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ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Theo báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật 
(số 30-10-2011), từ khoảng 
mươi năm nay, lễ hội 
Halloween được du nhập vào 
Việt Nam. Đây là lễ hội ở các 
nước phương Tây, được tổ 
chức hằng năm vào ngày 31-10. 
Sau đó, nhà báo giới thiệu 
những hình thức lễ hội 
Halloween ở một số địa điểm 
tại Sàigòn. 

Nhắc đến ngày 31-10 là 
ngày hội Halloween, nhưng 
không nói gì đến ngày 1-11 vì 
không biết mối liên hệ giữa hai 
ngày này. Ở nguồn gốc, ngày 
này được gọi là All Hallows’ 
Eve, nghĩa là buổi chiều áp lễ 

Các Thánh. Kể từ thời Đức 
Grêgôriô III (năm 741), lễ các 
Thánh được cử hành vào ngày 
1-11 hằng năm, là ngày ngài 
thánh hiến một nhà nguyện 
trong đền Thánh Phêrô để tôn 
vinh toàn thể các Thánh. Rồi 
sau đó, Đức Grêgôriô IV (năm 
835) truyền lệnh cử hành lễ 
này trong toàn thể Giáo hội. 
Nhưng thuở xa xưa, lễ này 
được cử hành vào thứ Sáu sau 
lễ Phục sinh để làm nổi bật sự 
chiến thắng của Chúa Kitô trên 
tâm hồn của biết bao người, cụ 
thể là các Thánh. Chúa Kitô đã 
chiến thắng sự chết và Người 
cũng chiến thắng ma quỷ qua 
việc chinh phục các tâm hồn. 
Dù sau này, ngày cử hành lễ đã 
được thay đổi nhưng ý nghĩa 
chính yếu trên vẫn được giữ lại. 

Các tín hữu thời xưa tin 
rằng vào ngày áp lễ các Thánh 
1-11, trái đất rung chuyển, đất 
đai nứt nẻ và ma quỷ từ địa 
ngục chui lên với nỗ lực cuối 
cùng nhằm lôi kéo các linh hồn 

http://tonggiaophansaigon.com/taxonomy/term/362
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về với nó. Thế nên vào buổi 
chiều áp lễ các Thánh, họ túa ra 
ngoài đường, mặc những trang 
phục kinh dị như ma quỷ, đồng 
thời miệng hô vang danh Chúa 
Giêsu và khua chiêng gõ mõ để 
xua đuổi ma quỷ, đuổi chúng về 
địa ngục. All Hallows’ Eve là 
thế. 

Rất tiếc là ngày nay, ý nghĩa 
tôn giáo đó đã phai mờ, nếu 
không nói là biến mất, để chỉ 
còn là lễ hội Halloween mang 
tính giải trí thuần túy, tệ hơn 
nữa còn thành dịp ăn chơi đàng 
điếm. Thay vì xua đuổi ma quỷ 
đi thì lại rước nó vào nhà mình, 
vào linh hồn mình. Thế nên đã 
có những Giáo hội phản ứng 
mạnh mẽ trước tình trạng này, 
cụ thể là Hội đồng Giám mục 
Philippines mới đây lên tiếng 
cảnh giác các tín hữu và gọi lễ 
hội Halloween là lễ hội phản 
Kitô. 

Nhắc lại nguồn gốc ngày lễ 
như thế để thấy rõ hơn xu 
hướng tục hóa trong thời hiện 
đại, tước đoạt nội dung tôn giáo 
và thay vào đó bằng nội dung 
phản tôn giáo. Đừng tưởng 
rằng xu hướng tục hóa chỉ diễn 
ra ở phương Tây! Tiến trình tục 
hóa cũng đang diễn ra ngay tại 

Việt Nam, nhất là khi cái hay thì 
ít học mà cái dở lại tiếp thu rất 
nhanh. Người ngoài Công giáo 
không biết đã đành, nhưng 
đáng tiếc là cả người Công giáo 
cũng không biết và cứ thế mà 
làm, người ta làm sao thì mình 
làm vậy, thay vì giúp người 
khác thấy được vẻ đẹp của Tin 
Mừng thì lại thành kẻ tiếp tay 
để giết chết Tin Mừng! 

Nhắc lại nguồn gốc của 
ngày lễ như thế còn để nhắc 
nhở nhau sống tinh thần lễ các 
Thánh, tinh thần có thể tóm 
gọn trong lời kêu gọi nổi tiếng 
của Đức Chân phước Gioan 
Phaolô II: “Đừng sợ, hãy mở 
rộng cửa đón Chúa Kitô”. Cách 
cụ thể, hãy mang trong lòng 
mình những tâm tư của Đức 
Giêsu Kitô: tâm tư hiền lành và 
khiêm nhường, thương xót và 
tha thứ, dấn thân và phục vụ. 
Chính vì thế, bài Tin Mừng 
được công bố trong ngày lễ các 
Thánh là Tin Mừng về Tám Mối 
Phúc Thật: 

“Phúc thay những ai có tinh 
thần nghèo khó vì Nước Trời là 
của họ. 

Phúc thay ai hiền lành vì họ 
sẽ được Đất Hứa làm gia 
nghiệp. 
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Phúc thay ai sầu khổ vì họ 
sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

Phúc thay ai khát khao nên 
người công chính vì họ sẽ được 
Thiên Chúa cho thỏa lòng. 

Phúc thay ai xót thương 
người vì họ sẽ được Thiên Chúa 
xót thương. 

Phúc thay ai có tâm hồn 
trong sạch vì họ sẽ được nhìn 
thấy Thiên Chúa. 

Phúc thay ai xây dựng hòa 
bình vì họ sẽ được gọi là con 
Thiên Chúa. 

Phúc thay ai bị bách hại vì 
lẽ công chính vì Nước Trời là 
của họ” (5,3-11). 

Mang lấy tâm tư của Đức 
Giêsu Kitô giữa lòng thời đại 
hôm nay quả là không dễ, vì 
thời đại này cổ võ lối nghĩ và lối 
sống hầu như hoàn toàn ngược 
lại Tin Mừng. Sách Khải huyền 
(bài đọc II) diễn tả thực tế này 
bằng hình ảnh vừa bi hùng vừa 
sống động: “Những người mặc 
áo trắng kia là ai vậy? Họ từ 
đâu đến? Tôi trả lời: Thưa Ngài, 
Ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi: Họ là 
những người đã đến, sau khi 
trải qua cơn thử thách lớn lao. 

Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo 
mình trong máu Con Chiên” 
(Kh 7,13-14). 

Áo chỉ được trắng sạch khi 
được giặt bằng máu! Thật lạ 
thường. Nhưng sự thật là thế. 
Phải chấp nhận cộng tác với tác 
động thánh hóa của Chúa 
Thánh Thần, giặt tấm áo cuộc 
đời bằng máu của hi sinh từ bỏ, 
chiến đấu chống trả cám dỗ, 
gian nan tập luyện các nhân 
đức. Đó là tín thư mà lễ các 
Thánh gửi đến tất cả chúng ta, 
những người cũng được gọi là 
“thánh” vì đã được thanh tẩy 
trong Đức Kitô, nhưng còn phải 
thể hiện tiềm năng thánh thiện 
ấy bằng chính cuộc sống của 
mình. Để có thể hòa chung với 
các Thánh trong lời chúc tụng: 

“AMEN! Xin kính dâng 
Thiên Chúa chúng ta 

Lời chúc tụng và vinh 
quang, 

Sự khôn ngoan và lời tạ ơn, 

Danh dự, uy quyền và sức 
mạnh, 

Đến muôn thuở muôn đời. 
AMEN!” (Kh 7,12). 

(Nguồn: tonggiaophansaigon.com) 
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         KHƠI DẬY LÒNG NHÂN ÁI 
                              TỪ ÁNH SÁNG GIÊSU 

1. DA KÊU 

- Từ thẳm sâu đáy lòng ông 
thán phục ngôn sứ Giêsu. 

- Ông ước ao được gặp con 
người Giêsu. 

- Qua Đức Giêsu Thiên Chúa 
đã dọi ánh sáng đến cõi lòng 
thâm sâu của ông. 

- Chữ THIỆN trong lòng ông 
vẫn ghi tạc, dẫu ông đã 
nhúng tay vào những điều 
xấu từ nghề nghiệp (thu 
thuế). 

- Lĩnh nhận được ánh sáng 
Giêsu, ông đã bộc lộ những 
điều tốt lành và nhân ái đã 

từ lâu còn vùi sâu trong 
lương tri ông. 

2. ĐỨC GIÊSU 

- Đến Giêrikhô ngày hôm ấy 
để cứu một người giàu có (Da 
Kêu); có Thánh Thần hướng dẫn 
Đức Giêsu đã thấy Da Kêu giữa 
một đám đông. 

- Không mị dân, không đứng 
về phía những người căm thù 
ông và nghề nghiệp của ông, 
không sợ bị hiểu lầm từ dân 
chúng, từ phía những người 
Pharisêu. 

- Tiêu diệt sự dữ bằng cách 
cứu tội nhân, không dùng bạo 
lực và căm thù. 

Lạy Chúa Giêsu, lòng nhân ái 
của Da Kêu đã được ánh sáng 
Giêsu khơi gợi… Xin Người hãy 
dọi ánh sáng của Người vào 
những góc tối trong tâm trí và 
tâm lòng chúng con để chúng 
con mỗi ngày biết phụng sự 
Chúa và yêu thương tha nhân 
hơn. Amen. 

Chúa nhật 03.11.2019 

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

 (Lc 19,1-10) 
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TÁI SINH 

Cái chết của Đức Giêsu 
chính là cái chết thay cho 
nhân loại…, ngày chúng ta 
được rửa tội chính là giờ phút 
chúng ta được tái sinh nhờ 
cái chết đó, tái sinh để trở nên 
con Chúa, con Giáo hội, khi là 
con đích thật đó, để sống 
được sự sống mới này, chúng 
ta được mời gọi cộng tác vào 
công trình của Chúa Thánh 
Thần mà Thiên Chúa ban cho 
ta qua Đức Giêsu vào ngày 

lĩnh thánh tẩy. Công trình 
này là công trình biến đổi và 
thánh hóa của sức mạnh 
Thần Khí (Lc 20,35). 

Niềm hy vọng Kitô giáo 
dựa trên tín điều thân xác 
sống lại nghĩa là tín điều 
tuyên xưng rằng mỗi người 
đều được tái sinh làm con 
Thiên Chúa và thông phần 
vào chính sự sống của Thiên 
Chúa, để rồi nhờ Thần Khí 
dẫn đưa mỗi con người mình 
một cách viên mãn đến thành 
toàn trong một thân xác 
“hiển vinh”, nếu chúng ta 
sống trọn tư cách làm con 
Thiên Chúa bởi sự sống mới 
của chính Thiên Chúa.  

Xin cho chúng con được 
TÁI SINH TRONG ĐỨC KITÔ. 

 

 

 

Chúa nhật 10.11.2019 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

 (Lc 20,27-38) 
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Để có thể tự hào về các 
Thánh Tử đạo Việt Nam Chúa 
ban tặng cho đất nước chúng ta, 
Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta 
biết cảm tạ Thiên Chúa trong 
Đức Giêsu về: 

- Sự bảo bọc an toàn của 
Đức Giêsu về những người 
con mà Chúa Cha ban tặng cho 
dân Người… nhất quyết Người 
không để mất một ai (Ga 
17,12a). 

- Đức Giêsu đưa tất cả về 
một mối  chính là một khao khát 
của Người cho Giáo Hội được 
duy nhất, nên một (hiệp nhất) 

trong nội tại của từng thành 
phần dân Chúa (Giáo Hội) và 
một tinh thần đại kết giữa các 
quan điểm lòng tin trên thế 
giới này. 

Giáo Hội Việt Nam mừng 
kính trọng thể các Thánh Tử 
đạo Việt Nam là mừng kính 
việc Thiên Chúa đã ban cho 
quê hương đất nước chúng con, 
cho Giáo hội Việt Nam những 
chứng nhân đầy lòng thương xót 
của Thiên Chúa và từ những 
chứng tích Hồng Đức của các 
Ngài, chúng con xin làm ba việc: 

 

1. Cảm kích lòng thương xót của Thiên Chúa. 

2. Van nài lòng thương xót của Thiên Chúa. 

3. Tỏa lan lòng thương xót của Thiên Chúa. 

Bằng ơn trợ giúp của Thần Khí Thiên Chúa. Xin thương giúp 
chúng con. 

 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

KÍNH TRỌNG THỂ  
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

 (Ga 17,11b-29) 
 

 Chúa nhật 17.11.2019  
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ĐỨC GIÊSU KITÔ 
  Vị Vua chỉ biết xót thương 

Đức Giêsu Kitô, vị vua chỉ 
biết xót thương là vị vua siêu 
việt nhưng lại rất cụ thể ở chỗ: 

1/ Vương quyền Người là 
tình yêu cứu thoát, Người 
chữa lành thương tích thể lý và 
tâm hồn. 

2/ Vương quyền Người là 
Lòng Xót Thương vì Người đã 
cúi xuống nơi thấp nhất và bị 
giương cao trên thập giá mà 
vẫn tha thứ cho kẻ nhận ra lòng 
xót thương của Người, và xin 
Người xót thương (tên gian phi 
hối lỗi). 

3/ Vương quyền Người sẻ 
chia với những số phận ngập 
ngụa tội lỗi. Người gánh tội cho 

họ bằng dấn thân, hiến mạng vì 
muôn người. 

Đường làm vua của Đức 
Giêsu Kitô nghịch hẳn với con 
đường của vua chúa trần gian. 
Đường vua trần gian cao ngạo, 
danh lợi, vênh vang, tự tôn, tự 
đắc, triệt hạ, bắt phạt, tàn độc. 
Đường vua  Kitô khiêm nhu, 
hiền hậu, khoan dung, quảng 
đại, trắc ẩn, gánh tội, tha thứ, 
đón nhận vào Nước Thiên Chúa 

Lạy Đức Giêsu Kitô, vị vua 
chỉ biết xót thương. Xin cho 
con học lấy con đường Người đi 
và can đảm đi con đường ấy, để 
mỗi ngày chúng con nên thành 
toàn hơn trong thân phận 
người yếu đuối của mình. 

 

 

 

 

Chúa nhật 24.11.2019 

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

 (Lc 23,35-43) 
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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 

 

III. NGHI THỨC CỬ HÀNH BÍ 

TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 

Nghi thức cử hành bí tích 
Truyền chức thánh gồm ba 
phần:  

- Nghi thức tuyển chọn 

- Nghi thức phong chức 

- Nghi thức diễn nghĩa.  

1. Nghi thức tuyển chọn 

Những nghi thức khai mạc 
xác nhận ứng viên được tuyển 
chọn đúng theo tập tục của Hội 
Thánh, và chuẩn bị cho nghi 
thức phong chức: 

- Giới thiệu các tiến chức. 

Ứng viên sắp chịu chức thánh 
cần được bề trên có thẩm 
quyền giới thiệu. Nếu chịu 
chức giám mục thì phải đọc 
sắc phong của Tòa Thánh. 

- Thẩm vấn các tiến chức 
về việc chu toàn nhiệm vụ sắp 
lãnh nhận. Các tiến chức nói 
lên lời hứa của mình. 

- Cộng đoàn hát kinh cầu 
các thánh. 

2. Nghi thức phong chức 

Nghi thức chính yếu của bí 
tích Truyền chức cho cả ba cấp 
bậc, là giám mục đặt tay trên 
đầu tiến chức, cùng với lời 
nguyện phong chức xin Thiên 
Chúa ban cho tiến chức đầy 
tràn ơn Chúa Thánh Thần và 
những ân sủng đặc biệt để chu 
toàn thừa tác vụ sắp lãnh nhận 
(x. Piô XII, tông hiến “Bí tích 
Truyền Chức Thánh”: DS 
3858); (GLCG 1573). 

3. Nghi thức diễn nghĩa 

Sau nghi thức phong chức, 
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còn có những nghi thức biểu 
trưng dùng để diễn tả và hoàn 
tất mầu nhiệm vừa cử hành: 

- Tân phó tế nhận sách 
Phúc Âm vì sứ mạng của ngài 
là rao giảng Phúc Âm. 

- Tân giám mục và tân linh 
mục được xức dầu thánh, biểu 
trưng cho việc Thánh Thần 
xức dầu cách đặc biệt làm cho 
thừa tác vụ của các ngài được 
hiệu quả. 

- Tân linh mục lãnh nhận 
đĩa và chén thánh, dùng để 
dâng “lễ vật của Dân Thánh” 
lên Thiên Chúa. 

- Vị tân giám mục nhận 
sách Phúc Âm, nhẫn, mũ và 
gậy như dấu chỉ cho sứ mạng 
tông đồ của ngài là rao giảng 
Lời Chúa, trung thành với Hội 
Thánh là Hiền Thê của Đức 
Kitô, và là mục tử chăm sóc 
đoàn chiên Chúa (x. GLHTCG 
1574). 

IV. NGƯỜI BAN VÀ 

NGƯỜI NHẬN BÍ TÍCH 

TRUYỀN CHỨC THÁNH 

1. Người ban 

Chỉ có các giám mục đã 
được phong chức thành sự, với 
tư cách là người kế nhiệm các 
Tông Đồ, mới có quyền tấn 
phong ba cấp bậc của bí tích 
Truyền chức thánh (TYGL 332). 

Vì bí tích Truyền chức là bí 
tích ban thừa tác vụ tông đồ, 
nên chỉ các giám mục, với tư 
cách là những người kế nhiệm 
các Tông Đồ có quyền ban 
“hồng ân thiêng liêng” (x. GH 
21) và “hạt giống tông đồ” (x. 
GH 20). Các giám mục được 
tấn phong thành sự, nghĩa là 
trong chuỗi kế nhiệm Tông Đồ, 
có quyền tấn phong thành sự 
ba cấp bậc của bí tích Truyền 
chức (x. DS 794 & 8022; GL 
1012); (GLCG 1576). 

