trừ tà, hay 
các hình thức dẫn đến mại 
thánh… Rất mong anh chị em 
đoàn viên sống đức tin tinh 
tuyền, sống động; đồng thời góp 
phần loan báo Tin Mừng và xây 
dựng sự hợp nhất trong 
 GĐPTTTCG giáo phận Hải 
Phòng thân yêu.  

     Toàn thể anh chị em đã sốt 
sắng lắng nghe trong niềm tin 
tưởng, vâng phục. Anh Trưởng 
ban GĐPTTTCG giáo phận cảm 
ơn cha Tổng linh hướng giáo 
phận. Phiên họp bế mạc trong 
tâm tình bài Thánh ca Tạ ơn “Xin 
Vâng”.  
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                                                                     BTT GĐPTTTCG Gp. HP 

Chúa nhật 15.9.2019, BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt Kẻ Sặt, và 
đại diện 10 BCH xứ đoàn trong 
giáo hạt gồm: Xđ Kẻ Sặt, Xđ An 
Tôn, Xđ Đào Xá, Xđ Phần Lâm, 
Xđ Chi Khê, Xđ Từ Xá, Xđ 
Phương Quan, Xđ Đầu Lâm, Xđ 
Đồng Bình, Xđ Đồng Vạn đã về 
tham dự buổi sinh hoạt định kỳ 
tại giáo xứ Thúy Lâm, thuộc 
huyện Thanh Miện, với sự hiện 
diện của cha xứ Thúy Lâm Tôma 
Đỗ Đức Lượng và anh trưởng 
GĐPTTTCG giáo phận Giuse 
Phạm Văn Hóa.  

Trong phiên họp, anh 
trưởng BCH giáo hạt Giuse 
Nguyễn Xuân Đích tổng hợp, 
biểu dương và động viên tinh 
thần sống Lời Chúa, hoạt động 
tông đồ của 11 Xđ trong tháng 
qua, cụ thể: 

-  Việc sống Lời Chúa rất 
thiết thực, như: Các Xđ siêng 
năng cầu nguyện, đọc kinh luân 
phiên gia đình, chia sẻ Lời 
Chúa… 

- Bác ái: Thăm viếng người 
ốm đau và qua đời đều khắp các 
toán. Giúp đỡ những gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn như Xđ 
Đồng Bình giúp 4 trường hợp 
mỗi tháng 100 nghìn đồng, Xđ 
Phương quan 2 trường hợp mỗi 
tháng 100 nghìn đồng, và ủng hộ 
xây dựng nhà thờ 2 triệu đồng. 
Xđ An Tôn giúp đỡ 14 trường 
hợp, Xđ Kẻ Sặt 11 trường hợp, 
mỗi tháng 100 nghìn đồng.  

 
Sau lời chào mừng và đồng 

tình với việc GĐPTTTCG giáo hạt 
Kẻ Sặt tổ chức sinh hoạt luân 
phiên tại các xứ đoàn, cha chánh 
xứ Thúy Lâm phát biểu: “Mặc dù 
Xđ Thúy Lâm có 18 đoàn viên 
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nhưng anh chị em rất sốt sắng 
tham dự Thánh lễ, chầu Thánh 
Thể, siêng năng đọc kinh luân 
phiên tại các gia đình trong giáo 
xứ, giúp đỡ vật chất một số gia 
đình khó khăn, làm động lực góp 
phần làm cho giáo xứ ngày càng 
thăng tiến. Ngài mong muốn Xđ 
Thúy Lâm có nhiều cuộc học tập, 
để anh chị em Xđ hăng say hơn 
nữa nhiệm vụ làm tông đồ cho 
Trái Tim Chúa Giêsu, sống yêu 
thương, bác ái, siêng cầu 
nguyện, vận động những người 
còn lạc bước trở lại với Chúa, 
thắng vượt những khó khăn 
trong mọi hoàn cảnh, hãy cùng 
chung tay với GĐPTTTCG giáo 
phận Hải Phòng xây dựng Nước 
Chúa nơi trần gian...” 

Thay mặt đoàn viên, anh  
trưởng BCH giáo hạt cảm ơn cha 
Tôma đã có lời huấn dụ. Tiếp 
sau, anh chia sẻ cùng anh chị em 
bài giáo lý “Sống khiêm 
nhường”. Anh diễn giảng: “Sống 
khiêm nhường là sống chính cho 
bản thân mình, thánh hóa chính 
bản thân để nên hoàn thiện. 
Khiêm nhường là không nhu 
nhược, ‘mũ ly che tai’, thấy 
những điều tội lỗi, ngược ngạo 
của người khác mà làm thinh, 
cần phải góp ý ngay lành, đấu 
tranh vạch ra chân lý cho người 
ta hiểu. Vậy lòng khiêm nhường 

nằm ở đâu? Thứ Nhất: Như Đức 
Hồng y Thuận nói: “Lòng khiêm 
nhường là chấp nhận con người 
mình, với những gì Chúa cho 
mình, kể cả vật chất, kể cả tài ba, 
kể cả những người thân, Chúa 
trao cho mình, không phóng đại, 
cũng không dấu giếm bớt”. Thứ 
2: Khiêm nhường là chấp nhận 
thân phận của mình, biết mình 
yếu có thể vấp ngã, có thể phạm 
tội bất kỳ lúc nào. Thứ Ba: 
Khiêm nhường là chấp nhận 
những giới hạn, để lỡ thất bại 
không nản lòng. Thất bại cả về 
phần trí óc, phần đời, phần 
thiêng liêng... Cho nên, chỉ 
những người kiêu căng mới nản 
lòng, người khiêm nhường thật 
sẽ làm lại và không bỏ cuộc. 
Khiêm nhường là chấp nhận con 
người thật của mình, để rồi biết 
tha cho chính mình, mình yếu, 
mình ngã thì mình xin Chúa giúp 
mình đứng dậy và biết tha cho 
mình. Tất cả những điều đó giúp 
ta một điều là nhận biết lòng 
Chúa yêu thương chúng ta, và 
Chúa nói: “Hãy học cùng Tôi, vì 
Tôi hiền lành và khiêm nhường”. 

Kết thúc phiên họp và học 
tập, anh chị em dâng lời tạ ơn 
”...Biết lấy chi báo đền hồng ân 
Chúa cao vời, Chúa đã làm cho 
con...” 
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                                                                                             Hoàng Kha 

Đoàn thể Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) giáo phận Ban Mê 
Thuột đã tổ chức thường huấn 
một ngày tại Trung tâm Mục vụ, 
vào ngày 06.9.2019, với chủ đề: 
“Canh Tân Tinh Thần Hội Viên 
Trong Đức Kitô”. 

Gần 300 đoàn viên thuộc 8 
xứ đoàn Vinh Hà, Buôn Hô, 
Quảng Nhiêu, Hòa Nam, Thánh 
Linh, Kim Tân, Kim Phát và Tân 
Lập tham dự. Các đoàn viên vinh 
dự được đón tiếp anh Giuse 
Huỳnh Bá Song, Trưởng Ban 
Chấp hành (BCH) GĐPTTTCG 
Việt Nam và anh Giuse Trịnh 
Văn Tiến, Trưởng BCH 
GĐPTTTCG Tổng giáo phận 
Sàigòn về hướng dẫn thường 
huấn. 

Thánh lễ kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu khai mạc ngày 
thường huấn lúc 9 giờ, do cha 
Tổng linh hướng chủ tế. Các 
đoàn viên vui mừng chào đón 
cha linh hướng xứ đoàn Vinh Hà 
Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, hiện 
diện đồng tế. 

 “Canh tân tinh thần hội viên 
là canh tân cách chúng ta làm 
việc tông đồ, là làm mới lại cách 
chúng ta sống kết hiệp với Chúa, 
để chúng ta được đón nhận dồi 
dào hồng ân của Chúa, và chúng 
ta biết hăng say gieo rắc niềm 
vui Tin Mừng cứu độ đến cho 
mọi người”, cha chủ tế nói đầu 
Thánh lễ.  

Sau Thánh lễ các đoàn viên 
được học hỏi Linh đạo Giáo dân 
do cha Tổng linh hướng trình 
bày. “Tất cả những gì người Kitô 
hữu làm trong Chúa, đều có khả 
năng thánh hóa môi trường lẫn 
chính bản thân mình. Thánh 
thiện cốt tại ở chỗ say mê theo 
gương Đức Kitô mà chu toàn 
nhiệm vụ đối với Thiên Chúa, 
tha nhân và thế giới” (trích Linh 
đạo Giáo dân). 



52 | Lửa Mến tháng 10 - 2019   

Trong 3 giờ tiếp theo, anh 
Giuse Huỳnh Bá Song hướng dẫn 
Nội Quy mới phát hành năm 
2019, qua đó các đoàn viên thấu 
hiểu được 72 điều được viết 
trong Nội quy, từ nguồn gốc, tôn 
chỉ, mục đích, linh đạo đến cơ 
cấu tổ chức, nhiệm vụ của  BCH 
các cấp và các đoàn viên. Anh 
bày tỏ sự tâm đắc chủ đề ngày 
thường huấn, thể hiện trong thư 
mời đã viết mục đích của ngày 
thường huấn là để các đoàn viên 
hiểu biết và  sống vui tươi hạnh 
phúc. Anh nhận xét đoàn thể 
GĐPTTTCG Ban Mê Thuột tham 
dự đông đúc và đã đi dần vào nề 
nếp. 

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến 
chia sẻ kinh nghiệm của các xứ 
đoàn Sàigòn về giờ kinh nguyện, 
giờ Tôn Vương Thánh Tâm Chúa 
tại các gia đình, đã làm nhiều 
giáo dân thức tỉnh. Ông kể có cả 
gia đình lương dân cũng muốn 
mời một toán của GĐPTTTCG 

vào nhà mình đọc kinh cầu 
nguyện. 

Buổi thường huấn kết thúc 
vào lúc 15g30 sau giờ kinh cầu 
nguyện Thánh Tâm  Chúa Giêsu. 
Anh GB Nguyễn Tiến Hưng, 
Trưởng BCH GĐPTTTCG GP Ban 
Mê Thuột, bày tỏ niềm tri ân đến 
cha Tổng linh hướng, cha giám 
đốc và quý thầy Trung tâm Mục 
vụ, tri ân BCH cấp trên. Anh cám 
ơn BCH các xứ đoàn và các đoàn 
viên hiện diện đông đảo để 
GĐPTTTCG GP BMT có một ngày 
thường huấn thành công mỹ 
mãn. 

Đây là buổi thường huấn 
đầu tiên của đoàn thể cấp giáo 
phận, do cha Tổng linh hướng 
GB Nguyễn Đình Lượng có sáng 
kiến tổ chức cho các xứ đoàn 
thuộc khu vực Đăk Lăk. 

Các xứ đoàn thuộc vùng 
Đồng Xoài, Phước Long sẽ tổ 
chức thường huấn trong một 
ngày gần đây. 
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                                                                           Giuse Nguyễn Đức Xinh 

 

Sau khi quyển Nội quy 
GĐPTTTCG Việt Nam được 
phát hành trên toàn quốc, các 
giáo phận đã hưởng ứng tiếp 
nhận và tiến hành triển khai 
đến từng đoàn viên. Vào lúc 
8G30 ngày 22.8.2019, 
GĐPTTTCG GP Mỹ Tho đã tổ 
chức buổi  thường huấn, 
hướng dẫn Nội quy mới tại hội 
trường nhà thờ giáo xứ Tân 
An, giáo hạt Tân An, với sự 
hiện diện đầy đủ thành viên 

BCH GĐPTTTCG giáo phận: 
anh Trưởng ban Augustino Võ 
Tấn Hoàng Việt, anh Phó nội 
vụ  Laurenso Huỳnh Văn Ênh, 
anh Phó ngoại vụ Tôma Đỗ 
Đình Ninh và anh Tổng thư ký 
Giuse Cao Dũng Khanh, cùng 
hơn 90 anh chị thành viên 
BCH các cấp trong giáo phận 
qui tụ về để gặp gỡ, trao đổi và 
đón nhận quyển nội quy mới 
vừa phát hành. 
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Đến tham dự buổi thường 
huấn có quý cha: cha Phaolô 
Trần Kỳ Minh, linh mục Tổng 
đại diện giáo phận Mỹ tho; cha 
Giuse Nguyễn Văn Nhạn, cha 
sở giáo xứ Tân An, kiêm Tân 
Tổng linh hướng GĐPTTTCG 
GP Mỹ Tho; cha Giacôbê Hà 
Văn Xung, linh hướng Xđ. 
Chánh Tòa; cha Phêrô Nguyễn 
Văn Thành, linh hướng Xđ. 
Ngũ Hiệp; cha Emanuen 
Huỳnh Thanh Tuấn, linh 
hướng Xđ. Thới Sơn; cha 
Giacôbê Nguyễn Minh Phụng, 
linh hướng Xđ. Rạch Cầu; cha 
Phêrô Trương Hoài Nghĩa, linh 
hướng Xđ. Cồn Bà; cha Phaolô 
Nguyễn Văn Tuấn, linh hướng 
Xđ. Bằng Lăng; cha Tôma Bùi 
Công Dân, linh hướng Xđ. Hiệp 
Hòa. 

Về tham dự sinh hoạt còn 
có  sự hiện diện của anh Giuse 
Huỳnh Bá Song -Trưởng BCH 

GĐPTTTCG Việt Nam, chị Rosa 
Nguyễn Thị Thủy -Thủ Quỹ và 
anh Giuse Nguyễn Đức Xinh -
Ban Phát triển.  

Buổi thường huấn được 
khởi đầu với niềm vui: Cha 
Giuse Nguyễn Văn Nhạn chính 
thức ra mắt cha TĐD Phaolô và 
cộng đoàn GĐPTTTCG giáo 
phận với nhiệm vụ mới: Linh 
mục Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG GP Mỹ Tho. Với 
tâm tình của người kế vị cha 
nguyên TLH Giuse Phạm 
Thanh Minh vừa mới qua đời, 
cha Giuse đã chân tình trao đổi 
với cộng đoàn những ưu tư, 
thao thức của ngài trước 
nhiệm vụ mới mà Đức cha 
Phêrô, giám mục giáo phận, đã 
tin tưởng giao phó: Hướng dẫn 
và đồng hành với một đoàn 
thể Công giáo Tiến hành của 
Giáo hội -Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo 
phận Mỹ Tho. Tâm tình sốt 
mến của cha tân TLH đã được 
cụ thể hóa bằng việc ngài đã 
công bố lời Chúa trích Tin 
Mừng theo Thánh Luca (Lc 
12,49” “Thầy đã đến ném lửa 
vào mặt đất, và Thầy những 
ước mong phải chi lửa ấy đã 
bùng lên!” Cha TLH mong sao 
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cho lửa yêu mến Thánh Tâm 
Chúa Giêsu trong toàn giáo 
phận cũng được bùng cháy lên 
như lòng Chúa ước mong. Để 
được như vậy, ngài mong mỏi 
mỗi người đoàn viên sao 
không là một mặt trời gieo 
những hạt nắng vô tư (theo ý 
nghĩa lời bài hát Khát vọng của 
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn). 