2. Người nhận 

Chỉ những người nam đã 
được Rửa tội mới lãnh thành 
sự bí tích Truyền chức thánh. 
Họ phải có đủ điều kiện theo 
giáo luật đòi hỏi, chẳng hạn 
như: Có sức khoẻ, đạo đức, đã 
xong chương trình đào tạo 
như luật định, phải tự ý viết 
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đơn xin phong chức (x. GL 
1024-1039). 

Trong Hội Thánh Tây 
phương, trừ các phó tế vĩnh 
viễn, còn mọi thừa tác viên có 
chức thánh thường được 
tuyển chọn từ những người 
nam sống độc thân và có ý giữ 
độc thân để phục vụ Nước 
Trời. Nhưng trong Hội Thánh 
Đông phương, luật độc thân 
chỉ buộc hàng giám mục, còn 
linh mục và phó tế có thể là 
người có gia đình. Tuy nhiên, 
một người sau khi được 
truyền chức linh mục rồi thì 
không được nhận bí tích Hôn 
phối nữa (x. GLHTCG 1579-
1580). 

V. ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH 

TRUYỀN CHỨC THÁNH 

1. Ấn tín vĩnh viễn 

Cũng như bí tích Rửa tội và 
Thêm sức, bí tích Truyền chức 
thánh in một ấn tín thiêng 
liêng vĩnh viễn nên chỉ lãnh 
nhận một lần cho một cấp, 
không thể lãnh nhận nhiều lần 
hay lãnh nhận tạm thời (GLCG 
1582). 

“Người lãnh nhận chức 
thánh thành sự, vì lý do hệ 
trọng, có thể được chước miễn 

những bổn phận và chức vụ 
gắn liền với chức thánh hay bị 
cấm thi hành chức vụ, nhưng 
không thể trở về bậc giáo dân 
đúng nghĩa, vì ấn tín bí tích 
Truyền chức không thể xóa 
nhòa được. Ơn gọi và sứ mạng 
đã lãnh nhận trong ngày chịu 
chức thánh vẫn tồn tại mãi 
mãi” (GLCG 1583). 

2. Ơn Chúa Thánh Thần 

Bí tích Truyền chức thánh 
đem lại sự tràn đầy ân sủng đặc 
biệt của Chúa Thánh Thần, Đấng 
làm cho người được thánh hiến 
-thích ứng với từng cấp bậc của 
bí tích- nên đồng hình đồng 
dạng với Đức Kitô trong phận 
vụ của Ngài là Tư tế, Tiên tri và 
Vương đế (TYGL 335). 

Giám mục lãnh nhận trước 
hết là ơn sức mạnh để ngài can 
đảm và khôn ngoan bảo vệ và 
hướng dẫn Hội Thánh. Ơn này 
thúc đẩy ngài loan báo Tin 
Mừng cho mọi người, trở nên 
mẫu mực cho đoàn chiên, đi 
tiên phong trên đường thánh 
thiện bằng cách kết hợp với 
Đức Kitô Tư Tế và Hiến Lễ 
trong bí tích Thánh Thể, dám 
hiến mạng sống vì đoàn chiên. 
Linh mục được ơn Chúa Thánh 



12 | Lửa Mến tháng 11- 2019  

Thần để cử hành các bí tích và 
loan báo Tin Mừng Nước Chúa. 
Các phó tế được ân sủng để 
hiệp thông với giám mục và 
linh mục đoàn, chăm sóc dân 
Thiên Chúa, với vai trò phục 
vụ trong Phụng vụ, trong việc 
rao giảng và bác ái (x. GLCG 
1586-1588).  

VI. MỤC VỤ GIÁO LÝ  

1. Yêu mến, kính trọng 
và vâng lời các chủ chăn 

Cần dạy các em lòng yêu 
mến, kính trọng và vâng lời 
các chủ chăn trong Hội Thánh. 
Các chủ chăn là những người 
đại diện Chúa Ki-tô, nên phải 
đối xử với các ngài bằng niềm 
tin, nghĩa là tôn kính, yêu mến 
và vâng lời, để Thiên Chúa 
được tôn vinh và các chủ chăn 
được vui vẻ chu toàn nhiệm 
vụ. “Anh em hãy vâng lời 
những người lãnh đạo anh em 
và hãy phục tùng họ, vì họ 
chăm sóc linh hồn anh em như 
những người sẽ phải trả lẽ với 
Thiên Chúa.” (Dt 13,17). “Thưa 
anh em, chúng tôi xin anh em 
hãy quí trọng những ai đang 
vất vả vì anh em. Hãy lấy tình 
bác ái mà hết lòng tôn kính 
những người ấy” (1Tx 5,2-13).  

Nên nhắc nhở và tạo nhiều 
dịp cho các em cầu nguyện cho 
Đức Giáo hoàng, Đức giám 
mục giáo phận và các linh mục. 

2. Khuyến khích ơn gọi 

Legio Mariae có thể góp 
phần rất lớn và hiệu quả trong 
việc ươm mầm ơn gọi tu trì 
ngay tại các lớp giáo lý, chẳng 
hạn giới thiệu cho các em biết 
các hoạt động tông đồ, truyền 
giáo và bác ái xã hội của Hội 
Thánh, giúp các em hiểu ý 
nghĩa của các cử hành Phụng 
vụ, khích lệ các em trong các 
công việc phục vụ cộng đoàn.... 
Những việc này góp phần tích 
cực làm phát sinh ơn gọi dâng 
hiến. 

3. Tu sĩ là ai ? 

Tu sĩ  là người truy tầm 
sự toàn thiện bằng các 
phương thế hữu hiệu là các 
lời khấn Phúc Âm: Khiết tịnh, 
Nghèo khó và Vâng phục 
trong một tu hội hay hội 
dòng chính thức của Hội 
Thánh. Tu sĩ có thể là người 
được Truyền chức thánh 
(giáo sĩ). Dù Hội Thánh có đề 
cao bậc sống tu trì, nhưng 
khấn dòng không phải là một 
bí tích, mà chỉ cốt phát triển 
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tới mức tối đa ơn đã lãnh 
nhận trong bí tích Thánh 
Tẩy. Cổ võ cho ơn gọi linh 
mục và tu sĩ là bổn phận của 

toàn thể cộng đồng Kitô giáo. 
Gia đình là những vườn ươm 
đầu tiên các ơn gọi của Hội 
Thánh. 

 

 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. 

3. Chỉ có các giám mục đã được phong chức thành sự, 
với tư cách là người kế nhiệm các tông đồ, mới có quyền tấn 
phong ba cấp bậc của bí tích Truyền chức thánh.  

4. Chỉ những người nam đã được rửa tội mới lãnh 
thành sự bí tích Truyền chức thánh. Họ phải có đủ điều 
kiện theo giáo luật đòi hỏi, chẳng hạn như: Có sức khoẻ, 
đạo đức, đã xong chương trình đào tạo như luật định, phải 
tự ý viết đơn xin phong chức.  

5. Cũng như bí tích Rửa tội và Thêm sức, bí tích Truyền 
chức thánh in một ấn tín thiêng liêng vĩnh viễn nên chỉ 
lãnh nhận một 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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Tâm Tâm 

Chúa KHÁT con yêu Ngài 
Chờ con không thời hạn 
Chỉ cần con trở về 
Tay Chúa rộng giang đón 
Lòng Chúa thương vô bờ. 
 
Con MUỐN KHÁT yêu Chúa 
Mong một chút đáp đền 
Phận người thật bất xứng 
Mà Chúa mãi đi tìm 
Gục đầu xin Ngài tha. 
 

AA 

Thiệt thân có xá gì? 
So với thiên cảnh cửu 
Một thoáng chịu đòn roi 
Sức Thần Khí chẳng đau 
Nao núng đầu ngẩng cao 
Hưởng thiên thu vạn đại 
Cửa trời mở thênh thang 
Nhành thiên tuế xanh mởn 
Hoa thiên tuế đỏ tươi 
Đắm trong máu Chiên Con 
Máu Các Thánh gột rửa 
Nên trinh trắng trong ngần 
Ánh hơn cả pha lê 
Chưa được thấy bao giờ 
Xin gieo vào lòng con 
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Một khát khao cháy bỏng 
Yêu Chúa quyết tôn thờ 
Phụng sự cả đời này 
Vì biết Chúa đang chờ 
Ôm con trọn vòng tay. 
 

 Hiền Đức 

Muốn sinh lợi thì sao? 

Cơ bản là có vốn 

Sinh lợi cần đầu tư 

Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín 

Người sống tròn chữ NHÂN 

Tiên vàn học phép LỄ 

Tương quan bằng tình NGHĨA 

Văn thể mỹ khơi TRÍ 

Kết ước không bội TÍN 

Cuối mùa sẽ thắng lớn 

Sinh lợi cho Nước Trời 

Bỏ hết để theo Thầy 

Chúng con sẽ được gì? 

Bỏ hết để đầu tư 

Đầu tư một vốn lớn 

Cuộc đời, TIN và YÊU 

Cuộc đời cậy Chúa Cả 

Tin Ngài không chùng lòng 

Yêu Ngài trên tất cả 

Bội thu Nước Thiên Đàng. 
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Giuse Nguyễn Văn Quýnh 

 “Quà anh em tặng cho tôi đó, 
chẳng khác nào hương thơm, 

lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa 
và được Người chấp nhận” 

(Pl 4,10) 

Một người chồng đã kể lại 
về nỗi ân hận và day dứt mãi 
không thôi: Trời hôm đó, mưa 
to lắm, sáng anh quên không 
mang áo mưa. Vợ anh đi xe ôm 
tới, đem cho anh chiếc áo mưa, 
vì sợ chiều về anh sẽ bị ướt. 
Anh cằn nhằn: 

- Mưa như thế, đến làm gì 
cho ướt hết người. Khổ quá, 
sao mà lẩn thẩn vậy! 

Rồi ngày vợ anh mất vì 
bệnh ung thư, anh thì thầm 
bên tai vợ: 

-  Anh cảm ơn em... nhiều 
lắm!" 

Nhưng giờ này, vợ anh đâu 
còn nghe được gì!  

Một câu chuyện khác: Ngày 
đón vợ mới sinh từ bệnh viện 
trở về, chồng hớn hở như con 
trẻ được quà, cầm bó hoa tươi 
thắm để vào tay vợ: “Cảm ơn 
em đã sinh cho anh đứa con 
xinh xắn!” Người vợ bình thản, 
không một lời cảm ơn, không 
một dấu mãn nguyện! Đón vợ 
về nhà, anh mua gà ác, tự tay 
hầm thuốc bắc cho vợ, để “bồi 
bổ cho em mau lại sức”. Thế 
mà! Vợ vẫn… im như thóc!  

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
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Thánh Phaolô luôn viết 
thư cảm ơn các giáo đoàn đã 
giúp đỡ ngài: “Quà anh em 
tặng cho tôi đó, chẳng khác 
nào hương thơm, lễ vật đẹp 
lòng Thiên Chúa và được 
Người chấp nhận” (Pl 4,10). 
Cảm ơn không chỉ là bổn phận 
của người thụ ân mà còn 
chứng tỏ mình là một con 
người có nhân cách trưởng 
thành. 

1. Cảm ơn người trong 
nhà 

Có người nghĩ rằng: Vợ 
chồng quá quen nhau rồi, đâu 
cần phải cảm ơn, cần gì phải 
khách sáo. Người khác thì bảo: 
Nhiều lúc muốn nói lời cảm ơn 
khi vợ tặng quà cho mình, 
nhưng khó nói quá, đành phải 
dùng điện thoại nhắn tin cảm 
ơn. Kẻ khác lại bảo: Chỉ với 
người lạ mới cần cảm ơn, 
người trong nhà, cầu kỳ như 
thế làm gì, đến bố mẹ đẻ mà 
mình cũng chẳng nói lời cảm 
ơn huống chi là vợ chồng! 

2. Lịch sự với người 
ngoài 

Thực ra, văn hóa cảm ơn 
của chúng ta vẫn có, và vẫn thể 
hiện hằng ngày, nhưng là với... 

người dưng! Đi chợ, người ta 
cho thêm cọng hành nấu canh, 
buột miệng cảm ơn ngay. 
Người đi đường nhắc cái chân 
chống xe chưa gạt, cũng với 
theo cảm ơn. Sao những lời 
cảm ơn như thế lại nói trơn 
tru như vậy?  

Phải chăng ta chỉ giữ thể 
diện với những kẻ xa lạ, còn 
với người thân, với vợ chồng 
thì không cần thiết? Lời cảm 
ơn khó nói với người thân là 
thế! Nhưng lời trách móc, thì 
lại “xổ ra” quá dễ dàng! 

3. Noi gương cho con cái 

Hằng ngày, chúng ta vẫn 
dạy con cái phải biết nói “cảm 
ơn” khi chúng ta làm cho 
chúng việc gì. Tại sao vợ chồng 
giúp nhau bao nhiêu việc mà 
chúng ta chẳng thốt ra được 
một lời cảm ơn! Vậy làm sao 
chúng ta dạy dỗ con cái? Đâu 
là gương sáng cho chúng noi 
theo? 

Ngạn ngữ có câu: “Lời nói 
lung lay, gương bày lôi kéo”. 
Hơn nữa, không chỉ dạy con 
cái biết cảm ơn cha mẹ, mà 
còn phải dạy chúng nhớ ơn 
thầy cô, ông bà, cô bác v.v. 
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những người làm ơn cho mình, 
cách này hay cách khác. 

4. Lời cảm ơn giữa vợ 
chồng 

Cha ông ta đã dạy: “Phu 
phụ tương kính như tân". 
Nghĩa là vợ chồng kính trọng 
nhau như khách quý, thì hạnh 
phúc mới bền lâu. Nếu người 
dưng nước lã mà ta còn giữ lễ 
phép, thì với người thân, ta 
còn phải tỏ lòng biết ơn đến 
thế nào! Hơn nữa, lời cảm ơn 
không chỉ chứng tỏ mình là 
người có nhân cách mà nó còn 
bày tỏ tình yêu dành cho nhau 
nữa.  

Lời cảm ơn giữa vợ chồng 
chẳng bao giờ là lời khách sáo. 
Đó là thể hiện lòng biết ơn, tôn 
trọng và quý mến người bạn 
đời của mình. Khi cuộc sống 
gia đình thiếu sự tôn trọng và 
quý mến nhau, thì hạnh phúc 
cũng mau chóng đội nón ra đi! 

Biết nói lời cảm ơn, anh 
chị sẽ nhận được rất nhiều, 
nhiều hơn những gì anh chị 
mong đợi. Tình yêu không 
chỉ là sự thấu hiểu thầm 
lặng, bằng những cử chỉ 
chăm sóc cho nhau, mà tình 
yêu còn được hâm nóng và 
thăng hoa bằng những lời 
“cảm ơn” chân thành với 
người mình thương yêu 
nhất. 

Xin Chúa giúp anh chị 
luôn thể hiện lòng biết ơn 
đối với nhau, qua đó anh chị 
cũng biết trân trọng những 
ân huệ mà Chúa đã trao tặng 
cho cuộc đời của anh chị.  

Ước mong anh chị luôn 
sống trong tâm tình biết ơn 
Chúa và cảm ơn nhau, để 
hạnh phúc luôn ngự trị trong 
gia đình anh chị mãi mãi. 

TT BÀI DỰ THI TÁC GIẢ ĐƠN VỊ 

1 “Khuôn thép” cuộc 
sống quanh ta 

Đaminh  
Nguyễn Văn Cửu 

Xđ. Chợ Cầu, giáo hạt 
Hóc Môn, TGPSG  
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Phaolô Trang Lập Quang 
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt 

Một sáng mùa hè khi mặt 
trời vừa lấp ló trên đồi thông, 
tiếng chim đã ríu rít nhảy nhót 
trên cành, hai chị em Loan và 
Thịnh bắt đầu xuống vườn 
chuẩn bị cho một ngày lao 
động. Bên góc vườn, cây bơ 
xanh tốt xum xuê cành lá đang 
vui đùa với gió. Dưới gốc bơ là 
đám rau má đang đắm mình 
trong làn sương mỏng. Thỉnh 
thoảng một cơn gió nhẹ thổi 
qua, đám rau má lay động như 
những cô vũ nữ nhảy múa điệu 
đồng quê và đưa thoang thoảng 
mùi hương cỏ dại hòa quyện 
trong sương mai, làm ngây ngất 
những ai đang đứng trông cảnh 
bình minh Đà Lạt. Bỗng Thịnh 
nói với chị: 

- Đám rau má tốt ghê! Trưa 
nay mình hái nấu canh nha chị. 

Loan quay lại nhìn những lá 
rau má có màu xanh lục, cọng 
tím nhưng hơi đo đỏ, đang phủ 
nhẹ một lớp sương mỏng và 
dựa vào nhau dày đặc. Cô nhớ 
lại cách đây không lâu mẹ nấu 
canh rau má với tôm khô sao 
mà ngon thế. Thịnh lại nói: 

- Chị ơi! Mình nấu canh rau 
má với rau ba chắc ngon lắm. 

- Làm gì có rau ba! 

- Sao lại không! Rau ba là 
rau tía. Tía tô đó. (Người miền 
Nam hay gọi bố là tía) 

Một ý nghĩ thoáng qua, 
Loan tủm tỉm cười. 

- Ừ há! Rau má mà nấu với 
rau ba trong cùng một nồi nước 
là ba má luôn chung thủy với 
nhau. Mình thêm tí bột ngọt 
cho ba má không cãi vả mà luôn 
nói chuyện ngọt ngào. Rồi thêm 
ít muối nữa để tình cảm ba má 
thật mặn mà.  

- Thịnh nghe chị phân tích 
nồi canh rau má nấu với rau ba 

SUY TƯ 
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sao mà hay thế nên thích chí vỗ 
tay đôm đốp. 

- Hôm nay nhất định nấu 
canh ấy nha chị! 

Mới mười giờ sáng mà khí 
trời thật oi bức. Xa xa ở cuối 
chân trời những đám mây đối 
lưu nhanh chóng phát triển 
thành mây vũ tích đan kín cả 
bầu trời với màu xám xịt, báo 
hiệu một cơn mưa rào có thể 
xảy đến. 