 

Sau phần huấn đức, anh 
Giuse Huỳnh Bá Song triển 
khai nội dung quyển Nội quy 
mới phát hành ngày 28.6.2019 
gồm có 72 điều. Các điều 
khoản ghi trong nội quy được 
trình bày từng phần chi tiết rõ 
nét về nguồn gốc, tôn chỉ, mục 
đích và linh đạo. Cơ cấu hệ 
thống tổ chức, nhiệm vụ và 
quyền hạn; đạo đức và sinh 
hoạt từng cấp từ xứ đoàn đến 
cấp giáo hạt, giáo phận và 
trung ương.  

Sau phần trình bày của anh 
Giuse, cha TĐD Phaolô đã thay 
mặt các cha linh hướng trong 
giáo phận và cộng đoàn cám 
ơn BCH GĐPTTTCG VN đã 
nhiệt thành dành thời gian đến 
giới thiệu, hướng dẫn chi tiết 
nội dung quyển nội quy mới 
cho các thành viên của đoàn 
thể trong giáo phận Mỹ Tho; 
lần lượt quý cha linh hướng đã 
thảo luận trao đổi thêm các 
quy định liên quan đến sinh 
hoạt của đoàn thể tại các xứ 
đoàn, giúp mọi người tham dự 
thêm hiểu biết vững vàng.  

Kết thúc buổi tập huấn là 
giờ chầu Thánh Thể do cha 
Giuse TLH chủ sự. Sau đó cha 
TLH, quý cha và các thành viên 
chụp hình lưu niệm trước 
thềm cung thánh trong niềm 
hân hoan vui mừng chung của 
mọi người hiện diện, kết thúc 
một buổi họp mặt tốt đẹp.  

Bữa cơm hiệp thông đơn 
sơ, thân mật nơi nhà xứ đã là 
sợi dây ân tình kết chặt mọi 
người liên kết mật thiết với 
nhau hơn, trong tình yêu sâu 
thẳm của Thánh Tâm Chúa 
Giêsu. 
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Thảo Qua 

Buổi sinh hoạt thường kỳ 
tháng 9.2019 của BCH 
GĐPTTTCG TGP Sàigòn diễn ra 
lúc 08g30 ngày 14.9.2019 tại 
Hội trường giáo xứ Long Thạnh 
Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm. 

Đến tham dự có linh mục 
(Lm) Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng 
-Tổng linh hướng GĐPTTTCG 
TGP, Lm Antôn Nguyễn Minh 
Thuấn, SSS –linh hướng 
GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm, 
BCH GĐPTTTCG TGP, đại diện 
BCH GĐPTTTCG các giáo hạt và 
các xứ đoàn thuộc GĐPTTTCG 
giáo hạt Thủ Thiêm. 

Trước buổi họp, các tham 
dự viên đã tham dự giờ chầu 
Mình Thánh Chúa cách trọng 
thể, sốt mến do linh mục Antôn 
chủ sự.  

Sau giờ chầu, các thành viên 
xuống hội trường tham dự buổi 
họp với nội dung sau: 

- Linh mục Antôn: Ngay sau 
phần giới thiệu thành phần 
tham dự, lm Antôn Nguyễn Minh 
Thuấn, SSS giới thiệu phương 
cách làm cho đoàn thể 
GĐPTTTCG tồn tại và phát triển: 
Trước tiên phải có Chúa, đặc 
biệt phải nhớ đến Chúa Cha; thứ 
đến là Tôn Vương Thánh Tâm 
Chúa Giêsu tại các gia đình, nhất 
là những gia đình khô khan, tội 
lỗi; tiếp theo là hoạt động bác ái. 
Ngoài ra, nếu có thể nên tổ chức 
những hoạt động vui chơi, giải 
trí, thể dục thể thao… để lôi kéo 
mọi người đến sinh hoạt, sẽ bớt 
chơi game, bớt tệ nạn xã hội 

TIN GĐPTTTCG TGP SÀIGÒN 
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- Đại diện BCH GĐPTTTCG 
giáo hạt Thủ Thiêm báo cáo tổng 
kết sinh hoạt năm 2019 
(01.9.2018 đến 31.8.2019). 

- Đại diện BCH GĐPTTTCG 
các giáo hạt: Bình An, Gia Định, 
Thủ Đức, Chí Hòa, Gò Vấp,  Hóc 
Môn, Sàigòn-Chợ Quán, Tân 
Định, Xóm Chiếu, báo cáo tình 
hình Tôn Vương Thánh Tâm 
Chúa tại các gia đình, công tác 
bác ái, thay đổi một số linh mục 
linh hướng các xứ đoàn. Riêng 
giáo hạt Hóc Môn có thay đổi 
linh mục linh hướng. 

1/ Anh Phêrô Nguyễn 
Hồng Thịnh -Phó trưởng nội vụ 
BCH GĐPTTTCG TGP- báo cáo 
công việc cần thực hiện: Bầu cử 
BCH GĐPTTTCG xứ đoàn theo 
chỉ đạo của cha xứ.  

Tập huấn cho BCH các cấp  
và đoàn viên tích cực.các thành 
viên GĐPTTTCG với nội dung: 

Nội quy 2019; chuyên đề 
của linh mục; Tôn Vương và Đền 
tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Địa điểm và thời gian:  

Liên giáo hạt Gia Định, Tân 
Định, Thủ Đức, Thủ Thiêm học 
tập tại Gx. Thủ Đức, giáo hạt Thủ 
Đức, lúc 08g30 ngày 20-9-2019.  

Liên giáo hạt Bình An, Chí 
Hòa, Phú Thọ, Sàigòn-Chợ Quán, 

Xóm Chiếu, học tập tại Gx. Chợ 
Đũi lúc 08g30 ngày 28-9-2019. 

Liên giáo hạt Gò Vấp, Hóc 
Môn, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, 
Xóm Mới, học tập tại Gx. Bến Hải 
lúc 08g30 ngày 18-10-2019. 

2/ Anh Giuse Huỳnh Bá 
Song -Phó ngoại vụ BCH 
GĐPTTTCG TGP báo cáo tình 
hình phát triển của đoàn thể 
chưa tốt, còn nhiều giáo xứ chưa 
có đoàn thể GĐPTTTCG, hoặc có 
nhưng đang tạm ngưng sinh 
hoạt. BCH GĐPTTTCG TGP chưa 
đến làm việc được với những xứ 
đoàn cần giúp đỡ do BCH 
GĐPTTTCG giáo hạt chưa sắp 
xếp được thời gian với các linh 
mục chánh xứ, có tình trạng khi 
người trưởng không hoạt động 
thì cả BCH tê liệt, có xứ đoàn 
sinh hoạt khó khăn. Anh đề nghị: 
BCH GĐPTTTCG giáo hạt báo 
cho BTV ngày giờ gặp cha xứ để 
BTV cùng đến gặp cha xứ giải 
quyết tình trạng xứ đoàn; mời 
gọi các đoàn viên tham dự tĩnh 
huấn theo kế hoạch do BCH 
GĐPTTTCG TGP đề ra. 

3/ Anh Giuse Trịnh Văn 
Tiến -Trưởng BCH GĐPTTTCG 
TGP tổng kết: 

Bầu cử BCH xứ đoàn trong 
đợt bầu cử HĐMV giáo xứ. Tìm 
nhân sự nhiệt thành, dành nhiều 
thời gian cho Thánh Tâm Chúa.  
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Bầu BCH GĐPTTTCG giáo 
hạt theo kế hoạch đặt ra, có đại 
diện BCH GĐPTTTCG TGP tham 
dự. Báo cáo của GĐPTTTCG giáo 
hạt, chú ý việc hoạt động của 
toán nhất là đọc kinh theo toán 
cách cụ thể. 

Đăng ký báo Lửa Mến hằng 
tháng: Số lượng, địa chỉ nhận 
báo cụ thể. 

Ban TK GP phối hợp với TK 
giáo hạt điểm danh trong ngày 
tĩnh huấn.  

BCH GĐPTTTCG TGP dự 
kiến làm bác ái tại giáo phận 
Kon Tum sau lễ Đức Giêsu Kitô 
vua vũ trụ. 

Cuối cùng, linh mục tổng 
linh hướng chia sẻ:   

Chương trình chầu hôm nay 
soạn rất tốt, nhưng người điều 
hành cần nhớ sau khi đọc Lời 
Chúa cần dành 30 giây thinh 
lặng, sau đó đọc suy niệm 
(không cần nói 2 từ suy niệm); 
sau suy niệm thinh lặng 30 giây 
cầu nguyện (không nói cầu 
nguyện), không nói ngồi - đứng - 
quỳ; kết thúc làm dấu Thánh giá 
và ra khỏi nhà thờ.  

Ngài chia sẻ: Tại giáo xứ 
Khánh Hội, nếu trục trặc có thể 

tại anh trưởng có vấn đề hoặc 
chưa hiểu ý cha xứ, cứ sinh hoạt 
đạo đức bình thường cho tốt, rồi 
sẽ được ngài quan tâm. Đối với 
giáo xứ Phú Hạnh, cứ làm việc 
đạo đức cho tốt, không ai dẹp 
đọc kinh tối tại các gia đình, rồi 
cha xứ sẽ hiểu. Đối với giáo hạt 
Xóm Chiếu cần cầu nguyện 
nhiều. Ngài nhắc: Làm tông đồ 
cần có Chúa, phải khiêm tốn. 
Phải tin vào Chúa qua lời bầu cử 
của Đức Mẹ  và Thánh Giuse. 

Làm trưởng phải là người 
nhiệt thành tông đồ, đạo đức, 
Chúa sẽ giúp sức. Đoàn thể 
GĐPTTTCG là cánh tay của cha 
xứ, nên hỗ trợ cha xứ và HĐMV 
với tinh thần khiêm tốn cộng tác 
để cho giáo xứ hoạt động được 
tốt, mọi sự sẽ tốt đẹp. 

Thông báo 

Kỳ họp BCH GĐPTTTCG TGP 
tháng 10.2019 vào lúc 08g30 
ngày 12.10.2019, tại hội trường 
giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân 
Sơn Nhì; số 90 Nguyễn Hậu, P. 
Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM. 

Buổi họp kết thúc vào lúc 
11g30 cùng ngày.  
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Văn Minh 

“Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho 
một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các 
ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). 

Thực thi Lời Chúa trên đây, 
Ban Chấp hành (BCH) và các 
thành viên Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) giáo hạt Phú Thọ 
đã tổ chức chuyến ra đi chia sẻ 
những tấm bánh Trung thu, 
những chiếc lồng đèn cho các 
em thiếu nhi kém may mắn 
không phân biệt tôn giáo tại 
họ đạo Vị Hưng, giáo phận Cần 
Thơ, cùng nhau vui đón tết 
Trung thu. 

Vào lúc 5g00 sáng thứ Tư 
ngày 11.9.2019, các thành viên 
GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ 
cùng quý vị ân nhân, gồm 60 
người trên 2 chuyến xe khởi 

hành từ giáo xứ Tân Phước đi 
thực thi bác ái. Khi xe của đoàn 
ra khỏi TPHCM, đoàn cùng 
nhau đọc mười kinh Mân Côi 
và cầu xin Đức Mẹ ban cho 
đoàn đi trên đường được mọi 
sự bình an. 

Trên đường đi, đoàn trao 
cho họ đạo Đại Hải, GP Cần 
Thơ 1.800 hộp bánh. Đúng 
12g00, đoàn tới thánh đường 
giáo xứ Tắc Sậy, kính viếng và 
cầu nguyện cùng cha Phanxicô 
Trương Bửu Diệp. Sau khi 
dùng cơm trưa xong, đoàn tiếp 
tục đi đến họ đạo Vị Hưng lúc 
16g30. Khi xe của đoàn tới, 
được cha sở Anphongsô Lê 



60 | Lửa Mến tháng 10 - 2019   

Kim Thạch, quý vị đại diện 
HĐMVGX ra đón tất thân tình. 
Vì họ đạo nằm bên kia sông, 
nên xe lớn không thể vào được 
mà phải dùng phà của họ đạo 
đưa người và hành lý qua con 
sông Xà No. Sau cái bắt tay 
thăm hỏi của cha sở Anphongô 
đến từng người đi trong đoàn, 
ngài mời mỗi người một ly 
nước mát do chính người giáo 
dân của họ đạo làm, ai nấy đều 
vui mừng đón nhận và cùng 
nhau thưởng thức vì sau gần 
10 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, 
đối với những người lớn tuổi 
thì đó là cả một sự hy sinh của 
các cụ. Tại đây, đoàn đã trao 
2.200 hộp bánh, 3000 cây kẹo 
mút, 200 cuốn tập, 600 chiếc 
lồng đèn cùng một số tập vở 
bút viết và các vật dụng khác 
cho họ đạo.  

Đúng 18g00, các thành 
viên GĐPTTTCG cùng hiệp 
dâng Thánh lễ đồng tế dành 

cho các em thiếu nhi mừng tết 
Trung thu do cha sở 
Anphongsô Lê Kim Thạch và 
cha phó Giuse Duy Anh đồng 
tế. 

Sau Thánh lễ, cha sở 
Anphongsô, cha phó Giuse, 
quý soeur, cùng các em rước 
đèn xung quanh nhà thờ. Sau 
đó, là tiết mục văn nghệ được 
mở màn với màn múa lân do 
các em trong Ban Lễ sinh thể 
hiện đã diễn ra rất ấn tượng và 
sôi động. Trước khi các em ra 
về, các anh chị huynh trưởng 
và đại diện GĐPTTTCG giáo 
hạt Phú Thọ phát cho mỗi em 
đi tham dự một hộp bánh 
không phân biệt lương giáo. 
Xong công việc, đoàn được cha 
sở mời dùng cơm tối và nghỉ 
đêm tại họ đạo. 