Ông Thái gồng người lên cố 
nâng từng bước chân nặng 
nhọc để gánh hai bao phân cá 
lên đồi. Nếu trời quang mây 
tạnh ông sẽ đặt gánh xuống 
nghỉ mệt trong giây lát nhưng 
lúc này bầu trời đã u ám làm 
ông phải cố hết sức vì sợ mưa 
sẽ làm cho đường trơn trợt và 
ướt hết phân. 

Từ sáng đến giờ ông đã 
gánh hơn một tấn nhưng dưới 
chân dốc vẫn còn vài bao nữa 
làm ông càng vội vàng và lo 

lắng. Nhưng càng vội vàng bao 
nhiêu ông càng thấy mệt bấy 
nhiêu và mồ hôi trong cơ thể 
ông túa ra ướt đẫm cả cái áo lao 
động. Cuối cùng ông cũng hoàn 
tất công việc trước khi mưa 
nhưng cơ thể ông đã rã rời, còn 
chân tay ông cũng mỏi nhừ. 

Lúc này bà Thái vừa đi chợ 
về. Bà mua nào là cà rốt, khoai 
tây, nào là thịt bò để bồi bổ cho 
ông vì bà biết hôm nay ông phải 
làm việc nặng nhọc. 

Vừa thấy mẹ về Loan có vẻ 
hí hửng: 

- Con nấu canh rồi ! Hôm 
nay ba mẹ sẽ thưởng thức một 
món đặc biệt và đầy ý nghĩa. 

Thịnh cũng chen vào tranh 
công: 

- Là do con bảo chị nấu đó 
chứ! 

Bà Thái thấy lòng mình 
chan chứa một niềm vui vì chỉ 
có những ngày hè hoặc tết 
nguyên đán con cái học hành 
nơi xa mới trở về xum họp đầy 
đủ trong nhà. Bà mỉm cười hỏi: 

- Con nấu canh gì đó? 

- Bí mật mà! Rồi ba mẹ sẽ 
thưởng thức hương vị ngọt 
ngào nhưng cũng rất mặn mà 
tình nghĩa. 
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 Trưa hôm ấy khi ngồi vào 
bàn ăn, có lẽ ông Thái làm việc 
nặng nhọc nên mồ hôi đổ ra 
quá nhiều, ông chỉ thích những 
món gì có nước. Sau khi thưởng 
thức món “rau má nấu với rau 
ba” ông lộ vẻ tức giận đặt mạnh 
cái bát lên bàn nghe cái “cốp”. 

- Canh gì mà nuốt không 
nổi! Bà nấu hay con Loan nấu? 

Cô bé xanh mặt cúi gầm 
mặt xuống nói ú ớ trong miệng. 
Thấy thế bà Thái liền bênh con: 

- Nó muốn trổ tài nấu 
nướng ông phải động viên tinh 
thần nó chứ. Chưa chi mà làm 
toáng lên, la hét ầm ĩ. 

- Con gái con đứa gì mà nấu 
canh chẳng ra hồn. Bà còn bênh 
nó hả? Đúng là con hư tại mẹ. 

Rồi hai ông bà bắt đầu cãi 
nhau kịch liệt chỉ vì nồi canh 
rau má nấu với rau ba và từ 
miệng ông văng ra những con 
gì gì đó nghe chẳng có văn hóa 
tí nào. Thì ra nồi canh rau má 
nấu với rau ba cũng sinh ra con, 
những loại con từ miệng ông 
sao mà khó nghe quá. 

Có người đặt câu hỏi: “Sống 
trên đời này cái gì quan trọng 
nhất?”. Người thì cho rằng đó là 
tiền tài danh vọng, người lại 

bảo là gia đình. Nếu một lúc nào 
đó bình tâm suy nghĩ, ta thấy 
rằng dù có tiền muôn bạc vạn 
mà vợ chồng luôn bất hòa hoặc 
“ông ăn chả bà ăn nem” thiếu 
vắng sự khoan dung tha thứ, 
con cái lại hư đốn có khác nào 
ta đang sống trong một địa 
ngục trần gian. Còn ta có nghèo 
khổ mà vợ chồng biết chia sẻ 
những đắng cay ngọt bùi và 
luôn quan tâm đến nhau, con 
cái lại ngoan hiền là ta đang 
sống trong một mái ấm tràn 
ngập những niềm vui. Vì thế 
sống trên đời này gia đình là 
quan trọng nhất. 

Thánh Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II đã nói: “Gia đình hôm 
nay là thế giới ngày mai”. Muốn 
có một thế giới hòa bình vắng 
bóng hận thù chiến tranh thì 
việc đầu tiên là phải xây dựng 
một gia đình tốt để vợ chồng 
biết yêu thương nhau, phải giáo 
dục con cái sống có nhân bản có 
đạo đức và gia đình cũng chính 
là một tế bào của xã hội. 

Vì biết tầm quan trọng của 
gia đình đối với cuộc sống con 
người nên ma quỷ thường 
xuyên cám dỗ bằng những mưu 
chước thật tinh vi và khéo léo. 
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Từ câu chuyện của gia đình 
ông Thái có lẽ ai cũng nghĩ rằng 
đó là chuyện bình thường mà 
gia đình nào cũng khó tránh 
khỏi. Nhưng nó không bình 
thường chút nào vì ma quỷ 
đang len lỏi vào gia đình họ để 
gây chia rẽ, để làm rạn nứt tình 
yêu thương giữa vợ chồng, giữa 
cha mẹ với con cái qua những 
tính nóng. Chính tính nóng này 
là cội nguồn của sự đổ vỡ. Có 
người lại cho rằng tính nóng chỉ 
là một trạng thái tâm lý tự 
nhiên. Nếu đứng trên bình diện 
Phúc âm nó chẳng tự nhiên 
chút nào, nó sẽ làm cho con 
người gặp nhiều bất hạnh, đau 
khổ vì nó đi ngược lại với lời 
Chúa dạy, đi ngược với tình 
yêu. 

Trong tình yêu luôn tồn tại 
hai điều chính yếu là lòng 
thương xót và sự tha thứ. Nếu 
ta không cảnh giác, không nhận 
biết ma quỷ đang cám dỗ mà cứ 
để cho cái gọi là trạng thái tâm 
lý tự nhiên bùng phát nó sẽ 
đánh mất lòng thương xót và 
sự tha thứ là ta đang rơi vào 
cạm bẫy của chúng. 

Sự cám dỗ của ma quỷ 
giăng tràn khắp mọi nơi, mọi 

thành phần trong xã hội không 
trừ một ai, ngay cả Thánh 
Phaolô cũng nói: “Sự thiện tôi 
muốn thì tôi không làm, những 
sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ 
làm” (Rm 7, 19). 

Từ đó ta nhận thấy rằng ma 
quỷ không ở đâu xa mà chúng 
đang ở trong tâm thức của mỗi 
con người qua những ý niệm. 
Những ý niệm tiêu cực như: 
nóng giận, tà dâm, gian tham... 
chính là ma quỷ. Ma quỷ ẩn 
mình sau những ý niệm tiêu 
cực một cách khéo léo tinh vi 
mà đôi lúc có những chuyện ta 
cho rằng đó chỉ là chuyện bình 
thường mà chẳng hay biết ma 
quỷ đang cám dỗ mỗi người 
chúng ta để chúng ta đi ngược 
lại tình yêu. Những gì trái 
ngược với tình yêu chính là ma 
quỷ vì Thiên Chúa là tình yêu. 

Để chống lại những cám dỗ 
của ma quỷ, chúng ta phải trang 
bị cho mình một đức tin luôn có 
trong Thiên Chúa để làm nên 
một lá chắn và lá chắn ấy được 
Thánh Phaolô ví như cái áo 
giáp của Thiên Chúa. Áo giáp 
này sẽ cho ta sức mạnh, bảo vệ 
ta và giúp ta chống lại những 
cám dỗ của ma quỷ. 
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Giuse Trần Văn Tuệ
Xứ đoàn Lạc Quang 

Hàng năm, cứ mỗi lần tháng 10 
trở lại, thì trong giáo xứ tôi, 
người người trong gia đình, hội 
đoàn, rồi cả cộng đoàn đều tụ 
tập râm ran đọc “kinh Mân côi” 
và thầm nghĩ chắc Mẹ sẽ vui 
lắm!!! 

Đúng vậy, kinh Mân côi thật 
sự có “quyền lực vạn năng” ở 
khắp mọi nơi và trải dài qua 
muôn thời đại. Nhưng cũng cần 
xét lại xem ta đọc kinh Mân côi 
như thế có đúng “ý của Mẹ” yêu 
cầu không? Khi được đọc bài 
huấn dụ sâu sắc “Đức Maria 
muốn chúng ta sám hối” của 
Đức cha GB. Bùi Tuần trong báo 
Lửa Mến tháng 10.2019, tôi 
không khỏi giật mình vì nhìn 
vào bản thân mà tự hỏi: Kinh 
Mân côi đã có tác dụng gì cho 
đời sống “Đức tin” của tôi 
chưa? hay chỉ là tiếng kinh ‘vô 
hồn’ bám bên ngoài con người 
của tôi như cái mả tô vôi? nghĩa 

là kinh Mân côi không giúp tôi 
“cải thiện hay sám hối” đúng 
như lời khiển trách của Chúa 
Giêsu trong Tin mừng “Dân này 
mến Ta bằng môi bằng miệng, 
còn lòng chúng thì xa Ta…” (Mc 
7, 6). 

Với bản tính hay huênh 
hoang tự mãn, ta thường lấy số 
lượng những lời kinh “Ave 
Maria” để đánh giá “lòng yêu 
mến Mẹ” nơi tâm hồn mình. 
Sau những chuỗi kinh 50, 100, 
150 hay 200 -chúng ta chia tay 
nhau để ra về với đời thường- 
khi nhìn lại mình, tôi vẫn không 
thấy có chút gì đổi thay nơi 
“con người nội tâm” của tôi!  

Tôi suy ngắm thứ nhất mùa 
vui và xin cho mình được ăn ở 
khiêm nhường nhưng khi về tới 
nhà tôi vẫn la ó và to tiếng với 
vợ con khi gặp những điều trái 
ý. Tôi vẫn còn ghim giữ những 
định kiến xét nét, kết tội anh 
em trong cách hành xử… Tôi 
vẫn chưa có lòng ‘sám hối và 
khiêm nhường’…  
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Rồi đến ngắm thứ hai, “ta 
hãy xin cho được lòng yêu 
người”, tức thì hình ảnh người 
phú hộ và ông già Lazarô đáng 
thương  xuất hiện. Này đây bên 
cạnh tôi, không chỉ có những 
anh em thiếu ăn hay thiếu mặc 
mà còn có những người thiếu 
cả “sức sống thần linh”… họ bỏ 
bê việc đạo đức không đi dự 
Thánh lễ Chúa nhật hay không 
tìm thời gian để nghe “tiếng  
Chúa”… Tôi có thấy mình nhạy 
cảm hay vẫn còn vô tâm, tự tại 
không một chút xao xuyến hay 
băn khoăn? Khi được tham dự 
sứ mệnh là “ngôn sứ của Chúa”, 
tôi đã làm được gì cho người 
anh em đang phải vất vưởng, 
đau đớn trong hoàn cảnh thiếu 
thốn này? 

Sống giữa thời đại hôm nay, 
lời của ĐTC Phaolô VI luôn 
nhắc nhở tôi ‘con người đang 
sống bên cạnh tôi họ cần những 
chứng nhân hơn những thầy 
dạy lý thuyết’. Tôi khuyên nhủ  
anh  em sống ‘yêu thương’ bằng 
cách chia sẻ, nhưng bản thân 

mình thì cứ vun vén tìm cách 
mua thêm nhà này nhà nọ, xe 
này xe kia để “khoe khoang cho 
đời biết rằng tôi đang thành 
công”!!!…  

Ngày nay, xã hội đang có 
khuynh hướng xét lại lối sống 
giàu sang phú quí của một số 
nhà lãnh đạo hay những vị chức 
sắc tôn giáo giống như những 
‘bậc thầy ký lục hay Pharisiêu’ 
thời Chúa Giêsu, họ thường 
giảng một đàng nhưng sống 
một nẻo. Giáo hội đương thời 
đang bị tấn công muôn hướng, 
không biết tôi có thời giờ  suy 
nghĩ  để “cải thiện” đời sống 
của mình sao cho phù hợp với 
những gì mà Mẹ Maria đang 
muốn khi cất cao tiếng hát: Mẹ 
Maria ôi, con vâng nghe Mẹ rồi, 
sớm chiều từ nay thống hối!!! 

Vậy việc đọc kinh mân côi 
luôn đi với một quyết định 
sống thì mới đúng ý của Mẹ 
nhân lành và chắc chắn lời kinh 
‘huyền nhiệm’ này sẽ biến đổi 
từng người và toàn thể cộng 
đoàn chúng ta. 

(Đọc và viết theo bài của ĐGM GB. Bùi Tuần 
  trong báo Lửa Mến tháng 10.2019) 
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Jos. Hoàng Mạnh Hùng 

Đời người không dài lắm, 
dù trong thời đại khoa học tân 
tiến, ngày nay tuổi thọ của con 
người có tăng lên đáng kể.  

Có người ta mới gặp ngày 
nào đó mà nay đã ra đi rồi, 
nhanh như con chim cắt thoắt 
ẩn thoắt hiện trong không gian 
bao la vô tận hoặc ví von như 
đàn ngựa non sung sức ngoài 

đường vụt nhanh qua cửa sổ.  

Có người tuổi xuân đang trào dâng phơi phới nhưng chỉ một tai 
nạn tích tắc đã ngừng hơi tắt thở. Có người quyền cao chức trọng ra đi 
không ngờ sau một cơn bạo bệnh mà khoa học tiên tiến cũng bó tay. 

Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, 
Như cỏ đồng trổi mọc ban mai, 
Nở hoa vươn mạnh sớm ngày, 

Chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. 
(TV 90,5-6) 

Không ai biết mình sẽ sống được bao năm, bao tháng, bao ngày 
trên cõi đời này. Phận người rất bé nhỏ và mong manh như những sợi 
tơ trời tan nhanh khi hừng đông xuất hiện.  

Thời gian là vàng là ngọc, là thứ quý giá mà Thiên Chúa ban nhưng 
không cho từng người, nhiều hay ít tùy theo thánh ý của Ngài. Thời 
gian cũng như một dòng chảy đều đặn, liên tục, không bao giờ dừng lại 
chờ người chậm chạp, càng không bao giờ quay lại cho kẻ lỡ tay, sảy 
chân sửa chữa. Chớ để cho thời gian trôi qua vô ích để rồi tiếc nuối. 
Phải trân trọng, phải tranh thủ, phải biết sử dụng nó một cách có ích. 

Có những người cứ sống theo thói quen, dửng dưng để cho ngày 
tháng lặng lẽ trôi qua, không hề luyến tiếc, và ngược lại cũng có nhiều 
người quá lo toan hối hả lao vào cuộc sống để mong tìm kiếm tiền tài, 
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danh lợi… là những thứ “hay hư mất”. Đến khi về già, nhìn lại thì thật 
buồn cho một đời: lãng phí, tích cóp những của phù vân mà khi nhắm 
mắt xuôi tay liệu có ích lợi gì cho cuộc sống đời sau bất diệt.  

“Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, 
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi, 

Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, 
Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi”. 

                                                       (Tv 90, 10) 

Tình yêu thương là cái đẹp nhất của đời người được xuất phát từ 
lòng mến mà Thiên Chúa đã mời gọi và trao ban. Hãy yêu thương, hãy 
chia sẻ cho tha nhân khi còn có có cơ hội để ta khỏi phải hối tiếc khi cơ 
hội vụt mất mà ta không kịp yêu thương, chia sẻ. Nếu ta cứ bận lòng và 
tính toán thiệt hơn, biết đâu được ngày hôm nay là ngày cuối cùng của 
ta trên cõi này!  

Có những người thân đã được Chúa gọi về trước chúng ta vì thời 
gian của họ đã hết, ta chẳng còn cơ hội để gặp gỡ trò chuyện, chia ngọt 
sẻ bùi. Những người đó xưa thật gần nhưng giờ cũng thật xa. Dù có 
muốn chia sẻ gì đó cho họ cũng chẳng được dẫu là một lời động viên, 
an ủi, một chén cơm, manh áo ...  

Và, dù có muốn giận, muốn hờn, muốn trách họ cũng không xong, 
bởi lẽ họ không còn nói gì được với ta. Trong niềm tin sâu lắng và lặng 
thầm, ta chỉ còn biết nguyện cầu cho họ và cũng xin họ thứ tha những 
thiếu sót cho ta. 

Đã bao lần trong đời ta đã từng thốt lên: “Tôi sẽ…, tôi định…” 
nhưng cuối cùng chỉ là những lời than thở “giả như…, giá mà….”. Vì thế, 
hãy sống làm sao cho nhẹ nhàng và thanh thản; sống làm sao để khi ta 
nhắm mắt xuôi tay thì mọi người khóc ta; còn ta ra đi với nụ cười mãn 
nguyện.  

Nay người, mai ta! Đó là quy luật của cuộc sống. Mỗi ngày qua đi là 
mỗi ngày đời sống ở dương gian dần khép lại. Vì vậy hãy dần buông lơi 
khỏi những gì là vướng bận của cuộc đời để chuẩn bị trở về với Chúa, 
nơi mà cả đời ta hằng thao thức và mong đợi. Hãy chuẩn bị sẵn hành 
trang lên đường trở về với Chúa bằng những tấm giấy thông hành 
được kết tinh từ những những việc lành phúc đức, những hy sinh...  
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Thánh Phaolô đã viết: “Mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết” (x.1 
Cr 15,31). Vì thế, ta phải biết khôn ngoan để phân bổ quỹ thời gian 
sống của ta. Cần phải chuẩn bị cho ngày cái chết đến rước chúng ta về 
với Chúa trong thanh thản và bình an vì như vậy là ta đang tiến dần 
đến sự sống. 

Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, 
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. 

(TV 90,12) 

 

 

 

BCT 

Tháng mười một tháng cầu hồn 

Nguyện xin Chúa cứu linh hồn tổ tiên 

Và bao hồn khắp mọi miền 

Còn trong luyện ngục được lên thiên đàng 

Hưởng tôn nhan Chúa an nhàn 

Ngợi ca chúc tụng muôn vàn tôn vinh 

Sáng danh Đức Chúa thiên đình 

Yêu thương con cái hết tình người Cha 

Bao hồn vang tiếng hát ca 

Tung hô Thiên Chúa chính là tình yêu 

Khoan nhân tha thứ thật nhiều 

Cho hồn tội lỗi sạch điều uế nhơ 

Bay lên cõi phúc kính thờ 

Ba Ngôi Thiên Chúa thi thơ tuyệt vời 

Hào quang rực rỡ trên trời 

Vĩnh hằng hạnh phúc đời đời tạ ơn. 

Tháng 11.2019 
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Anna Têrêsa Thuỳ Linh 
               Xứ đoàn Tân Lập 

Anh hùng chư Thánh Việt Nam 
Cũng mang thân phận thế gian mỏng dòn 
Phong ba bão tố dập dồn 
Kiên cường minh chứng, vẹn tròn Phúc âm. 
Ky-tô ấn tín ân ban 
Tình yêu thập giá mở đàng bến quê. 
Tình yêu tự hiến Can-vê 
Tình yêu cứu độ, nguyện thề tín trung. 
Vinh hoa phú quý lụa nhung 
Uy quyền chức tước dửng dưng chối từ 
Gông cùm xiềng xích ngục tù 
Kiên định vững tiến, chứng từ tình yêu. 
Tình yêu thập giá huyền siêu 
Đầy vơi chén đắng trọn điều sắt son 
Pháp trường chiêng trống vang dồn 
Đầu rơi! Con phó linh hồn trong Cha. 
Cảm tạ yêu mến thiết tha 
Đáp đền mạng sống, tình Cha khôn cùng 
Thánh thiêng vang khúc “Ngàn Trùng” 
Chúc vinh thiên quốc, anh hùng Thánh nhân. 
Cao quang hưởng phúc thanh nhàn  
Cầu bầu thông chuyển muôn vàn ơn thiêng 
Đảo chao nghiệt ngã ưu phiền 
Tin Mừng tín thác, trọn niềm thánh ân. 
Chúng con lữ thứ gian trần 
Can trường kiên vững tiếp phần cha anh 
Trổ sinh hoa trái thơm lành 
ĐẤT TRỜI KHẮP CÕI VINH DANH CHÚA TRỜI. 
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                                    Nguyễn Thanh Hà 
Đức Ki-tô ngôi lời Thiên Chúa 
Xuống làm người cứu độ trần gian  
Người vâng phục ý Cha vẹn toàn  
Khi lên trời là vua trời đất.  
 
Dân của Ngài sống trong sự thật  
Tôn thờ Chúa một dạ tín trung  
Chia cho nhau tấm bánh yêu thương 
Sống phục vụ công bằng bác ái. 
 
Vua vũ trụ chết trên Thánh giá  
Vì yêu thương nhân loại đến cùng  
Để dân Ngài thể hiện bao dung  
Luôn tha thứ cho người phản bội. 
 
Họ đem ánh sáng vào bóng tối  
Vì Đức Vua là Đấng Phục Sinh  
Đưa dân Ngài vào cõi trường sinh  
Được vinh phúc là con Thiên Chúa. 
 
Họ no say hạnh phúc Thiên Chúa 
Luôn cầu nguyện phó thác cậy trông  
Như ngọn đèn cháy trong đêm đông  
Xua tan giá lạnh của tội lỗi. 
 
Đoàn con biết lòng còn yếu đuối  
Mừng long trọng lễ Ki-tô Vua  
Xin giống Ngài hiền hậu khiêm nhu  
Để ngày sau được vào nước Chúa.  
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Giuse Huỳnh Bá Song 

Phố núi cao, phố núi đầy 
sương… đúng như như lời bài 
hát nổi tiếng năm xưa, chúng 
tôi rời thành phố Pleiku buổi 
sáng sớm, tuy ánh dương đã 
dần chiếu nhưng cũng còn 
ngập tràn những làn sương 
dầy đặc len qua từng khu phố 
nhỏ, để hướng đến một vùng 
đất núi trên cao, chỉ nghe tên 
nhưng đây mới lần đầu tìm 
đến: Đăk Sơmei. Ông Google 
trên chiếc máy định vị đã giúp 
mọi người lên đường một cách 
hồ hởi, tự tin: rời thành phố 
Pleiku theo tỉnh lộ 19 đi 
hướng về phía Đông-Bắc trên 
đường xuống Qui Nhơn đến 
huyện Đăk Đoa, rẽ phải đi vào 

xã Đăk Sơmei, dễ dàng, nhanh 
chóng, chính xác… nên mọi 
người trên xe ai cũng vui vẻ, 
phấn chấn vì sắp được dự vào 
một hành trình, tuy hơi xa 
nhưng có công nghệ hỗ trợ 
nên chẳng gian nan, vất vả gì. 

Nhưng đi rồi mới biết đá 
vàng… vào đến huyện Đăk Đoa 
rồi mới thấy nhiêu khê, vì QL 
19 dọc theo thị trấn có quá 
nhiều ngã ba quẹo phải, mà 
theo người dân địa phương chỉ 
đường, thì ngã ba Măng Yang 
mới chính là con đường để đi 
vào Đăk Sơmei. Khổ nỗi, trên 
màn hình của ông Google 
không tìm thấy có ngã ba 
Mang Yang, nên đoàn được dịp 
ngược xuôi tham quan dọc thị 
trấn, tìm kiếm và cuối cùng 
nhờ một lời chỉ đơn giản, ngã 
ba nào lớn nhất thị trấn thì cứ 
quẹo vào, đó là ngã ba Măng 
Yang.  

Chính xác, quẹo vào rồi 
mới thấy tấm bảng ghi Măng 

PHÓNG SỰ 
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Yang to đùng mà nãy giờ xuôi 
ngược mấy lần có thấy chi mô? 
Chưa hết, đường bắt đầu vào 
rừng mà trên đường chẳng có 
bảng chỉ dẫn gì cả, chỉ cố đi 
theo một lời chỉ dẫn mơ hồ của 
những người công nhân làm 
đường, đi đến ngã tư Đăk 
Sơmei quẹo trái vào nhà thờ. 
Con đường nhựa xuyên rừng 
thăm thẳm chẳng một bóng 
người, càng đi, con đường 
càng nhỏ và dốc hướng lên núi 
cao, khiến con tim mọi người 
bắt đầu chùng lại. Một ngã tư 
hiện ra trước mắt khiến bác tài 
mừng rỡ, chắc đến rồi. Hai 
người dân tộc đứng bên 
đường đã được chúng tôi nhiệt 
tình thăm hỏi: 

- Đây có phải là ngã tư Đắk 
Sơ Mi? 

Họ nhìn chúng tôi ngơ 
ngác, rồi nhìn nhau trao đổi 
bằng tiếng dân tộc và cuối 
cùng lắc đầu. Trời đất! đường 
một chiều lên núi để vào Đăk 
Sơmei, mà giờ hỏi đường 
không ai biết Đăk Sơmei ở đâu 
là sao? May là tôi nghe họ nói 
loáng thoáng từ Đắc Sơ Mây 
nên lật đật hỏi lại: Ngã tư Đăk 
Sơ Mây?. 

Nghe xong, họ nhanh nhẩu 
gật đầu chỉ về con đường đi 
thẳng phía trước. Chiếc xe lao 
nhanh trong tràng cười rộn rã 
của mọi người, tiếng dân tộc 
mà mình đọc như tiếng Kinh, 
mây mà đọc thành mi nên bị 
từ chối là phải rồi. Anh trưởng 
Tiến liên lạc với cha quản xứ 
nhà thờ, thông báo đoàn đang 
đi vào xứ cha và sắp đến. Bác 
tài hồ hởi dựa vào sự hướng 
dẫn của chiếc máy định vị trên 
xe sau khi bổ sung địa chỉ đến 
và nhấn ga. Theo sự hướng 
dẫn của Google, chiếc xe đang 
thênh thang đi từ đường nhựa 
được bác tài nhanh nhẹn ôm 
cua, đưa vào con đường tráng 
ximăng nhỏ lại leo dần lên núi. 
Mình ngạc nhiên, sao cây số 
chỉ đường báo vào Đăk Sơmei 
chỉ 2Km, mà nãy giờ đi đã 
hàng chục cây số rồi chỉ thấy 
lên rừng xuống ruộng, đèo cao 
vực thẳm không một bóng 
người, chỉ rừng là rừng. May 
mắn một chiếc chòi canh rẫy 
hiếm hoi bên đường, được 
đoàn ghé lại thăm hỏi và mọi 
người ai cũng thầm cám ơn 
ông Google chỉ đường giỏi quá, 
khi nghe người chủ nhà tốt 
bụng thông báo: đi tiếp nữa sẽ 
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lên đến xã vùng cao Kon Gang, 
còn ngã tư Đăk Sơmei thì phải 
đi ngược lại lối cũ, rẽ phải theo 
con đường nhựa tìm đến ngã 
tư có cây xăng là đúng. Chiếc 
xe quay lại trong bầu không 
khí trầm lắng, những tiếng 
cười đã dần mất đi thay bằng 
nỗi âu lo, vì gần một giờ trôi 
qua rồi mà nhà thờ giờ đây 
cũng chẳng biết ở đâu ?  

Trở lại đoạn đường cũ, ngã 
tư và cây xăng đoàn đã từng 
vượt nhanh qua chính là ngã 
tư Đăk Sơmei.  

-Xin cho biết nhà thờ ở 
đâu? Mọi người trên xe tỏa ra 
hai bên đường hỏi thăm người 
dân địa phương. 

Đây là một câu hỏi đầy 
thiếu sót tạo ra một sai lầm 
lớn lao, vì sau đó nhiều người 
dân đã nhanh nhẹn chỉ vào 
chiếc cổng xã văn hóa bên 
cạnh ngã tư, và cho biết đi vào 
chỉ chừng vài trăm mét là sẽ 
đến nhà thờ, và đúng thật, 
chúng tôi đã tìm thấy một ngôi 
nhà thờ nhưng mà là một nhà 
thờ Tin Lành, khang trang, 
rộng rãi. May thay, cha quản 
xứ đã gọi điện đến thăm hỏi 
đoàn hiện ở đâu và khi biết 

đoàn đã theo ông Google đi 
dạo búa xua các con đường 
trong khu vực, thì ngài yêu cầu 
quay lại tìm ngã ba làng Egor, 
cách ngã tư Đăk Sơmei chừng 
7 cây số, nơi đó có bảng chỉ 
dẫn đường vào nhà thờ. Anh 
thợ sửa xe người Kinh ở bên 
đường gần ngã ba, khi được 
hỏi thăm đã vui vẻ hỏi lại: 

- Tìm nhà thờ của cha Tài 
phải không ? 

Tạ ơn Chúa! sáng giờ mới 
có một người biết ngay và biết 
rõ, mà như nhận định chính 
xác của bác tài Tâm, lên đây 
mình chẳng cần “đờ sơ mi, đắc 
sơ mây” gì cả, chỉ cần hỏi nhà 
thờ cha Tài là xong rồi, vì như 
lời anh sửa xe, ở đây ai chẳng 
biết cha Tài lo cho người dân 
tộc nghèo khó vùng cao này? 

Từ ngã ba Egor, theo con 
đường bêtông nhỏ đi chừng 7 
cây số vào khu rừng nguyên 
sinh còn nhiều cây xanh to lớn 
hướng về phía núi, nhà thờ Đê 
Sơmei nhỏ bé hiện ra thấp 
thoáng giữa những khóm cây 
rừng. Dưới tán những hàng 
cây xanh bên hông ngôi nhà 
thờ, bên những ly cà phê phin 
Pleiku đậm màu thơm ngát 
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trên chiếc bàn tròn tiếp khách 
còn vương vãi những chiếc lá 
vàng vừa rơi rụng, cha quản 
xứ tiếp đoàn với phong thái 
vui tươi, nụ cười luôn nở trên 
môi: 

- Con là Giuse Nguyễn Duy 
Tài, linh mục của giáo phận 
Kontum, hiện đang quản xứ Đê 
Sơmei gồm 7 làng sắc tộc, với 
hơn 6.000 giáo dân, 100% là 
người dân tộc Bahna, không có 
người Kinh, gồm các làng: Đê 
Somei, Đê Podral, Đê Thung, 
Đê Angleh, Dak Yoh, Đê Klanh 
và Đê Krai, tập trung trên vùng 
núi rộng lớn bao gồm cả 3 xã: 
Đăk Sơ Mei, Đăk Krong và Kon 

Gang của huyện Đăk Đoa, cách 
thành phố Pleiku, tỉnh Gialai 
khoảng 50Km. Anh trưởng 
Tiến thay mặt đoàn cám ơn 
cha đã dành thời gian đón 
đoàn và giới thiệu sơ lược 
từng người để cha có dịp quen 
biết: 

- Chúng con trong Ban 
Thường vụ của Gia đình Phạt 
tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 
Tổng giáo phận Sàigòn; đây là 
anh Giuse Huỳnh Bá Song, 
Trưởng ban BCH GĐPTTTCG 
VN; con là Giuse Trịnh Văn 
Tiến, Trưởng ban BCH 
GĐPTTTCG TGP Sàigòn và đây 
là chị Thủ quỹ Rosa Nguyễn 
Thị Thủy. Đặc biệt đây là anh 
Long, một thổ địa của cả Ban 
Mê và Pleiku này và là ân nhân 
của đoàn thể chúng con, cũng 
được mời đi cùng đoàn để 
giúp chúng con gặp gỡ cha 
hôm nay. Như đã có dịp trao 
đổi với cha, qua một chuyến 
chia sẻ bác ái tại một giáo xứ 
vùng sâu của giáo phận Ban 
Mê Thuột, con đã được cha 
chánh xứ giới thiệu đến cha 
đang chăm sóc một cộng đoàn 
còn khó khăn hơn nơi ấy gấp 
nhiều lần, mong chúng con hãy 
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đến với cha và đó là lý do hôm 
nay chúng con có mặt ở đây. 

Những bàn tay luân phiên 
siết chặt, những tâm tình phút 
giây sơ ngộ đã càng lúc càng 
thắt chặt ân tình giúp hiểu rõ 
nhau hơn - Người linh mục trẻ, 
năng động, cởi mở với tấm 
lòng yêu thương vô bờ trước 
những khó khăn, khốn khó 
trong cuộc sống và hành trình 
đi theo Chúa của những người 
anh em dân tộc vùng cao này 
mà mình phải một mình “vùng 
vẫy” chăm sóc, đã lần lượt 
được cha sẻ chia: Người dân 
tộc Bahna bao đời nay bám 
núi, phá rừng làm rẫy, kinh 
nghiệm trồng trọt vẫn còn thô 
sơ. Cây lương thực chính của 
họ hiện nay là cây mì (sắn) 
trồng ở các nương rẫy ven 
núi… Đó chính là loại cây  nuôi 
sống họ hằng ngày: củ vào 

mùa thu hoạch, sắc lát phơi 
khô để độn gạo. Hằng ngày họ 
thổi cơm với tỉ lệ một vốc gạo 
trộn năm bảy vốc mì lát khô. 
Còn thức ăn của họ thì quanh 
năm suốt tháng không phải là 
con tôm, con cá, miếng thịt, 
miếng khô, mà chỉ là đọt mì 
tươi hái tỉa trên nương, giã 
nhuyễn trộn với muối trắng 
(hay bột nêm nếu có được từ 
các đoàn từ thiện giúp cho). 
Giọng cha chợt trầm xuống khi 
trao đổi về nguồn sống cơ bản 
của cả cộng đoàn mình đang 
chăm sóc: 

Cây mì mỗi năm thu hoạch 
một lần, do đất núi cằn cỗi, cây 
trồng không có phân bón, 
nước tưới cho thêm đọt non 
nuôi sống cây, lại bị thu hái 
hàng ngày để cung cấp nhu 
cầu thức ăn cho các gia đình, 
nên năng suất cây trồng rất 
kém, số lượng củ vừa nhỏ, vừa 
ít, thu hoạch chẳng được là 
bao. Với giá thu mua hiện nay 
trong khu vực từ 1000đ đến 
1500đ một kí mì tươi, hay từ 
2000đ đến 3000đ một kí mì 
lát khô. Con biết được, với một 
gia đình có đủ vợ chồng, đi rẫy 
cật lực thu nhập cũng không 
hơn 5 triệu đồng một năm; còn 



Lửa Mến tháng 11 - 2019 | 35 

với gia đình chỉ có nữ thì hàng 
năm kiếm được chừng 3 triệu 
đồng đã là mừng. Với số tiền 
thu nhập hàng năm quá ít ỏi 
này, họ không thể nào đủ 
trang trải cho cuộc sống: mua 
gạo độn mì, sắm sửa quần áo, 
mua thuốc chữa bệnh, tập vở 
cho con cái… nhu cầu cần thiết 
để hỗ trợ cuộc sống hằng ngày 
cho cộng đoàn nơi đây rất lớn: 
gạo thóc, muối mắm, bột nêm, 
cá khô, chăn mền, quần áo các 
loại… nếu có được, nhưng 
giọng cha chợt buồn: 

- Làng chúng con ở đây xa 
quá, vùng cao xa xôi trắc trở 
nên ít ai biết đến, thỉnh thoảng 
trong năm cũng có được một 
vài đoàn từ thiện đến giúp, 
nhưng số quà có được chỉ đủ 
một vài ngày và chỉ  dành cho 
các gia đình quá khó, còn số 
chung thì vẫn sống thiếu thốn 
mọi mặt như tự bao giờ. Con 
mong ước lâu dài sẽ có ân 
nhân giúp họ có được chiếc 
cần câu để thoát cuộc sống quá 
nghèo như hiện nay, như giúp 
họ cây trồng, con giống… Nói 
đến đây giọng cha chợt sôi 
động, hồ hỡi lên như nhìn thấy 
một viễn cảnh tươi đẹp sắp có 

với cộng đoàn khó nghèo mà 
cha đang gánh vác. 