Sáng hôm sau, vào lúc 
5g00, các thành viên tham dự 
Thánh lễ cùng cộng đoàn do 
cha sở Anphongsô chủ sự. Sau 
bữa điểm tâm sáng, lúc 8g00, 
đoàn lên xe trở về Sàigòn, kết 
thúc chuyến đi thật tốt đẹp. 

Trên đường về, đoàn tới 
trung tâm hành hương Đình 
Khao, giáo phận Vĩnh Long, 
được cha Mathêu Nguyễn Tấn 
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Thụy, chánh sở họ đạo Thiềng 
Đức, kiêm nhiệm trung tâm 
hành hương Đình Khao đón 
tiếp, và được ngài chia sẻ về 
những cuộc bách hại, trảm 
quyết, của các Thánh tử đạo. 
Đặc biệt, là cha Thánh 
Philipphê Phan Văn Minh, bị 
trảm quyết tại cây đa ngoài bờ 
sông phía trước mặt. 

Tại đây, ông Giuse Phạm 
Quang Thúy, đại diện trao cho 
soeur quản lý 100 hộp bánh, 
100 chiếc đèn lồng, 500 cây 
kẹo mút, và 200 cuốn tập vở. 

Sau bữa cơm trưa bình dân 
tại trung tâm hành hương 
Đình Khao do quý soeur dòng 
Mến Thánh Giá Cái Nhum tiếp 
đãi, đoàn trở về TPHCM lúc 
17g00 cùng ngày trong bình 
an. 

Ngoài ra, nhân mùa Trung 
thu, GĐPTTTCG giáo hạt Phú 
Thọ đã chuyển đến dòng Saint 
Paul Kon Tum 300 hộp bánh, 
10 chiếc áo mưa trẻ em, giáo 
xứ Hòa Bình, Gia Định, 400 
hộp bánh, 2000 cây kẹo mút, 
cơ sở khiếm thị Bừng Sáng 
quận 10 TPHCM 150 hộp 
bánh, và các em thiếu nhi giáo 
xứ Tân Phước, Sàigòn 200 hộp 
bánh. 

Tổng số tiền trong chuyến 
thực thi bác ái và giúp các em 
thiếu nhi vui tết Trung thu là 
66.800.000đ. Số tiền này do 
các thành viên trong các xứ 
đoàn, cùng quý vị ân nhân 
trong GĐPTTTCG giáo hạt Phú 
Thọ cùng nhau đóng góp. 
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Trương Công 

Lúc 08g30 sáng thứ Sáu, 
ngày 20.9.2019, BCH 
GĐPTTTCG TGP Sàigòn đã tổ 
chức buổi học tập Nội quy 2019 
tại hội trường giáo Thủ Đức, 
giáo hạt Thủ Đức, dành cho liên 
giáo hạt Gia Định, Tân Định, 
Thủ Thiêm và Thủ Đức.  

Đến tham dự có sự hiện 
diện của linh mục (Lm) Gioan 
Vianney Nguyễn Hữu Lợi, dòng 
Máu Châu Báu Chúa Kitô; BCH 
GĐPTTTCG TGP SG; BCH 
GĐPTTTCG các cấp, cùng trên 
120 đoàn viên của liên giáo hạt. 

Sau lời kinh khai mạc và xin 
ơn Chúa Thánh Thần, anh Giuse 
Trịnh Văn Tiến, trưởng ban 
BCH GĐPTTTCG TGP SG, ngỏ 

lời chào mừng cha giảng huấn 
và toàn thể tham dự viên. 

Tiếp theo, Lm Gioan 
Vianney giảng huấn với chủ đề: 
‘Cùng Làm Chung’ (có trình 
chiếu Slight). Ngài chia sẻ: 
“Linh đạo đầu tiên của quí đoàn 
vên trong GĐPTTTCG đó là nói 
chuyện với Chúa, là cầu nguyện, 
là thi hành trách vụ tư tế phục 
vụ. Đỉnh cao của phục vụ Chúa 
Giêsu chính là bí tích Thánh 
Thể, và cũng chính là đỉnh cao 
phục vụ Kitô giáo, vì ở đó Chúa 
Giêsu đổ máu ra từ cạnh sườn 
Ngài, từ đó tuôn tràn 7 bí tích 
xuống cho nhân loại”.  

Ngài chia sẻ thêm: “Chúng 
ta đón nhận Chúa Giêsu từ bàn 
tiệc Thánh Thể và chúng ta đem 
Chúa Giêsu vào trong gia đình 
chúng ta. Chúng ta trở thành 
cánh tay nối dài của phục vụ 
Chúa Giêsu nơi gia đình chúng 
ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta 
hãy cúi xuống để rửa chân cho 
nhau. Hình ảnh trừu tượng rửa 
chân, nghĩa là phục vụ; phục vụ 
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từ trong gia đình ra đến phục 
vụ cộng đồng GĐPTTTCG nhóm 
nhỏ, nhóm lớn, đến giáo xứ, 
giáo hạt, giáo phận. Vậy nên, 
ông bà anh chị em trở thành 
mục tử nhân lành”. 

Lúc 9g00, anh Giuse Huỳnh 
Bá Song, Phó ngoại vụ BCH 
GĐPTTTCG TGP SG giới thiệu 
tóm lược quyển Nội qui mới 
(trình chiếu Slight).  

Sau giây phút giải lao, lúc 
10g30, anh Phêrô Lê Minh Sơn, 
Ban thư ký GP trình bày cụ thể 
những điểm bổ sung, chỉnh sửa 
trong quyển Nội quy mới. Kế 
đến, anh Phêrô Nguyễn Hồng 
Thịnh, Phó nội vụ BCH 
GĐPTTTCG TGP SG hướng dẫn 
sinh hoạt đạo đức về giờ kinh 
Đền tạ và nghi thức Tôn Vương 
Thánh Tâm Chúa.  

Ban tổ chức đã dành thời 
gian cuối để trả lời các câu hỏi 
xoay quanh các vấn đề trong 
Nội qui, cách tổ chức sinh hoạt 
đoàn thể, những thuận lợi, khó 
khăn vướng mắc thực tế tại các 
xứ đoàn… Anh Giuse Huỳnh Bá 
Song, BCH GĐPTTT TGP SG đã 
giải đáp từng trường hợp cụ 
thể mọi câu hỏi được đưa ra. 

Sau cùng, anh Trưởng ban 
BCH GĐPTTT TGP SG cảm ơn 
cha chánh xứ, cha giảng huấn, 
quí BCH và toàn thể đoàn viên 
GĐPTTTCG liên giáo hạt, Ban 
thường vụ HĐMV Gx. Thủ Đức, 
cùng quí khách mời.  

Buổi tập huấn được khép 
lại lúc 11g40 cùng ngày. Sau 
kinh bế mạc và nhận phép lành 
từ cha giảng huấn, các tham dự 
viên cùng tạ ơn Chúa đã ban 
cho buổi học tập được thành 
công.  