- Con biết vùng đất rừng 
này phù hợp với việc chăn 
nuôi con dê núi, nguồn thức ăn 
cho nó đầy dẫy trên rừng nên 
nuôi thả chẳng tốn kém gì, ai 
cũng có thể chăn dắt con dê…. 
Giá thịt hiện đang có giá, mỗi 
ký dê thịt giờ đã trăm ngàn, dê 
giống thì phải trăm hai mà 
không có để mua. Mỗi gia đình 
chỉ cần có một con dê cái giống 
giá chừng 3 triệu 5 trăm ngàn 
đồng một con, hơn năm sau đã 
có vài con dê con, và tiếp tục 
phát triển đàn dê là bắt đầu có 
được nguồn vốn tích lũy trong 
nhà. Con dự kiến nếu được ân 
nhân chấp nhận hỗ trợ dự án, 
mỗi làng con sẽ chọn 15 gia 
đình nghèo có khả năng chăn 
nuôi lập thành một tổ được 
cung cấp một con dê đực và 15 
con dê cái để cùng nhau cộng 
tác, giúp đỡ phát triển chăn 
nuôi. Việc tổ chức sẽ làm cuốn 
chiếu, làng nghèo nhất có đủ 
điều kiện tốt sẽ làm trước; lần 
lượt mỗi làng một tổ, rồi dựa 
vào số dê sinh sôi nảy nở sẽ 
phát triển nhân rộng ra cho 
các gia đình còn lại trong làng. 
Cái khó là bước khởi đầu phải 
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được quý ân nhân giúp đỡ 
mua con giống và việc này thì 
con “lực bất tòng tâm”, có 
nhiều đoàn từ thiện chỉ muốn 
mang quà phát tận tay từng 
gia đình chứ không muốn giúp 
chiếc cần câu này. Cuộc gặp gỡ 
hôm nay, con hy vọng 
GĐPTTTCG TGP Sàigòn hãy là 
chiếc cầu nối; giúp mời gọi và 
tạo điều kiện để quý ân nhân 
xa gần mở rộng con tim, một 
lần đến để có dịp thực thi đức 
ái nơi cộng đoàn Đê Sơmei của 
chúng con, hãy trao cho những 
người anh em khó nghèo này 
ngoài những vật dụng, lương 
thực thiết yếu hằng ngày có 
thêm những chiếc cần câu, 
những chú dê núi giống khởi 
đầu cuộc sống mới, để tương 
lai họ có cơ hội đổi đời từ món 
quà nhân ái này. Con xin hứa 
sẽ là bà đỡ tốt nhất để giúp họ 
chăm sóc hiệu quả những món 
quà nghĩa tình, sẽ gìn giữ và 
phát triển mô hình lao động 
mới này trong đời sống của 
các gia đình dân tộc nơi vùng 
núi cao Đăk Sơmei. 

Ý tưởng xóa nghèo bền 
vững bằng việc vận động ân 
nhân trao tặng những chú dê 
núi cho người dân tộc nghèo 

nơi đây chăn nuôi, đã được 
mọi người đồng tình và cùng 
nhau góp ý xây dựng việc vận 
động thực hiện. Để hiểu rõ hơn 
tình hình đời sống của cộng 
đoàn nơi đây, cha Giuse nhanh 
nhẹn sắp xếp: 

- Trăm nghe không bằng 
mắt thấy, con mời đoàn theo 
con đến các làng, để có dịp 
cảm nhận đời sống thường 
nhật của những người Công 
giáo sắc tộc nơi vùng núi cao 
này.  

Sau khi viếng Chúa trong 
ngôi thánh đường bằng gỗ, 
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nhỏ bé nhưng khá xinh của  
làng Đê Sơmei, nơi cha Giuse 
trú ngụ, đoàn chúng tôi được 
chiếc xe bán tải trông rất bụi 
đời của cha dẫn đường đi 
thăm viếng các làng Dân tộc 
mà cha phụ trách. Trái với vẻ 
bề ngoài, chiếc xe lướt rất êm 
và nhanh trên con đường rừng 
nhỏ bé qua bàn tay điều khiển 
quá điệu nghệ mà chúng tôi 
phải gọi là “tay lái lụa” của cha. 
Chúng tôi hết sức ngạc nhiên, 
vừa nghe tiếng xe, từ trong các 
ngôi nhà bên đường lũ trẻ 
đang chơi đều túa ra đường 
khoanh tay hét lớn chào cha? 
Hiểu ý thắc mắc của chúng tôi, 
cha Giuse giải thích: 

- Tiếng xe đặc trưng của 
con, cộng đoàn nơi đây đều 
quen biết, chiếc xe này là 
phương tiện mỗi ngày đưa con 
đến với mọi người: chủ tế các 
Thánh lễ, đi thăm kẻ liệt, mang 
gạo muối, quần áo, thuốc men 
vận động được đến chia sẻ cho 
từng cộng đoàn… và ngay cả 
luôn việc vận chuyển những 
người đau yếu, bệnh nặng đến 
bệnh viện, cũng như đưa các 
bà bầu sinh khó đi đẻ về tận 
thành phố Pleiku, nổi tiếng 
đến nỗi các cô y tá bệnh viện 

đã gọi cha là ông cha không vợ 
mà có đến mấy chục đứa con. 
Các cháu thiếu nhi ở đây rất 
ngoan, tuy thiếu thốn nhưng 
rất chăm đi lễ, học giáo lý… và 
nhất là rất lễ phép với mọi 
người. 

Ngôi làng đầu tiên cha đưa 
đến thăm chính là ngôi nhà 
thờ nhỏ xíu, có tháp chuông 
thấp bé mà chúng tôi đã từng 
đi qua nhưng không biết đó là 
nhà thờ, làng Đê Podral. Độ 
mươi người đàn ông đang dọn 
những chiếc băng gỗ tập trung 
dưới bóng cây chờ đón chúng 
tôi. Trên hai chiếc bàn nhựa 
nhỏ là bình nước trà vừa pha, 
ba bốn nải chuối rừng vừa 
chín tới và chừng năm trái dưa 
leo bản địa to khủng đặt trên 
bàn -Đó là những gì họ có 
dành để tiếp khách phương xa. 
Cha Giuse trao đổi với họ và 
cho chúng tôi biết, hôm nay 
các bà trong làng vẫn phải lên 
rẫy lo lương thực cho gia đình, 
các ông được ở nhà cùng cha 
tiếp khách; ngôi nhà thờ thấp 
nhỏ đã được chuẩn bị gỗ để 
xây lại lớn hơn, tất cả còn dấu 
trong rừng, chờ cha ra lệnh sẽ 
đem về dựng lên. Tất cả đều 
do anh em tự lo liệu, thi công, 
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vào rừng tìm gỗ xây cất- Đây là 
bài học lớn cho những người 
Kinh chúng ta; anh em Dân tộc 
dẫu nghèo khó nhưng vẫn 
vượt khó dựng nhà Chúa, đón 
cha về làm mục vụ còn chúng 
ta thì ngược lại. Những trái 
chuối rừng ngọt lịm là tất cả 
tấm lòng của anh em phút chia 
tay, vì họ thì ít tiếng Kinh, còn 
chúng tôi lại mù tiếng dân tộc 
nên chỉ biết nhìn nhau mỉm 
cười quyến luyến. 

Ngôi làng thứ hai lại nằm 
trên con đường chúng tôi vừa 
đi lạc ngang qua lúc sáng. Xe 
vừa rẽ vào làng đã thấy một 
đoàn các chị em dân tộc vừa 
trên rẫy trở về với chiếc gùi 
nặng trĩu trên vai. Dẫn chứng 
cụ thể những gì đã trình bày 
với đoàn lúc nãy, cha Giuse gọi 
một chị đến gần và nhón một 
nắm lá trong gùi đưa cho 
chúng tôi xem – Toàn đọt lá mì 
tươi. Người thứ hai, rồi thứ ba 
trong gùi cũng đều như vậy. 
Hướng nhìn lên những rẫy mì 
trên triền núi xa xa, vàng úa, 
còi cọc; đó là tất cả nguồn sống 
của một cộng đồng vùng cao. 
Lòng chúng tôi cảm thấy xót xa 
cho cái khó của những người 
anh em trong cuộc sống, mà 

mình không hề tưởng tượng 
nếu không thấy tận mắt. 

Xe dừng trước ngôi nhà 
thờ kiểu dáng nhà Rông còn 
khá mới của làng Đê Thung, 
một ngôi làng trước đây theo 
đạo Tin Lành. Nay dưới sự yêu 
thương chăm sóc của cha 
Giuse Tài, hơn 200 người đã 
quay trở lại với Giáo hội Công 
giáo, trở nên hạt nhân chính 
trong đời sống đạo của làn Đê 
Thung và trong sinh hoạt đặc 
trưng mà chúng tôi có dịp 
chứng kiến hôm nay: -Dựng 
tháp chuông nhà thờ. Cha 
Giuse cho biết, đây là một cộng 
đoàn có đời sống đức tin rất 
tuyệt vời; cả làng một lòng 
một ý thờ phượng Thiên Chúa, 
cộng tác mật thiết với linh mục 
chủ chăn một cách sốt sắng, 
nhiệt thành. Anh chị có tin 
không?  
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–Ngôi nhà thờ bằng cây gỗ 
được chuẩn bị trước, từ khởi 
sự cho đến lúc dựng lên chỉ 
trong vòng 5 ngày, từ 23 đến 
28 tết Âm lịch năm rồi, lúc mọi 
người Kinh lo ăn Tết, chính 
quyền hay được thì công việc 
xây dựng khung sườn chính đã 
hoàn thành. Hôm nay cả làng 
lại quy tụ toàn bộ con người từ 
già đến trẻ, thực hiện việc 
quan trọng còn lại của nhà thờ 
là dựng lên chiếc tháp chuông. 
Quả thật, đi một vòng chung 
quanh nhà thờ, chúng tôi tìm 
thấy một tinh thần cộng đồng 
đúng nghĩa như Giáo hội Công 
giáo sơ khai xưa kia. Mỗi 

người tham gia một việc chung 
tùy theo tuổi tác, sức lực của 
riêng mình. Trai tráng thì gánh 
việc nặng: đục gỗ, khuân tháp, 
dựng cột… phụ nữ thì đảm 
việc khéo: giã gạo, thái măng, 
gọt củ, ủ men… người già thì 
làm việc nhẹ, trẻ em thì đứa 
lớn địu đứa bé tíu tít chăm sóc 
nhau - Tất cả, đều tràn ngập 
một niềm vui. 

Một bữa tiệc nhỏ đãi khách 
phương xa làm chúng tôi vô 
cùng ái ngại! Mình lên đây 
chẳng có món gì làm quà, rồi 
nhìn những gùi đọt mì, những 
thau măng tươi, những rổ lá 
rừng chẳng có một chút vị thịt 
thà, mà giờ ngồi vào bàn với 
đĩa gà rừng nướng, nồi nếp 
nương xôi đậu, rồi ché rượu 
cần, thì quả thật chẳng giống 
ai? Nhưng cha Giuse đã tâm 
tình khéo léo, người dân tộc hễ 
quý ai thì họ rất hết lòng. Anh 
chị từ phương xa đến với họ 
thì anh chị đã là khách quý, mà 
hễ là khách quý thì họ dành 
những gì quý giá, tốt đẹp nhất 
để tiếp đón tận tình. Cũng 
đừng ngại họ phải nhịn miệng 
đãi khách, vì hôm nay làng có 
niềm vui trọng đại nên cha xứ 
cũng đã ngược xuôi chạy vạy 
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mua một con heo nái già hơn 
tạ, giá rẻ đang ngả thịt ngoài 
sân, để mỗi người hôm nay 
cũng có được chút chất tươi. 
Nhìn những ánh mắt tha thiết 
mời gọi; nhìn những nụ cười 
vô tư, ấm áp của những người 
chưa một lần gặp mặt mà giờ 
đây đã gần gũi, thân thiết như 
người trong nhà. Chiếc cần hút 
với thanh nứa đánh dấu ân 
tình, ché rượu cần lúc cạn lúc 
đầy đã khiến tôi lần đầu biết 
thế nào là say túy lúy với vị 
men ngọt thơm dìu dịu, say 
với ân tình của cha Giuse Tài, 
anh Do, chị Hên… và nhiều 
người khác ở Đăk Sơmei, 
những người luôn biết quên 
mình để mang đến cho mọi 
người được hưởng một niềm 
vui. Lần lượt tiếp theo, Đê 
Angleh, Đăk Yoh, Đê 
Klanh…những ngôi làng của 
giáo xứ Đê Sơmei chúng tôi đã 
được cha Giuse đưa đến. 

Để được một lần khám phá 
sức mạnh của niềm tin “Trong 
gian khó vẫn một lòng tin 
Chúa, lúc gian truân vẫn trọn 

vẹn niềm vui”, cha Giuse với 
niềm vui trong Chúa đã mang 
đến cho cộng đoàn Đê Somei 
một niềm tin mãnh liệt, có 
Chúa có niềm vui. Đêm về nơi 
khu nhà trọ trên đồi Đức Mẹ 
Măng Đen tôi chợt tỉnh giấc, 
hình ảnh chú dê núi bên 
đường rừng Đăk Sơmei mà 
cha Giuse Nguyễn Duy Tài chỉ 
cho tôi thấy lúc xuống núi, như 
hiện về rõ nét trong trí tôi. Xin 
Mẹ Măng Đen nhận lời chúng 
con cầu xin, chúc lành cho 
những chú dê núi ấy sẽ trở nên 
là món quà ân tình mà những 
ân nhân của đoàn thể chúng 
con sẽ có dịp mang đến cho 
những người anh em dân tộc ở 
làng Đăk Sơmei trong lần hội 
ngộ tới đây. 
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BCT 

Sáng nào cũng thế, cứ sau 
khi dự Thánh lễ và thêm nửa 
giờ đọc kinh phụng vụ, thì một 
số tín hữu tranh thủ thời gian 
cùng nhau ra nghĩa trang đất 
Thánh gần xứ sở mình, để lần 
chuỗi Mân côi cầu nguyện cho 
linh hồn người thân và các linh 
hồn đã qua đời. Đa số là ông bà 
lớn tuổi về hưu, không phải lo 
công việc đồng áng, xã hội và 
chuyện nhà, nên quý cụ có 
nhiều thời gian rảnh rỗi để ở 
lại ngoài nghĩa trang lâu hơn, 
đọc kinh cầu nguyện nhiều 
hơn…, vì giáo xứ thuộc vùng 
nông thôn, nên đất đai khá 
rộng để trồng được nhiều cây 
xanh bóng mát, và có nhiều 
hoa lá cành để mọi người tự 

do hái cắm lên các phần mộ 
thân yêu. 

Mỗi ngày cô bé mười hai 
tuổi vẫn siêng năng chạy theo 
bà ngoại sáu mươi tuổi ra 
ngoài nghĩa trang lúc sáu giờ 
chiều sau giờ tan học, để cùng 
bà lần chuỗi Mân côi cầu 
nguyện cho tổ tiên và tất cả 
các linh hồn đã qua đời. Bữa 
nọ, cô bé cất tiếng hỏi ngoại: 

- Đức Mẹ sẽ nghe lời chúng 
ta lần chuỗi để cầu cho các linh 
hồn được lên thiên đàng hết 
hả ngoại? 

Bà ngoại vui vẻ trả lời: 

- Đúng thế! Mai mốt mà 
ngoại mất, con cũng mỗi ngày 
nhớ lần chuỗi cầu nguyện cho 
ngoại nhé! 

- Dạ vâng! Mà ngoại cũng 
phải nhớ cầu nguyện cho con 
luôn đó nhen. À! mà nữa lớn 
con sẽ đi tu làm soeur, ngoại 
có chịu không? 

TRANG THANH NIÊN 
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Bà ngoại xoa đầu cháu và 
ủng hộ bằng câu đáp: 

- Tốt quá! Cháu mà được 
nên soeur thì còn gì bằng, giờ 
thì ráng học giỏi và sống 
ngoan nữa mới thành soeur 
được nghe chưa. 

Cô bé tươi cười nắm tay 
ngoại lắc tới lắc lui và chuyện 
trò thật vui vẻ, rất hồn nhiên, 
trong sáng, tình nghĩa hai bà 
cháu thật đậm đà biết bao. 
Nhờ ngày ngày theo ngoại ra 
nghĩa trang lần chuỗi, nên cô 
bé học tập được tinh thần đạo 
đức, thánh thiện từ bà ngoại 
của mình. Hơn thế nữa, vì 
được ngủ chung với ngoại, nên 
sáng năm giờ ngoại dậy đi lễ, 
cô bé cũng dậy cùng ngoại đi lễ 
cho vui luôn, riết rồi thành nề 
nếp tốt đẹp. Ngày nào cô bé 
cũng đi dự lễ, trừ khi bị đau 
ốm mới nghỉ lễ một buổi mà 
thôi, thật đáng quí mến dường 
nào. 

Năm tháng dần trôi qua 
bên lũy tre làng thật bình dị 
nhưng cũng rất thơ mộng, cô 
bé mỗi ngày một khôn lớn và 
vẫn ngoan ngoãn, chăm học và 
cả chăm làm giúp đỡ ba mẹ 
những việc vặt trong nhà, để 

ba mẹ vui vẻ, mạnh khỏe hơn 
mà lo việc đồng áng. Cuộc sống 
nhờ ơn Chúa giúp nên cũng 
được hằng ngày dùng đủ trong 
sự bình an của Chúa.  

Thế rồi khi tốt nghiệp ra 
trường, cô lên kế hoạch đi làm 
đúng hai năm và dành trọn 
tiền lương báo hiếu ba mẹ. Cô 
không đua đòi, ăn diện như 
bạn bè cùng trang lứa, nhưng 
nét đẹp chân quê hiền dịu vẫn 
thể hiện nơi một nàng thôn nữ 
khá diễm kiều. Đồng nghiệp 
nam có mấy người để ý và tìm 
cách tán tỉnh theo cô về tận 
nhà, nhưng cô đã nhờ mẹ nói 
khéo để họ hiểu là cô chỉ chọn 
“Chúa” mà thôi.  

Sau đúng hai năm theo 
hoạch định, cô đã nộp đơn xin 
nghỉ việc để lên Sàigòn, vào tu 
tại một nhà dòng đã được tìm 
hiểu lâu nay, và được bề trên 
chấp nhận rồi. Cô quyết một đi 
không trở lại, nên dốc cạn tâm 
huyết cho chuyện tu đức bằng 
tất cả tâm hồn của tuổi thanh 
xuân tràn đầy nhựa sống mới.  

Đến năm nay 2019 là vừa 
đúng ba năm cô sống trọn vẹn 
trong nhà dòng. Hôm rồi, cô 
gửi bưu điện lá thư viết ngắn 
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vài hàng gửi về cho ba mẹ: 
“Xin ba mẹ cầu nguyện cho con 
chuẩn bị tĩnh tâm vào nhà 
tập”. Ở đây sống nghiêm ngặt, 
con sẽ không về ăn Tết với gia 
đình mấy năm, con cũng 
không điện thoại liên lạc gì khi 
không có gì quan trọng, ba mẹ 
yên tâm nhé. Cũng vậy, gia 
đình chỉ điện thoại cho con khi 
ba hay mẹ được Chúa gọi về 
(chết) mà thôi. Con luôn yêu 
ba mẹ trong Chúa. Tạm biệt ạ.” 

Giờ thì ngoại đã yên nghỉ 
trong nấm mồ, sau khi được 
cận kề bên cháu những tháng 
ngày tuổi xanh. Ước mơ nên 
soeur của cháu đã trở thành 
hiện thực làm ngoại thật hạnh 
phúc. Cháu vẫn luôn giữ lời 
hứa, sẽ cầu nguyện cho ngoại 
hằng ngày qua chuỗi Mân côi 
kính Đức Mẹ phù hộ các tín 
hữu, còn sống cũng như đã 
qua đời được Mẹ chở che. 

Cháu luôn đặt lòng tín thác cậy 
trông trọn vẹn vào lòng Chúa 
xót thương, nên hoàn toàn tin 
tưởng vào ơn gọi tu trì là do 
chính Chúa định liệu, và cứ thế 
cháu lạc quan, vui vẻ cống hiến 
toàn vẹn cho mục đích tốt 
lành, không tính toán so đo, 
không lo lắng sợ sệt, bởi tình 
yêu sống đời tận hiến chỉ duy 
mình Thiên Chúa mới hiểu 
được tâm hồn của đối tượng 
chọn Chúa làm “Phu quân”, 
giống quyển sách “Một tâm 
hồn” của Thánh nữ Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu. Ước mong sao 
cánh đồng truyền giáo Việt 
Nam luôn có được nhiều thợ 
gặt đầy tâm huyết, để nước 
Chúa ngày càng rộng lan. 

Cầu chúc cho cháu mãi là 
đứa con thảo ngoan của Chúa 
và gia đình thân yêu. Ước 
mong rộng hơn nữa là… cháu 
sẽ trở nên một nữ tu đạo đức 
thánh thiện, để đem được 
nhiều tâm hồn về cho Chúa, 
không cần chuyện chi to lớn, 
chỉ âm thầm, đơn sơ, nhỏ bé 
theo con đường của THÁNH 
NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU. 
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BS Vũ Phong 

Viêm da cơ địa là căn bệnh khá phổ biến gây nên nhiều tác 
hại cho sức khỏe người bệnh. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, không 
phân biệt giới tính nhưng trẻ nhỏ gặp với tỷ lệ cao nhất. 

Viêm da cơ địa là gì? 

Bệnh viêm da cơ địa (Atopic 
Dermatitis-AD) hay còn gọi là 
bệnh chàm thể tạng, eczema, 
sẩn ngứa Besnier, liken đơn 
dạng mạn tính. Đa số trường 
hợp bệnh bắt đầu ở tuổi ấu thơ 
và bệnh rất hay tái phát. Bệnh 
có thể gây ra một số biến chứng 
mặc dù ít gây nguy hiểm. 

Nguyên nhân gây VDCĐ 

Viêm da cơ địa liên quan khá 
chặt chẽ với cơ địa dị ứng hoặc 
có liên quan đến yếu tố gia đình 
mắc bệnh dị ứng (hen suyễn, 
viêm mũi dị ứng, tổ đỉa, chàm...) 
tức là do yếu tố di truyền. Kết 
quả tổng kết của các tác giả cho 
thấy 60% người bị viêm da cơ 
địa, khi sinh con, con cũng bị 
bệnh này. Nếu cả bố mẹ đều bị 
viêm da cơ địa thì có tới 80% 
con bị bệnh viêm da cơ địa. 
Bệnh thường xảy ra ở trẻ em 
(khoảng 35%) hoặc do sức đề 

kháng của cơ thể kém hoặc ăn 
nhiều thực phẩm, gia vị có tính 
cay nóng (tiêu, ớt, mù tạt, dầu 
ăn, cà phê, rượu, bia...). Ngoài 
ra, có thể gặp ở người mắc 
bệnh về gan làm cho gan bị tổn 
thương không thực hiện được 
chức năng thải độc của nó. 

Biểu hiện của VDCĐ 

Triệu chứng thường biểu 
hiện qua các giai đoạn của 
bệnh: Giai đoạn cấp tính, vùng 
da đỏ ranh giới không rõ, các 
sẩn và đám sẩn, mụn nước tiết 
dịch, không có vẩy da. Da bị 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 
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phù nề, chảy dịch, đóng vảy tiết. 
Các vết xước do gãi tạo vết trợt, 
nếu bị bội nhiễm vi khuẩn (vi 
khuẩn tụ cầu vàng hoặc trực 
khuẩn mủ xanh) sẽ hình thành 
các mụn mủ và vẩy tiết. Vùng 
da bị viêm trong bệnh viêm da 
cơ địa thường, với trẻ nhỏ 
thường biểu hiện ở hai má và 
trán, sau đó lan ra mặt (xung 
quanh miệng thường không bị). 
Tổn thương da ban đầu là da 
khô, ngứa lặp đi lặp lại nhiều 
lần. Đồng thời xuất hiện ban đỏ, 
phù nhẹ, nổi mẩn, ngứa và mụn 
nước, sau đó loét, chảy dịch, kết 
vảy, có khi chảy máu do gãi 
nhiều. Vị trí hay gặp là mặt, 
trán, mặt gấp các chi, gáy, mi 
mắt, cổ tay, mu tay, mu chân, 
trường hợp nặng có thể lan ra 
tay, thân mình. 

Giai đoạn bán cấp, bệnh biểu 
hiện với các triệu chứng nhẹ 
hơn, da không phù nề, tiết dịch. 

Giai đoạn mạn tính, da dày 
thâm, ranh giới rõ, liken hóa, 
các vết nứt sẽ gây đau, với trẻ 
sẽ khóc nhiều, kém ăn, ít ngủ. 
Đây là hậu quả của việc bệnh 
nhân ngứa gãi nhiều. Thương 
tổn ở giai đoạn này hay gặp ở 
các nếp gấp lớn, lòng bàn tay, 
bàn chân, các ngón, cổ, gáy, cổ 
tay, cẳng chân. 

Ngoài ra, người bệnh còn có 
các triệu chứng khác như viêm 
mũi dị ứng, viêm kết mạc mắt 
và viêm ngứa họng, hen suyễn 
(ở trẻ gọi là viêm phế quản co 
thắt hoặc hen phế quản). 

Viêm da cơ địa nói chung 
không gây ra biến chứng nguy 
hiểm cho tính mạng người 
bệnh nhưng nếu không điều trị 
đúng, kịp thời hoặc trị liệu 
không phù hợp sẽ khiến bệnh 
dễ tái đi tái lại, có thể để lại 
những vết sẹo nghiêm trọng 
ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tổn 
thương da về sau. Bởi vì, đặc 
điểm của viêm da cơ địa gây 
ngứa có thể âm ỉ hoặc bùng 
phát dữ dội. Càng ngứa càng gãi 
nhiều, càng gãi lại càng có cảm 
giác ngứa nhiều hơn. Chính vì 
vậy mà da ngày một bị dày lên, 
bệnh nặng hơn và có nguy cơ bị 
bội nhiễm vi khuẩn mưng mủ, 
lở loét da ảnh hưởng nhiều tới 
sức khỏe. Ngứa, với trẻ nhỏ sẽ 
hay quấy khóc, ăn kém, ngủ 
kém; với trẻ lớn, người lớn sẽ 
ảnh hưởng đến học tập, công 
việc và cuộc sống hàng ngày. 

Mặt khác, sau ngứa, bệnh 
dần dần nặng hơn nếu không 
được điều trị, vì vậy, vùng da 
phát bệnh bị phù nề, chảy dịch, 
đóng vảy tiết. Các vết xước do 
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gãi tạo vết trợt, bội nhiễm vi 
khuẩn nhất là do vi khuẩn tụ 
cầu vàng hoặc vi khuẩn mủ 
xanh sẽ tạo các mụn mủ, rất 
khó khăn cho việc chữa trị và 
có thể gây nhiễm khuẩn huyết. 
Bởi vì, vi khuẩn tụ cầu vàng 
cũng như vi khuẩn mủ xanh 
kháng lại nhiều loại kháng sinh, 
ngay cả kháng sinh thế hệ mới. 
Hậu quả của nhiễm khuẩn da 
do viêm da cơ địa (gãi) sẽ để lại 
sẹo sau khi chữa trị hết bội 
nhiễm làm mất mỹ quan nhất là 
bệnh xảy ra ở vùng mặt. Viêm 
da cơ địa nếu kéo dài khiến làn 
da trở lên sần sùi, mẩn đỏ, dày 
lên gây mất thẩm mỹ rất lớn, 
nhất là ở các vị trí nguy hiểm 
như mắt, mặt. Đáng chú ý nhất 
là viêm da cơ địa rất hay tái 
phát đặc biệt là lúc thời tiết 
chuyển mùa (nóng sang lạnh, 
mưa nhiều, ẩm ướt, gió mùa 
đông bắc tràn về...) 

Nếu viêm nhiễm xuất hiện ở 
dây thần kinh, mắt, mặt sẽ rất 
nguy hiểm, bởi vì có thể tác 
động tới dây thần kinh, gây đau 
cơ, đau đầu trong một thời 
gian. Phụ nữ mang thai mắc 

bệnh viêm da cơ địa có thể ảnh 
hưởng xấu cho thai nhi hơn 
nữa việc dùng thuốc trong thời 
kỳ này cho bà mẹ mang bầu 
cũng khá khó khăn. 

Viêm da cơ địa ngoài việc 
hay tái phát còn có khả năng 
làm xuất hiện một số bệnh khác 
(hen, viêm mũi dị ứng...) trên 
người có cơ địa dị ứng 

Nguyên tắc phòng bệnh 

Cần hạn chế tiếp xúc với các 
loại dễ gây dị ứng như mỹ 
phẩm không rõ nguồn gốc hoặc 
hóa chất gây dị ứng, lông chó, 
mèo hoặc các loại thực phẩm dễ 
gây dị ứng, dễ kích thích (tôm, 
cua, cáy…). Mỗi khi thời tiết 
chuyển mùa cần cảnh giác bệnh 
xuất hiện hoặc tái phát, nếu 
thấy dấu hiệu xuất hiện cần đi 
khám bệnh ngay. Giữ vệ sinh 
sạch sẽ thân thể và vệ sinh môi 
trường tốt. Nếu đã mắc viêm da 
cơ địa, nên tắm nước ấm thay 
vì nước lạnh. Hằng ngày nên 
uống đủ nước và dinh dưỡng 
đủ chất để tăng cường sức đề 
kháng cho cơ thể. 
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Giuse Nguyễn Đức Xinh 

 

Được sự chấp thuận của 
cha Giuse Trần Văn Chiến -
Tổng linh hướng GĐPTTTCG 
giáo phận Đà Lạt- BCH 
GĐPTTTCG GP Đà Lạt đã tổ 
chức ngày tập huấn nội quy 
mới, được cha Vinhsơn 
Nguyễn Văn Hồng -Tổng linh 

hướng GĐPTTTCGVN- chính 
thức ấn ký ngày 28.06.2019. 

Buổi tập huấn được tổ 
chức tại giáo xứ Tân Phú, giáo 
hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt 
vào lúc 08g30 ngày 
17.09.2019. Tuy thời tiết đang 
trong những ngày mưa dầm 
gió lạnh nhưng các xứ đoàn ở 

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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xa cách khoảng 50 đến 70 cây 
số cũng về tụ họp đông đảo. 

Sau kinh khai mạc, ông cố 
Giuse Nguyễn Vân Phong, 
Trưởng BCH GĐPTTTCG GP Đà 
Lạt ngỏ lời chào mừng và giới 
thiệu sự hiện diện của: 

- Cha Giuse Trần Văn 
Chiến, Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG GP Đà Lạt. 

- Cha Giuse Trịnh Bùi Anh 
Dũng, cha sở kiêm linh hướng 
xứ đoàn Tân Phú.  

- Anh Giuse Huỳnh Bá 
Song, Trưởng BCH 
GĐPTTTCG-VN. 

- Anh Giuse Nguyễn Đức 
Xinh, Ban Phát triển. 

- BCH các cấp và khoảng 
hơn 100 đoàn viên của 11 xứ 
đoàn trong toàn giáo phận  
tham dự buổi tập huấn. 

Khai mạc buổi tập huấn là 
huấn đức của cha Giuse Tổng 
linh hướng, ngài nhắc lại bài 
Tông huấn ơn gọi và sứ vụ 
người tín hữu giáo dân trong 
thời đại ngày hôm nay, nói về 
sự đồng trách nhiệm của 
người giáo dân trong Giáo hội. 
Hiệp thông trong sứ vụ truyền 
giáo là sống Tin Mừng qua việc 
phục vụ con người và xã hội. 
Đoàn viên cần phải học hỏi 
nhiều hơn để thấm nhuần tinh 
thần hiền lành và khiêm 
nhường như lòng Chúa mong 
ước. 

Tiếp theo, anh Giuse 
Huỳnh Bá Song phổ biến 
những điểm nổi bật của nội 
qui mới so với nội qui năm 
2009. Quyển nội quy mới bao 
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 của từng thành viên 
cũng như hoàn thiện những  
nghi thức đạo đức và phân 
định sinh hoạt điều hành từng 
cấp, từ xứ đoàn đến cấp giáo 
hạt, giáo phận và trung ương. 
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Sau đó, anh Giuse Nguyễn 
Đức Xinh chia sẻ về việc đền tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc 
làm thường xuyên và lâu dài 
của các đoàn viên trong các xứ 
đoàn, đặc biệt Tôn Vương 
Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi các 
gia đình đoàn viên cũng như 
các gia đình Công giáo trong 
giáo xứ, là một việc rất cần 
thiết để mọi người được đón 
nhận tình yêu  và lòng thương 
xót vô biên của Thiên Chúa. 

Sau phần thuyết trình, đại 
diện BCH GĐPTTTCG GP Đà 
Lạt, ông cố Giuse Nguyễn Vân 
Phong có lời cảm ơn cha Tổng 
linh hướng, cha linh hướng xứ 

đoàn Tân Phú, quý anh trong 
BCH GĐPTTTCG VN, toàn thể 
thành viên BCH các cấp và 
đoàn viên trong giáo phận đã 
về tham dự đông đủ.  

Buổi tập huấn kết thúc vào 
lúc 11g30 với sự hiện diện 
thân thương của cha Giuse 
Trịnh Bùi Anh Dũng. Ngài đã 
chúc mừng tinh thần vượt khó 
của các thành viên BCH các 
cấp trong giáo phận về tham 
dự đông đủ ngày thường huấn. 
Ngài mong sinh hoạt của đoàn 
thể ngày càng thêm thăng tiến 
qua những hoạt động huấn 
luyện thường xuyên này. Kết 
thúc, ngài ban phép lành và 
chúc bình an cho mọi người. 

 Theo truyền thống, một 
bữa cơm trưa đơn sơ nhưng 
tràn đầy bầu khí hội ngộ ấm 
áp, thân tình quy tụ những 
người tông đồ của Thánh Tâm 
Chúa trong giáo phận đã được 
tổ chức nơi tư gia của ông cố 
Trưởng ban, đã đem đến cho 
mọi người một niềm vui trọn 
vẹn trong ngày thường huấn. 
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                                                                     BTT GĐPTTTCG GP Hải Phòng 

 
Trên chặng đường 3 năm 

hoạt động tông đồ (2016-2019). 
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) xứ 
đoàn Kẻ Sặt, giáo hạt Hải Dương, 
giáo phận Hải Phòng đã tổ chức 
hội nghị tổng kết và Thánh lễ tạ 
ơn, ra mắt ban chấp hành nhiệm 
kỳ 2019-2023 vào ngày thứ Tư 
18.09.2019, tại nhà giáo lý giáo 
xứ Kẻ Sặt. Toàn thể 113 anh chị 
em đoàn viên đã về họp mặt và 
vui mừng chào đón các anh chị 
BCH GĐPTTTCG giáo hạt Kẻ Sặt, 
anh Giuse Phạm Văn Hóa -
Trưởng BCH GĐPTTTCG GP Hải 
Phòng, Ban Hành giáo, Ban Điều 

hành 3 giáo khu. Về dự hội nghị 
còn có cha Hạt trưởng, cha 
chánh xứ kiêm linh hướng 
Phêrô Nguyễn Văn Nguyên. 