Từ đây, những người tông 
đồ nhiệt thành yêu mến Thánh 
Tâm Chúa Giêsu tiếp tục lên 
đường đi giới thiệu Tôn chỉ, 
Mục đích, Linh đạo của đoàn 
thể và loan báo Tin Mừng trên 
khắp nơi nơi.  
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GĐPTTTCG XỨ ĐOÀN XÓM LÁCH,  
GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH 

THĂM BÁC ÁI TẠI DI LINH 
                                                                          Vinhsơn Ngô Viết Luyện 

 “Trong cuộc sống này, chúng ta không thể làm những điều vĩ 
đại. Chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại 
mà thôi” (mẹ Têrêsa). 

Đó cũng là những ước mơ 
của GĐPTTTCG xứ đoàn Xóm 
Lách, mọi việc làm của xứ đoàn 
cũng bắt đầu bằng việc nhỏ bé đi 
lên… Và hôm nay thứ Bảy 
24.8.2019 xứ đoàn lần đầu tiên 
tổ chức đi bác ái tại Di Linh, Lâm 
Đồng với nhiều điểm dự tính 
đến. 

Đúng 06g20 đoàn khởi hành 
gồm 15 đoàn viên, do anh Phêrô 
Nguyễn Văn Lộc, Trưởng xứ 
đoàn Xóm Lách hướng dẫn, cùng 
đồng hành với xứ đoàn có 03 đại 
diện GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi 
Phát tham dự. 

- Mái ấm Tín Thác - Di Linh 
- Lâm Đồng 

11g00 điểm đến đầu tiên là 
mái ấm Tín Thác do Sr Hường 
thuộc hội dòng Mến Thánh Giá 
Đà Lạt phụ trách. Đoàn gởi tặng 
mái ấm gồm: 01 phong bì 10 
triệu, 10 bao tã trẻ em, 10 thùng 
sữa Vinamilk, 25 thùng mì tôm, 
01 bao đường, 01 thùng dầu ăn, 
5 kg bột ngọt, 01 bao nón len, 
quần áo trẻ em và đồ chơi. 

Mái ấm gồm có 104 em mồ 
côi, khuyết tật, bị cha mẹ bỏ rơi 
ở các lứa tuổi từ 01 tháng tuổi 
đến 10 tuổi, được 09 sơ và 10 
người dân tự nguyện đến chăm 
sóc các em hàng ngày, trong số 
này có 38 em đến tuổi đi học từ 
lớp 1 đến lớp 5 được mái ấm gởi 
học nội trú, cuối tuần mới về lại 
mái ấm. Nhìn thấy các em phát 
triển cân bằng mọi mặt khỏe 
mạnh, vui vẻ, đáng yêu, các em 
bé khuyết tật sạch sẽ dễ thương, 
không ai nghĩ là trẻ mồ côi bị bỏ 
rơi… thế mới thấy sự hy sinh, 
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vất vả và tình thương bao la của 
các sơ dành cho các em, cơ sở 
vật chất giáo dục ở đây cũng khá 
khang trang chúng tôi luôn tin 
rằng nơi đây sẽ mang lại một 
tương lai tươi sáng cho các em. 

- Trại phong Di Linh - Lâm 
Đồng 

13g30, điểm đến thứ hai là 
trại phong Di Linh. Qua sơ phụ 
trách trại phong, đoàn cũng trao 
một số hiện kim và hiện vật 
gồm: 01 phong bì 10 triệu, 25 
thùng mì tôm, 01 thùng dầu ăn, 
10 kg đường, 200 tập học sinh, 
20 cặp đi học và quần áo cũ. Sơ 
cũng cho chúng tôi biết một số 
thông tin về người bệnh phong 
được chia làm hai khu vực, già 
yếu bệnh tật ở một khu gần văn 
phòng để dễ dàng được chăm 
sóc khi đau yếu bệnh tật, còn 
những người khỏe mạnh ở một 
khu xa hơn chục cây số tự sinh 
sống bằng nghề nông nghiệp… 

Vì thời gian hạn hẹp đoàn không 
thể đến thăm riêng từng gia 
đình người bệnh mà chỉ chia sẻ 
với họ những món quà bé nhỏ 
trong tình yêu thương. 

- Thăm viếng mộ Đức cha 
Gioan Cassaigne 

14g30 đoàn đến viếng mộ 
Đức cha Gioan Cassaigne tại khu 
nhà nguyện trại phong, trên mộ 
ghi ngắn gọn tiểu sử của ngài: 
Đức cha Jean Cassaigne, sinh 
ngày 30-01-1895, tại Grenade – 
Pháp, thụ phong linh mục ngày: 
19-02-1925, tấn phong giám 
mục ngày: 24-6-1941, thành lập 
trại phong ngày: 11-4-1929, qua 
đời tại trại phong ngày: 31-10-
1973. Nhưng tấm gương đạo 
đức, yêu thương gắn bó với 
người nghèo khổ dân tộc phong 
cùi đã tỏa sáng khắp nơi trên thế 
giới, hiện nay Giáo hội Việt Nam 
đang lập hồ sơ xin Tòa Thánh 
phong Hiển Thánh cho Đức cha 
Gioan Cassaigne. Đoàn đến viếng 
mộ Đức cha với ước mong được 
ngài soi sáng cho việc làm bác ái 
nhỏ bé của đoàn, từ suy nghĩ cho 
đến việc làm luôn mang lại hạnh 
phúc cho người nghèo khổ. 

- Điểm đến cuối trong ngày 
thăm người nghèo tại nhà thờ 
xứ Kala 
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Đi qua trại phong nằm sâu 
trong vùng đồi núi hẻo lánh là 
nhà thờ xứ Kala. Cha xứ đã thu 
xếp cho đoàn nghỉ đêm tại 
phòng khách tập thể trong 
khuôn viên nhà thờ. Sau khi ổn 
định chỗ nghỉ, lúc 17g00 đoàn 
bắt đầu phát quà cho người 
nghèo dân tộc K’Ho gồm: 70 
phần quà cho người dân tộc 
nghèo mỗi phần quà: 01 thùng 
mì tôm, 01 chai dầu ăn, 01 gói 
bột ngọt, 01 kg đường và 01 
phong bì 200.000đồng, và gởi 
tặng nhà thờ: 01 phong bì 10 
triệu, 30 thùng mì tôm, 01 thùng 
dầu ăn, 01 bao đường, 400 tập 
học sinh, 200 ca nhựa và quần 
áo cũ. 

Lúc 20g00, đoàn giao lưu 
văn hóa cồng chiêng với anh chị 
em dân tộc K’Ho, chương trình 
giao lưu văn hóa bình dân rất 

vui kéo dài đến nửa đêm mới 
chấm dứt. 

Hôm sau, đoàn tham dự 
Thánh lễ Chúa nhật 25-8-2019 
của người dân tộc K’Ho vào lúc 
05g. Nhà thờ gỗ cổ đơn sơ mộc 
mạc, nhưng người dân tộc K’Ho 
tham dự Thánh lễ rất văn minh 
nghiêm túc đáng ngạc nhiên, 
ngồi kín chỗ trong ngoài theo 
hàng lối rõ ràng khoảng 1.000 
người, từ bắt đầu cho đến cuối lễ 
rất lôi cuốn đoàn chúng tôi, 
không có ca đoàn tất cả cộng 
đoàn cùng đọc kinh bằng tiếng 
dân tộc nghe như hát nhẹ nhàng, 
êm ái, vừa đủ. 

Thánh lễ kết thúc trong yêu 
thương đoàn kết dân tộc anh 
em. Cha xứ, cha phó chụp hình 
lưu niệm với đoàn và giáo dân. 

Viếng Đức Mẹ giáo xứ La 
Vang - Lâm Đồng 

08g00, đoàn chia tay cha xứ 
và giáo xứ Kala tiếp tục hành 
trình đến kính viếng Đức Mẹ 
giáo xứ (Tiểu) La Vang tại Lâm 
Đồng. Đoàn đến kính viếng và tạ 
ơn Đức Mẹ đã ban cho chuyến đi 
bác ái được như ý mong muốn. 

Chuyến đi kết thúc lúc 17g 
ngày hôm sau, 25.8.2019 trong 
hân hoan yêu thương. 
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     1/ Đóng góp niên liễm 2019 

- BCH GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn 400.000đ 

2/ Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển đoàn thể 2019 

- Xđ. Bình Đông    2.000.000đ 
- Xđ. Bình Hưng   700.000đ 
- Xđ. Hà Đông    2.000.000đ 
- Xđ. Long Đại  300.000đ 
- Xđ. Khiết Tâm 500.000đ 
- Xđ. Lộc Hưng  1.000.000đ 
- Xđ. Martino    500.000đ 

- Xđ. Nam Thái 1.000.000đ 
- Xđ. Nghĩa Hòa  1.000.000đ 
- Xđ. Phú Hữu  540.000đ 
- Xđ. Phú Trung 1.000.000đ 
- Xđ. Tân Lập  2.000.000đ 
- Xđ. Thiên Ân 1.000.000đ 
- Xđ. Long Thạnh Mỹ  2.680.000đ 

3/ Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển đoàn thể 2020 

- Xứ đoàn Hàng Xanh   2.000.000đ 
 
 
 
 

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 09.2019 
gồm: 

1/Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 09/2019 

a/ 14 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 
Martinô Nguyễn Khắc Tâm. 

b/ Giáo hạt Hóc Môn 

- Xđ. Bà Điểm  100.000đ 
- Xđ. Châu Nam  100.000đ 

- Xđ. Chợ Cầu  500.000đ 

- Xđ. Lạc Quang  150.000đ 

- Xđ. Nam Hưng  100.000đ 
- Xđ. Tân Đông  250.000đ 

- Xđ. Tân Mỹ  100.000đ 

- Xđ. Trung Chánh  100.000đ 

TRANG ÂN NHÂN 

TRANG BÁC ÁI  - THÁNG 08-2019 
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- Xđ. Trung Mỹ Tây 50.000đ 

- 01 giáo dân thuộc giáo xứ Nam Hưng  200.000đ 

b/ Giáo hạt Sàigòn - Chợ Quán 

- Bà Anna Huỳnh  100.000đ 

c/ Giáo hạt Xóm Mới 

- Bà Anna Ròn, xứ đoàn Hợp An  200.000đ 
- Anh chị Thịnh, Công ty Thiên Khoa 200.000đ 
- Ông Báo, Xđ. Thái Bình 100.000đ 
- Ông Cường, Xđ. Thái Bình 100.000đ 
- Ông Dũng, Xđ. Thái Bình 100.000đ 
- Ông Đạo, Xđ. Thái Bình  200.000đ 
- Ông Phêrô Chu Tất Tường 100.000đ 
- Gia đình ông Phêrô 200.000đ 

2/ Ân nhân giúp nồi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch 
tháng 09/2019: 

a/ Giáo hạt Hóc Môn (1.650.000đ)

- Xđ. Bà Điểm 100.000đ 
- Toán 3, Xđ. Bà Điểm  100.000đ 
- Xđ. Châu Nam  100.000đ 
- Xđ. Chợ Cầu  500.000đ 
- Xđ. Lạc Quang  150.000đ 
- Xđ. Nam Hưng  100.000đ 

- Xđ. Tân Đông  200.000đ 
- Xđ. Tân Hiệp  100.000đ 
- Xđ. Tân Mỹ  100.000đ 
- Xđ. Trung Chánh  100.000đ 
- Xđ. Trung Mỹ Tây   100.000đ 

b/ Giáo hạt Xóm Mới (giao thủ quỹ 200.000) 

- Xứ đoàn Hà Đông   200.000đ 
- 01  ân nhân giáo xứ Bắc Dũng: 
 -  giúp nồi cháo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch  1.000.000đ  
 -  giúp công tác Ban bác ái  1.000.000đ 

c/ Giáo hạt Sàigòn - Chợ Quán 

- Bà Sang   100.000đ 
- Bà Lạc   100.000đ 
- Bà  Maria Bích Liên  200.000đ 
- Chị Maria Hường  300.000đ 

- Chị Liên (Q.5)  100.000đ 
- Bà Maria Têrêsa  100.000đ 
- Chị Chi 100.000đ 
- Anh Ngô Văn Bắc  100.000đ 

d/ Giáo hạt Bình An 

- Xđ. Bình An  400.000đ - Xđ. Bình Hưng  250.000đ
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- ÔB Bông, Xđ. Bình An  100.000đ - Cô Thu, Xđ. Bình An  100.000đ 

- Xđ. Bình Đông giúp tháng 8 + 9 năm 2019, mỗi tháng   1.200.000đ  

e/ Giáo hạt Tân Sơn Nhì 

- Xđ. Martinô (giúp tháng 9 + 10/2019)  1.000.000đ 
- Anh Sơn, Xđ. Tân Phú 500.000đ 

f/ Giáo hạt Thủ Đức 

- Xứ đoàn Thủ Đức    500.000đ 

3/ Ân nhân giúp công tác thăm quý cha hưu dưỡng TGP Sàigòn: 

- Bà cố Vân Yên, xứ đoàn Hà Nội   500.000đ 
- Chị Maria, xứ đoàn Hà Nội  200.000đ 
- Gia đình ông Phêrô, xứ đoàn Hà Nội  200.000đ 

- Ông Phêrô Chu Tất Tường  300.000đ 

4) Ân nhân giúp sửa chữa nhà thờ Thánh Monica (Lào) 

a/ Giáo hạt Hóc Môn 

- Xđ. Châu Nam 1.610.000đ 

- Xđ. Nam Hưng 2.200.000đ 

- Xđ. Tân Đông 7.000.000đ 

- Xđ. Tân Hiệp 500.000đ 

- Xđ. Tân Hưng 5.000.000đ 

- Xđ. Trung Chánh  1.000.000đ 

b/ Giáo hạt Xóm Mới 

- Xđ. Hợp An  3.000.000đ - Xđ. Hà Đông  2.000.000đ 

c/ Giáo hạt Bình An 

- Xđ. Bình Thái  500.000đ 
- Xđ. Bình An Thượng  400.000đ 
- Xđ. Bình Đông 1.000.000đ 
- Xđ. Bình Hưng (đợt 1) 500.000đ 
- Xđ. Bình Hưng (đợt 2) 300.000đ 
- Xđ. Chánh Hưng 500.000đ 
- Ông cố Giá  100USD 
- Ông bà cố Thuận  100USD 
- Ông bà cố Huấn  2.000.000đ 
- Bà chánh Thoa  500.000đ 
- Bà Nam  500.000đ 
- Bà phó Liễu  400.000đ 
- Ông bà Bồng  300.000đ 
- Ông Dinh  200.000đ 
- Bà Trương Liêm  200.000đ 