Hội nghị khai mạc lúc 15g. 
Anh Trưởng xứ đoàn Giuse 
Phạm Văn Ty báo cáo tổng kết 
hoạt động, đồng thời hội nghị đã 
bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 4 
năm(2019-2023). Sau đó, anh 
Giuse Phạm Văn Hóa -Trưởng 
BCH giáo phận- chia sẻ, động 
viên xứ đoàn trong 3 năm qua 
đã hoạt động tích cực, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của 
người đoàn viên GĐPTTTCG, 
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thực hành tốt là “Người Công 
giáo Tiến hành”.  

Tiếp theo, cha linh hướng 
Phêrô có lời nhắn nhủ anh chị 
em xứ đoàn: “Trong 3 năm qua, 
anh chị em đoàn viên xứ đoàn 
Kẻ Sặt bao gồm Họ Quàn, Họ 
Vạc, và 3 khu nhà xứ đã rất siêng 
năng cầu nguyện, học hỏi Lời 
Chúa, cộng tác với Ban Hành 
giáo, đóng góp công sức, tiền của 
giúp đỡ người nghèo khó, góp 
phần xây dựng giáo xứ. Phát huy 
những thành tích đã đạt được, 
anh chị em không tự mãn với 
thành quả, cần phải phát huy 
hơn nữa, để làm chứng nhân cho 
Chúa, hoàn thành trách nhiệm 
làm tông đồ cho Thánh Tâm 
Chúa...”  

Thánh lễ tạ ơn 

Thánh lễ tạ ơn được cử hành 
vào hồi 19g30 tại thánh đường 
giáo xứ do cha chánh xứ Phêrô 
chủ sự. Đồng tế với ngài có cha 
phụ tá Antôn Vũ Ngọc Thạch. 

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý 
soeur Đaminh Mẫu Tâm Kẻ Sặt, 
Hội đồng giáo xứ, Huynh đoàn 
Đaminh, Lêgiô, và cộng đoàn 
giáo xứ.  

Trong Thánh lễ, qua bài Tin 
Mừng theo Thánh Mát thêu (Mt 
11,28-30) cha Phêrô chia sẻ: 
“Trái tim Chúa Giêsu là biểu 
tượng của tình yêu. Tình yêu của 
Ngài được thể hiện qua biết bao 
điều tốt đẹp, nhằm mang cho 
con người được hạnh phúc. Tuy 
vậy, hình ảnh một trái tim Chúa 
bị đâm thâu là bằng chứng hùng 
hồn nhất của tình yêu Thiên 
Chúa, và là lời khẳng định với 
con người ‘Thiên Chúa là tình 
yêu’ (1Ga 4,16). Mỗi người đoàn 
viên đều là con chiên trong đàn 
chiên của Chúa. Chính vì vậy, 
anh chị em phải nghe lời của chủ 
chiên, là chính Đức Giêsu và 
những vị đại diện của Người, 
sống hiền hậu và khiêm nhường, 
xứng đáng là môn đệ của Đức 
Giêsu, trung thành tiếp bước 
theo Người, sống Tin Mừng, đi 
vào lòng đời làm chứng cho tình 
yêu Giêsu. Ước mong có nhiều 
người trong cộng đoàn giáo xứ 
tham gia vào GĐPTTTCG, để đón 
nhận tình yêu vô biên mà Thiên 
Chúa ban tặng qua Đức Giêsu 
Kitô, giúp chúng ta hướng về 
tương lai, với lạc quan hy vọng, 
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tâm hồn chúng ta được gắn bó 
với Chúa trọn đời.” 

Tiếp theo, cha chủ sự cử 
hành nghi thức tuyên hứa cho 5 
anh chị gia nhập vào đoàn thể 
GĐPTTTCG. Kế đến là tuyên hứa 
nhậm chức của tân BCH xứ 
đoàn. Cha chủ sự đã trao “Ủy 
Nhiệm Thư” cho 5 anh chị thành 

viên BCH nhiệm kỳ mới 2019-
2023.  

Cuối lễ, anh Trưởng xứ đoàn 
có lời cảm ơn cha linh hướng 
Phêrô, cha phụ tá Antôn, quý 
khách và cộng đoàn đã hiệp 
dâng lời cầu nguyện cho xứ 
đoàn.  

                 

CHÚC MỪNG 
Cha linh hướng và BCH GĐPTTTCG giáo phận Hải Phòng 

 hân hoan chúc mừng 
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu  

xứ đoàn Kẻ Sặt, giáo hạt Hải Dương, GP Hải Phòng 

 nhiệm kỳ 2019-2023 

Linh hướng: Lm. Phê rô Nguyễn Văn Nguyên 

1/ Đoàn trưởng    : Ông Giuse Phạm Văn Ty                 

2/ Phó nội vụ    : Ông Giuse Phạm Văn Báu 

3/ Phó ngoại vụ           : Bà Maria Nguyễn Thị Hà          

4/ Thư ký                       : Bà Maria Chu Thị Lan (Ân)     

5/ Thủ quỹ                      : Bà maria Nguyễn Thị Hương      
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Thảo Qua 

“Các thành viên tự lượng 
khả năng của mình (người 01 
nén, 03 nén, 05 nén…) đăng ký 
ra phục vụ cống hiến (nhất là 
đừng từ chối khi được mời) 
để làm sinh lợi những gì Chúa 
trao, giúp cho đoàn thể phát 
triển”, đó là lời mời gọi của linh 
mục Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng 
–Tổng linh hướng GĐPTTTCG 
TGP Sàigòn trong buổi sinh hoạt 
thường kỳ của BCH GĐPTTTCG 
TGP vào lúc 8g30, thứ Bảy, ngày 
12.10.2019, tại hội trường Gx. 
Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, 
số 90 Nguyễn Hậu, P. Tân 
Thành, Q. Tân Phú. 

Đến tham dự có linh mục 
Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, Ban 

Thường vụ GĐPTTTCG TGP, đại 
diện BCH GĐPTTTCG các giáo 
hạt: Bình An, Chí Hòa, Gia Định, 
Gò Vấp, Hóc Môn, Sài Gòn-Chợ 
Quán, Phú Thọ, Tân Định, Thủ 
Thiêm, Xóm Chiếu, Xóm mới và 
đại diện các xứ đoàn thuộc giáo 
hạt Tân Sơn Nhì. Ngoài ra còn có 
anh Phêrô Trần Huy Lai -nguyên 
trưởng BCH GĐPTTTCG giáo 
phận Thái Bình- tham dự để học 
hỏi rút kinh nghiệm. 

Trước sinh hoạt, các thành 
viên đã Chầu Thánh Thể cách 
trọng thể do linh mục Giuse Lê 
Hoàng -chánh xứ kiêm linh 
hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Tân 
Phú- chủ sự.  

Mở đầu, anh Giuse Phạm 
Văn Khánh -Trưởng BCH đã báo 
cáo tóm tắt tình hình sinh hoạt 
của GĐPTTTCG TSN năm 2019: 
Trong tháng qua, GĐPTTTCG các 
xứ đoàn sinh hoạt bình thường; 
có một số xứ đoàn đã bầu lại 
BCH. 

TIN GĐPTTTCG TGP SÀIGÒN 
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Anh Phêrô Nguyễn Hồng 
Thịnh, đại diện ban thường vụ 
báo cáo:  

Hai buổi học tập nội quy tại 
nhà thờ Huyện sĩ và nhà thờ Thủ 
Đức rất tốt, đúng thành phần, 
khoảng 200 người tham dự.  

-  Đã vận động giúp đỡ giáo 
xứ Thánh Monica (Lào) được 
72.900.000 đồng. Không vận 
động tiếp. 

- Đã tạm ứng 45.000.000đ từ 
quỹ của GĐPTTTCG TGP thực 
hiện 02 cái dù tại linh địa La 
Vang, nhưng mới vận động được 
7.100.000 đồng. Rất mong được 
sự đóng góp của quý ân nhân và 
GĐPTTTCG các cấp.  

- Khi bầu BCH xứ đoàn phải 
có sự hiện diện của BCH cấp giáo 
hạt. BCH mới sẽ chính thức hoạt 
động sau khi tuyên hứa. BCH cấp 
giáo hạt sẽ bầu vào tháng 03-
2020. 

- Mời gọi người có khả năng 
tham gia các ban chuyên môn:  

bác ái, truyền thông, huấn luyện 
tông đồ. 

Anh Giuse Huỳnh Bá Song - 
Phó ngoại vụ báo cáo công tác 
phát triển và củng cố đoàn thể 
trong năm 2019 gặp nhiều khó 
khăn: 

- Công tác phát triển: Số 
lượng xứ đoàn phát triển rất ít, 
chất lượng yếu (có thể nói là 
chưa biết gì về đoàn thể). 

- Công tác củng cố: Sự sinh 
hoạt ngày càng đi xa đường lối 
đoàn thể tông đồ mời gọi. Người 
lãnh đạo đoàn thể chưa có cái 
tâm để mời gọi làm chứng nhân 
cho Chúa. Có nhiều xứ đoàn còn 
nhiều khó khăn, nhưng BTV 
chưa có điều kiện đồng hành, 
tìm hiểu nguyên nhân để giúp 
đỡ. 

- Kiến nghị: Thành viên BCH 
(đương nhiệm và kế thừa) các 
cấp cần tìm hiểu rõ nội quy 
2019, nhìn lại tư tưởng của 
những người lãnh đạo có trách 
nhiệm như thế nào việc Chúa 
trao cho mình; làm thế nào 
trong nhiệm kỳ tới có nhiều 
người đem lửa yêu mến Thánh 
Tâm Chúa lan tỏa, xây dựng 
cộng đoàn làm chứng cho tình 
yêu và lòng thương xót của Chúa 
qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
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Anh còn giải thích việc làm 
dù che mưa nắng tại linh địa La 
Vang, mời gọi BCH các giáo hạt 
giới thiệu người có khả năng 
tham gia vào các ban chuyên 
môn của TGP, đề nghị họp BCH 
GĐPTTTCG TGP là họp mẫu cho 
BCH GĐPTTTCG các giáo hạt và 
xứ đoàn noi theo. 

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến –
Trưởng BCH tổng kết:  

Trước tiên anh mời gọi 
những người có khả năng, tâm 
huyết cùng cộng tác phục vụ làm 
cho xứ đoàn mạnh lên, cộng tác 
với BCH TGP trong các ban 
chuyên môn. BCH cấp giáo hạt 
năng đến với các xứ đoàn, tìm 
hiểu, nắm bắt tình hình, liên hệ 
với linh mục chánh xứ hoặc linh 
hướng xác định thời gian làm 
việc với ngài và xứ đoàn khi cần 
thiết, để BTV có thể đồng hành, 
giúp đỡ, làm cho đoàn thể ngày 
càng thăng tiến. 

Xin cha Tổng linh hướng cho 
phép BCH GĐPTTTCG TGP họp 
thường kỳ (từ tháng 12/2019 
đến hết năm 2020), cũng như tổ 
chức lễ bổn mạng năm 2020 của 
đoàn thể tại giáo xứ Thủ Thiêm.  

Phổ biến chuyến bác ái năm 
2019 tại giáo phận Kontum, vào 
các ngày 12, 13, 14 tháng 11 
năm 2019. Đăng ký trước 
04.11.2019. Sẽ có thư ngỏ gởi 
cho các giáo hạt. 

Giới thiệu mẫu lịch năm 
2020, giá 17.000/cuốn, thêm 
kéo lụa giá 18.000/cuốn. 

Nhắc việc thăm các cha hưu 
dưỡng tại Lasan Mai Thôn ngày 
02.11.2019. 

Huấn thị của linh mục 
Vinh sơn -Tổng linh hướng: 

Khởi đầu, ngài chấp nhận 
theo đề xuất của anh Tiến. Sau 
đó, ngài huấn thị:  

GĐPTTTCG TSN phải đứng 
đầu trong TGP về sinh hoạt và tổ 
chức, vì đông giáo dân nhất, lại 
nhiều người gốc Bắc. Nhưng 
theo báo cáo, GĐPTTTCG TSN 
chưa mạnh, có xứ đoàn đọc kinh 
giờ Đền tạ theo giờ kinh chung 
khu xóm của giáo xứ, như vậy 
đoàn thể mới có tên, chưa hoạt 
động thật sự, vì hoạt động thực 
sự là phải tôn vương Chúa tại 
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gia đình, đoàn thể phải có nét 
riêng trong giáo xứ.  

Hiện nay số người Công giáo 
còn ít do những nhà truyền giáo, 
những vị mục tử chăn thuê 
nhiều hơn là mục tử đích thực. 
Cha linh hướng phải là người có 
tinh thần yêu mến đoàn thể, sẽ 
làm cho đoàn thể phát triển. 
Chính đoàn thể làm cho giáo xứ 
sinh động và phát triển, đoàn 
thể là phương thế hữu hiệu giúp 
cho giáo dân sống đạo cách cụ 
thể, có nhiều người đồng hành 
để giúp nhau nên thánh. Đoàn 
thể chưa phát triển có thể do có 
linh mục chánh xứ bắt buộc làm 
linh hướng, trưởng BCH giáo hạt 
và xứ đoàn trưởng còn công 
chức hơn là người tông đồ đích 
thực. Chính vì thế phải tìm cách 
khắc phục, vì các cha cũng là con 
người. 

Ngài chia sẻ tiếp: hiện nay 
nhiều người có khả năng, có 
tâm, nhưng đôi khi tránh vì chưa 
muốn cộng tác nên hơi uổng. 
Trái lại, có người không có khả 
năng lại thích làm việc, thích ta 
đây, thích xuất hiện trước công 
chúng trong những ngày lễ lớn, 

làm không có tâm. Qua đó, ngài 
mời gọi các thành viên tự lượng 
khả năng của mình (người 01 
nén, 03 nén, 05 nén…) đăng ký 
ra phục vụ cống hiến (nhất là 
đừng từ chối khi được mời), để 
làm sinh lợi những gì Chúa trao, 
giúp cho đoàn thể phát triển.  

Sau cùng, ngài nhắc nhớ: 
“Trong giờ chầu sau mỗi phần 
nên có thời gian thinh lặng 
(khoảng 30 giây) để lắng đọng 
cầu nguyện; hát sinh hoạt là để 
thư giãn; BCH đến sinh hoạt tại 
xứ nào, xin cha xứ chủ sự chầu 
Thánh Thể. 

Kết thúc 

Buổi họp BCH GĐPTTTCG 
TGP kết thúc lúc 10g30 sau khi 
nhận phép lành từ cha Tổng linh 
hướng. 
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                                                                                Minh Lan 

 
Buổi học tập Nội quy 2019 

dành cho liên giáo hạt Sàigòn-
Chợ Quán, Bình An, Xóm Chiếu, 
Phú Thọ (GĐPTTTCG liên giáo 
hạt) do BCH GĐPTTTCG TGP 
Sàigòn tổ chức, diễn ra lúc 8g30 
thứ Bảy, ngày 28.9.2019 tại hội 
trường giáo xứ Chợ Đũi với nội 
dung: Học tập huấn đức, tham 
khảo về việc phát hành văn bản 
Nội quy mới và nắm bắt những 
điều đổi mới so với nội quy phát 
hành năm 2009. 

Đến tham dự, có linh mục 
Ernest Nguyễn Văn Hưởng -Đại 
diện giám mục Đặc trách Giáo 
dân, chính xứ Gx. Chợ Đũi kiêm 
linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt 

Sàigòn-Chợ Quán và xứ đoàn 
Chợ Đũi; Đại diện BCH 
GĐPTTTCG Việt Nam; các thành 
viên trong BCH GĐPTTTCG TGP; 
ban chỉnh sửa Nội quy cùng với 
khoảng 250 thành viên gồm BCH 
và đoàn viên GĐPTTTCG liên 
giáo hạt. 

 Sau nghi thức khai mạc, mở 
đầu bài giảng huấn, Lm Ernest 
hướng cộng đoàn suy nghĩ: “Đâu 
là con đường thập giá, đâu là con 
đường Thánh giá”. Ngài phân 
tích: “Con đường thập giá là con 
đường đưa tới sự chết. Liên hệ 
trong đời sống hàng ngày, nhiều 
khi chúng ta lo toan, tính toán để 
thực hiện hành động, mà hành 
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động đó gây hậu quả cho chính 
chúng ta và chúng ta phải chịu 
hậu quả, đó không phải là Thánh 
giá. Ví dụ như hút thuốc lá bị 
ung thư thì không gọi là Thánh 
giá được. Đôi khi hành động của 
chúng ta lại gây hậu quả cho 
người khác, đó là chúng ta đang 
trao thập giá cho nhau (như gây 
áp lực, sai bảo người khác…). 
Con đường Thánh giá là con 
đường theo chân Chúa Giêsu, 
con đường đi tới sự sống. Vác 
Thánh giá theo Chúa là làm tròn 
công việc bổn phận của mình. 
Hôm nay, các thành viên 
GĐPTTTCG đến đây học tập, 
thấm nhuần nội quy của đoàn 
thể, siêng năng đọc kinh đền tạ, 
tham dự Thánh lễ, hướng dẫn 
mọi người đến gần Thánh Tâm 
Chúa hơn, đó là Thánh giá". 

Ngài kết luận: “Thập giá có 
thể đè bẹp không cho chúng ta 
ngóc đầu lên được! Nhưng 
Thánh giá sẽ đưa chúng ta đến 
sự sống đời đời. Vậy muốn theo 
chân Chúa, chúng ta hãy cùng 
nhau vác Thánh giá, làm tròn 
trách nhiệm và bổn phận trong 
gia đình, trong hội đoàn, cùng 
nhau vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, thăng tiến hơn trong 
tình yêu Thánh Tâm Chúa. Đó là 
điều chúng ta cần suy nghĩ trong 
buổi tập huấn hôm nay". 

Tiếp theo, anh Giuse Huỳnh 
Bá Song -Trưởng BCH 
GĐPTTTCG VN- giải thích và 
trình bày những vấn đề liên 
quan đến nội quy GĐPTTTCG 
2019. Anh nhấn mạnh: "Chúng 
ta cần nắm rõ tại sao đoàn thể có 
danh xưng này? Nội quy là gì? 
Tại sao cần có nội quy? Quá 
trình lịch sử, nền tảng hình 
thành nên đoàn thể của mình...". 