- Cô Mười Danh  200.000đ 
- Bà phó Long  100.000đ 
- Cô Thu  100.000đ 
- Cô Dung  100.000đ 
- Cô Tuyết  100.000đ 
- Cô Thêm  100.000đ 
- Cô Ngoan  100.000đ 
- Bà Mại  100.000đ 
- Cô Dịu  100.000đ 
- Bà Rồng  60.000đ 
- Ông Diệm  50.000đ 
- Ông Các  50.000đ 
- Chị Thắng (Xđ. Bình Hưng)  
 100.000đ 
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d/ Giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán 

- Xđ. Vườn Chuối  4.700.000đ 

- Xđ. Chợ Quán  1.000.000đ 

- Chị Maria Hường  1.000.000đ 

- Chị Maria Teresa Liên  100.000đ 

e/ Giáo hạt Gia Định 

- Xđ. Hàng Sanh  4.000.000đ 

f/ Giáo hạt Chí Hòa 

- Xđ. Vinh Sơn 3  2.700.000đ 

- Xđ. Thái Hòa  1.000.000đ 

- Xđ. Lộc Hưng  500.000đ 

g/ Giáo hạt Thủ Thiêm 

- Xđ. Long Thạnh Mỹ  4.050.000đ 

- Xđ. Long Đại  2.000.000đ 

- Xđ. Mỹ Hòa  1.000.000đ 

h/ Xứ đoàn Đức Tin, giáo hạt Gò Vấp 

- Maria Trần Thị Ánh                                  1.500.000đ 
- Maria Trần Thị Lý                                                           700.000đ 
- Maria Nguyễn Thị Minh Tâm                                  500.000đ 
- Têrêsa Trương Thị Loan  500.000đ 
- Giuse Cao Văn Toản  500.000đ 
- Maria Trần Thị Dậu                                                      300.000đ  
- Maria Lý Thị Thanh Hương   300.000đ 
- Tê rê sa Đỗ Thị Tuyết Vân                                              200.000đ  
- Anna Vũ Thị Huệ                                                              200.000đ 
- Anna Chu Thị Na                                                           200.000đ 
- Magata Hoàng Thị Ngọc                                      200.000đ 
- Maria Phạm Thị Vui                                                     200.000đ 
- Phêrô Đỗ Văn Nhã                                                        200.000đ 
- Maria Trần Thị Cảnh                                                  200.000đ 
- Maria Trịnh Thị Tuyết Thu                                       200.000đ 
- Maria Phạm Thị Ngọc Sương                                200.000đ 
- Giuse Nguyễn Văn Nhượng                                  200.000đ 
- Madalena Đồng Thị Kim Hồng          200.000đ 
- Anna Nguyễn Thị Nhất                                           100.000đ 
- Giuse Nguyễn Huy Chương    100.000đ 
- Giuse Nguyễn Đình Trọng              100.000đ 
- Anna Nguyễn Thị Ngoãn                                        100.000đ 
- Maria Đinh Thị Lan                                                    100.000đ 
- Tôma Nguyễn Đức Hải                                            100.000đ 
- Maria Nguyễn Thị Thanh Hương                      50.000đ 
- Magata Đỗ Thị Vượng                                              50.000đ 
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- Maria Nguyễn Thị Thu Lan                                    50.000đ 

     Cáo lỗi: Nội san Lửa Mến số tháng 10.2019 có ghi:  Xứ đoàn Đức Bà 
Fatima, giáo hạt Tân Sơn Nhì, giúp sửa chữa nhà thờ Thánh Monica (Lào) 

 3.700.000đ  

   Xin đính chính: Xứ đoàn Đức Bà Fatima, thuộc giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán. 

5) Ân nhân ủng hộ chi phí mua dù làm mái che tại Thánh địa La 
Vang cho đoàn thể GĐPTTTCG hành hương Đức Mẹ La Vang hằng năm 

- BCH GĐPTTTCG giáo hạt Chí Hòa   1.000.000đ 

- Xứ đoàn An Lạc   2.000.000đ 

- Xứ đoàn Tân Chí Linh   1.600.000đ 

- Xứ đoàn Hợp An   1.000.000đ 

- Xứ đoàn Hà Đông   1.000.000đ 

- Xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (giáo hạt Xóm Mới)  500.000đ 

 

 

 

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

1/ Ông Giuse Đinh Văn Tình, SN 1948. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Ninh Hải, giáo hạt Quỹ Nhất, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 14.8.2019. 

2/ Bà Maria Mai Thị Lan, SN 1953. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên 
Lao, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 14.8.2019. 

3/ Bà Maria Nguyễn Thị Tuyền, SN 1949. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Vạn Lịch, giáo hạt Chompa, GP Pnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 
17.8.2019. 

4/ Bà Maria Bùi Thị Đàn, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG giáo họ Tam 
Tùng, xứ đoàn Giáp Nam, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi 
Chu.  Được Chúa gọi về ngày 20.8.2019. 

5/ Bà Maria Ngô Thị  Rục, SN 1930. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kim 
Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 21.8.2019. 

6/ Bà Maria Vũ Thị Thái, SN 1941. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Châu 
Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 22.8.2019.     

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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7/ Ông Vincente Nguyễn Văn Giảng, SN 1937. Cựu liên toán trưởng 
liên toán Phaolô, Xđ. Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sàigòn. Được Chúa 
gọi về ngày 26.8.2019. 

8/ Bà Maria Trịnh Thị Tuyết Thu, SN 1963. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Đức Tin, giáo hạt Gò Vấp, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 27.8.2019. 

9/ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền, SN 1959. Ân nhân GĐPTTTCG xứ 
đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
27.8.2019. 

10/ Ông Giuse Trần Văn Thân, SN 1945. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Ninh Hải, giáo hạt Quỹ Nhất, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 28.8.2019. 

11/ Ông Vinhsơn Trần Minh Hợp, SN 1938. Đoàn viên và ân nhân 
GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa 
gọi về ngày 29.8.2019. 

12/ Ông Giuse Maria Trần Viết Quýnh, SN 1937. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức. TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 
29.8.2019. 

13/ Bà Maria Bùi Thị Quynh, SN 1946. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Ninh Hải, giáo hạt Qũy Nhất, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 30.8.2019. 

14/ Ông Gioan Baotixita Đinh Minh Mẫn, SN 1941. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 01.9.2019. 

15/ Ông Gioan Baotixita Ngô Văn Hoàn, SN 1941. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG  GP Bùi 
Chu. Được Chúa gọi về ngày 08.9.2019. 

16/ Bà Maria Trương Thị Thiên, SN 1945. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Ván Ép, giáo hạt Chompa, GP Pnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 
08.9.2019. 

17/ Bà Maria Đinh Thị Tiến, SN 1939. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về 
ngày 10.9.2019.  

18/ Ông Gioan Baotixita Vũ Văn Đức, SN 1954. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức. TGP Sàigòn. Được Chúa 
gọi về ngày 11.9.2019. 

19/ Bà Maria Vũ Thị Thỏa, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức. TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về 
ngày 11.9.2019. 