Anh phát biểu: Nội quy của 
một đoàn thể Công giáo Tiến 
hành (CGTH) là những điều quy 
định cơ bản, hướng dẫn cho các 
thành viên thực hiện nhiệm vụ 
tông đồ trong khuôn khổ, quy 
định đó, để cho linh đạo của 
đoàn thể được thực hiện, có quy 
ước với nhau và được Giáo hội 
chấp nhận. Đoàn thể nào không 
có nội quy thì không được gọi là 
đoàn thể CGTH. 

GĐPTTTCG là một đoàn thể 
CGTH, do vậy cần thực hiện: 
Thực thi sứ mệnh của Giáo hội là 
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loan báo Tin Mừng cho nhân 
loại, nghĩa là phải làm công việc 
truyền giáo. Tự chịu trách nhiệm 
tổ chức hoạt động, đường hướng 
theo linh đạo cho phù hợp với 
hoạt động mục vụ của Giáo hội. 
Phải xây dựng nội quy và hướng 
dẫn việc thực thi nhiệm vụ của 
đoàn thể theo đúng đường 
hướng của Giáo hội.  

Sau đó, anh tiếp tục giới 
thiệu về nền tảng lịch sử và quá 
trình hình thành đoàn thể 
GĐPTTTCG với danh xưng chính 
thức đã được đăng ký tại giáo 
triều Roma; cũng như sinh hoạt 
điều hành của đoàn thể từ cấp 
trung ương đến địa phương. 

Nối tiếp, thay mặt ban chỉnh 
sửa nội quy, anh Phêrô Lê Minh 
Sơn -Ủy viên Thư ký GĐPTTTCG 
TGP- phân tích những điểm khác 
biệt giữa nội quy cũ và nội quy 
2019. Anh đã báo cáo rành mạch 
về những điều xác định, đổi mới, 
và bổ sung với những lý do cơ 
bản trong các chương và các 
điều đáng chú ý, giúp các tham 
dự viên nắm bắt chắc chắn về 
nội dung Nội quy mới 2019, để 
về truyền đạt cho toàn thể đoàn 
viên các xứ đoàn. 

Về việc tổ chức đọc kinh Đền 
tạ và Tôn Vương Thánh Tâm 
Chúa Giêsu, anh Phêrô Nguyễn 

Hồng Thịnh -Phó nội vụ BCH 
GĐPTTTCG TGP- chia sẻ: “Muốn 
thánh hóa bản thân và gia đình 
chúng ta phải sống tốt thì mới 
lan tỏa tình yêu Chúa đến những 
người chung quanh. Việc tôn 
sùng Thánh Tâm Chúa thể hiện 
qua sự tham dự phụng vụ của 
đoàn thể trong nhà thờ, các giờ 
kinh luân phiên gia đình Đền tạ 
và Tôn Vương Thánh Tâm Chúa, 
để Tình yêu của Thiên Chúa 
được nhân rộng trong tất cả các 
gia đình giáo dân”. 

Sau cùng, một số ý kiến và 
thắc mắc đã được Ban tổ chức 
giải đáp thỏa đáng.   

Sau khi anh Phêrô Nguyễn 
Hồng Thịnh ngỏ lời cám ơn Lm 
Ernest, BCH và đoàn viên giáo 
hạt Sàigòn-Chợ Quán đã hỗ trợ 
tổ chức thành công buổi sinh 
hoạt hôm nay, buổi sinh hoạt kết 
lúc 11g00 cùng ngày,  
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Thảo Qua 

Theo truyền thống tốt đẹp 
của GĐPTTTCG TGPSG, đại 
diện GĐPTTTCG giáo hạt Tân 
Sơn Nhì và Xóm Mới đã đến 
thăm quý linh mục đang nghỉ 
hưu tại An dưỡng viện Phát 
Diệm vào lúc 09g00 ngày 
05.10.2019. 

Dẫn đầu là hai anh Trưởng 
BCH GĐPTTTCG giáo hạt Tân 
Sơn Nhì và Xóm Mới cùng gần 
40 đoàn viên.  

Tại An dưỡng viện Phát 
Diệm, linh mục Phanxicô  
Xaviê Nguyễn Đức Quỳnh đã 
tiếp đón đoàn. Ngài đã bộc 
bạch về tâm tư những linh 
mục nghỉ hưu, những khó 
khăn về cơ sở vật chất An 
dưỡng viện Phát Diệm. Tuy 
nhiên, tất cả dâng hết cho 
Chúa, Chúa sẽ an bài.  

Chào linh mục Phanxicô  
Xavie, đoàn đến thăm 01 linh 
mục lớn tuổi nhất hiện nay (do 
các linh mục khác không có ở 
nhà); thăm 01 linh mục tạm 
trú để chăm sóc các tu sinh của 
giáo phận Phát Diệm gởi vào 
TPHCM đi học. Quý ngài rất 
vui khi đoàn đến thăm, cha con 
tâm tình thật vui, cùng xin 
Chúa chúc lành cho tất cả mọi 
người. 

Chia tay các ngài, đoàn đến 
nhà dòng Mến Thánh Giá Gò 
vấp thăm các nữ tu đau yếu. Vị 
nữ tu đại diện chia sẻ đôi nét 
về nhà dòng và các nữ tu đau 
yếu, cám ơn đoàn đã đến 
thăm. 

Chuyến thăm kết thúc lúc 
10g30 cùng ngày. 
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Giuse Nguyễn Đức Xinh 

Được sự chấp thuận của cha 
Đaminh Nguyễn Văn Hiệp -
Chánh xứ kiêm linh hướng 
GĐPTTTCG xứ đoàn Chánh 
Hưng, giáo hạt Bình An, TGP 
Sàigòn- BCH xứ đoàn đã tổ chức 
cho đoàn viên và ân nhân thực 
thi bác ái tại mái ấm Don Bosco 
Cần Giờ vào ngày 13.10.2019. 

Với phương tiện di chuyển 
là xe gắn máy để đến mái ấm tọa 
lạc tại ấp Trần Hưng Đạo, xã 
Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, 
TPHCM. Đến nơi, đoàn được cha 
Giuse Trần Trường Thọ, SDB -

Giám đốc cộng thể Don Bosco 
Cần Giờ- và quý cha cùng các em 
đón tiếp.  

Ngay sau đó, các anh chị 
đoàn viên vào bếp để bắt tay vào 
việc nấu ăn, phục vụ bữa ăn trưa 
cho quý cha và 56 em đang sinh 
hoạt, ăn ở và học hành tại cộng 
thể. Được biết, các em được quý 
cha Don Bosco nuôi dưỡng từ 
lớp 6 đến lớp 9 phổ thông, các 
em đa số là người dân tộc vùng 
cao, hoàn cảnh gia đình rất khó 
khăn. 

Bữa ăn trưa vào lúc 11g; các 
em được phân công dọn bàn 
ghế, chén đũa để chuẩn bị bữa 
ăn, tạo một bầu khí vui tươi 
phấn, khởi ai vào việc nấy rất 
chu đáo. Các món ăn được các 
chị đoàn viên chế biến hoàn tất 
và được dọn lên bàn.  

Trong bữa ăn có sự hiện 
diện của cha Giuse Hoàng Văn 
Hinh, SDB -Phó giám đốc, cha 
Giuse Cảnh Vũ Minh Phước, SDB 
và cha Gioan Bt. Đỗ Văn Tiến, 
SDB.  

Chị Maria Đoàn Thị Lệ Thu -
Đoàn trưởng xứ đoàn- đại diện 
cho anh chị đoàn viên chân 
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thành cảm ơn cha giám đốc và 
quý cha đã cho phép và tạo điều 
kiện để GĐPTTTCG xứ đoàn 
Chánh Hưng thực hiện ước 
nguyện chia sẻ bác ái tại đây. 
Ước mong của các em Mái ấm 
sớm được gặp lại đoàn trong 
một ngày gần nhất. 

 
Hưởng ứng tháng Truyền 

giáo ngoại thường do Đức 
Thánh cha Phanxicô phát động, 
và lời mời gọi của BCH 
GĐPTTTCG TGP Sàigòn đến 
tham dự Thánh lễ Chúa nhật nơi 
giáo điểm Đức Mẹ Phù Hộ tại xã 
Bình Khánh, thuộc giáo xứ 
Thánh Giuse Cần Giờ, xứ đoàn 
Chánh Hưng kết hợp với xứ 
đoàn Phú Xuân, giáo hạt Xóm 
Chiếu cũng đến đây tham dự 
Thánh lễ lúc 16g15 cùng ngày 
do cha Giuse Cảnh Vũ Minh 
Phước chủ tế. Cộng đoàn tham 
dự Thánh lễ khoảng 80 người, 
trong đó có sự hiện diện của anh 
Giuse Trịnh Văn Tiến -Trưởng 
BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn.  

Chia sẻ Phúc âm (Lc 17,11-
19), cha chủ tế đề cập đến việc 
tạ ơn Chúa trong mọi nơi mọi 
lúc, mọi hoàn cảnh vui buồn của 
cuộc sống, rất nhiều những ơn 
lành Chúa đã ban cho chúng ta 
nhưng ít có ai nhận thấy. Ngài 
nhắc lại lời kinh của Hội thánh 
trong kinh tiền tụng 4: “Tuy 
Chúa không cần chúng con ca 
tụng, nhưng việc chúng con 
cảm tạ Chúa lại là một hồng ân 
Chúa ban, vì những lời chúng 
con ca tụng chẳng thêm gì cho 
Chúa, nhưng đem lại cho 
chúng con ơn cứu độ”.  

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn 
giáo dân giáo điểm Bình Khánh 
rất hân hoan vì có các anh chị 
đoàn viên GĐPTTTCG TGP 
Sàigòn đến cùng hiệp ý dâng 
Thánh lễ cầu nguyện. Nguyện 
xin Đức Mẹ Phù Hộ là bổn mạng 
giáo điểm luôn che chở, phù trì 
và ban nhiều ơn lành cho tất cả 
mọi người.                  
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Micae Nguyễn Văn Thuần 

 “Dấn thân phục vụ là nhìn 
thấy Chúa trong anh em 
mình”. Cha Giuse Phạm Công 
Trường đã chia sẻ như thế với 
đoàn viên Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG), trong buổi học tập 
Nội quy 2019 dành cho BCH cấp 
giáo hạt và xứ đoàn của bốn giáo 
hạt: Gò Vấp, Hóc Môn, Tân Sơn 
Nhì, Xóm Mới (GĐPTTTCG liên 
hạt), được tổ chức tại giáo xứ 
Bến Hải lúc 08g30 thứ Sáu, ngày 
18.10.2019. 

Đây là chương trình tập 
huấn do BCH GĐPTTTCG TGP 
Sàigòn tổ chức theo liên giáo 
hạt, nhằm giúp BCH các cấp hiểu 
được những nội dung đã được 
bổ sung, sửa đổi trong Nội quy 
2019, để truyền đạt và áp dụng 

với đoàn viên GĐPTTTCG các 
cấp. 

Đến tham dự có cha Giuse 
Phạm Công Trường, chánh xứ 
giáo xứ Bến Hải kiêm linh hướng 
GĐPTTTCG giáo hạt Gò Vấp; cha 
Phêrô Võ Hải Điền (Phetsavan 
Singsuvong), Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG Giáo hội Lào; anh 
Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng 
BCH GĐPTTTCG VN, BCH 
GĐPTTTCG TGP Sàigòn và hơn 
200 thành viên thuộc 
GĐPTTTCG liên hạt. 

Sau kinh khai mạc là phần 
chia sẻ của cha Giuse Phạm Công 
Trường. Ngài mời gọi các thành 
viên của GĐPTTTCG hãy trở nên 
muối men, ánh sáng Tin Mừng 
giữa lòng thế giới hôm nay. Vì 
vậy, trong công việc tông đồ, 
chúng ta cần phải từ bỏ con 
người và ý riêng của mình, cần 
phải hy sinh thời giờ, công việc 
để dấn thân bằng lòng nhiệt 
thành, vì dấn thân phục vụ là 
nhìn thấy Chúa trong anh em 
mình. Qua đó, mỗi ngày hội đoàn 
chúng ta càng phát triển mạnh 
hơn và nhất là làm cho mọi 
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người biết đến Thánh Tâm Chúa 
Giêsu luôn tràn đầy lòng thương 
xót và yêu thương nhân loại. 

Tiếp theo, cha Phêrô Điền 
chia sẻ về những hoạt động của 
đoàn thể GĐPTTTCG Lào. Hiện 
ngài đang chuyển ngữ quyển Nội 
quy 2019 từ tiếng Việt sang 
tiếng Lào, hầu giúp các sinh hoạt 
của đoàn thể tại Lào đúng  theo 
nội quy. 

Tiếp theo, anh Giuse Huỳnh 
Bá Song giải thích và trình bày 
những vấn đề liên quan đến nội 
quy GĐPTTTCG 2019. Anh nhấn 
mạnh về danh xưng chính thức 
của đoàn thể, nêu những điểm 
được bổ sung và sửa đổi trong 
quyển Nội quy 2019 so với 
quyển Nội quy trước đây, để tất 
cả các thành viên GĐPTTTCG các 
cấp cùng nhau nghiên cứu, tuân 
thủ và áp dụng, hầu giúp BCH và 
đoàn viên các cấp sinh hoạt 
thống nhất từ trên xuống dưới 
trong yêu thương và hy sinh dấn 

thân, để giới thiệu Chúa Giêsu 
cho mọi người. 

Kế đến, thay mặt ban chỉnh 
sửa nội quy, anh Phêrô Lê Minh 
Sơn -Ủy viên Thư ký GĐPTTTCG 
TGP- trình bày cụ thể từng 
chương, từng mục có nội dung 
đã sửa đổi trong quyển Nội quy 
2019, để tham dự viên dễ theo 
dõi, sửa đổi và áp dụng. 

Sau cùng là phần nêu những 
thắc mắc, đóng góp ý kiến của 
tham dự viên. Nhìn chung, các ý 
kiến và thắc mắc đều được anh 
Giuse Huỳnh Bá Song giải đáp 
thỏa đáng, và được sự đồng tình, 
nhất trí để thi hành trên tinh 
thần tuân thủ và hy sinh dấn 
thân phục vụ 

Sau lời cám ơn của anh 
Giuse Trịnh Văn Tiến -Trưởng 
BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn- 
đến quý cha và quý thành viên 
hiện diện, buổi thường huấn kết 
thúc vào lúc 11g40 trong tinh 
thần yêu thương và phục vụ.  
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  1/ Ân nhân phép lành Tòa Thánh 

2611 Ông Giuse Phan Thế Quang, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới 

2612 Ông Giuse Phan Tiến Dũng, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới 

2613 Bà Anna Trần Thị Huệ, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới 

2614 Bà Maria Nguyễn Thị Hà, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới 

2615 Bà Anna Đinh Thị Dịu, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới 

2616 Bà Anna Trần Thị Nhũ, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới 

2617 Bà Maria Nguyễn Thị Lại, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới 

   2/ Ân nhân GĐPTTTCG TGP Sài Gòn 

805 Ông Giuse Lê Văn Tỏ, Xđ. Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm 

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

- Xđ. Bến Cát (đợt 2) 300.000đ 

- Xđ. Bến Hải 600.000đ 

- Xđ. Cầu Lớn 600.000đ 

- Xđ. Chính Lộ  485.000đ 

- Xđ. Chợ Cầu   1.920.000đ 

- Xđ. Gia Định 420.000đ 

- Xđ. Hiển Linh 200.000đ 

- Xđ. Lạc Quang 1.000.000đ 

- Xđ. Long Bình 1.920.000đ 

- Xđ. Nam Hưng    1.200.000đ 

- Xđ. Tân Đông    3.000.000đ 

- Xđ. Tân Hưng    8.460.000đ 

- Xđ. Thanh Đa 600.000đ 

- Xđ. Thị Nghè 500.000đ 

- Xđ. Thủ Thiêm 600.000đ 

- Xđ. Vĩnh Hiệp 200.000đ 

- Xđ. Hạnh Thông Tây (đợt 2) 1.300.000đ 

- Xđ. Nguyễn Duy Khang 700.000đ 

 
 
 
 

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 10.2019 
gồm: 

 

TRANG ÂN NHÂN 

TRANG BÁC ÁI  - THÁNG 08-2019 
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1/Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 10/2019 

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 Agnes 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. Lạc Quang 150.000đ 

- Xđ. Nam Hưng 100.000đ 

- Xđ. Tân Đông 250.000đ 

- Xđ. Tân Mỹ 100.000đ 

- Xđ. Trung Chánh 100.000đ 

- 01 giáo dân thuộc giáo xứ Nam Hưng   200.000đ 

c/ Giáo hạt Sàigòn – Chợ Quán 

- Bà Anna Huỳnh   100.000đ 

d/ Giáo hạt Xóm Mới 

- Bà Anna Ròn, xứ đoàn Hợp An  200.000đ 

- Anh chị Thịnh, Công ty Thiên Khoa 200.000đ 

- Ông Đạo, Xđ. Thái Bình  200.000đ 

- Ông Báo, Xđ. Thái Bình 100.000đ 

- Ông Cường, Xđ. Thái Bình 100.000đ 

- Ông Dũng, Xđ. Thái Bình 100.000đ 

- Ông PX Nguyễn Mạnh Hùng, toán Giuse, Xđ. Thạch Đà 1.000.000đ 

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

a/ Giáo hạt Hóc Môn  

- Xđ. Bà Điểm 100.000đ 

- Xđ. Bạch Đằng 100.000đ 

- Xđ. Ba Thôn  100.000đ 

- Xđ. Châu Nam  100.000đ 

- Xđ. Chợ Cầu  600.000đ 

- Xđ. Lạc Quang  150.000đ 

- Xđ. Nam Hưng  100.000đ 

- Xđ. Tân Đông  200.000đ 

- Xđ. Tân Hưng 100.000đ 

- Xđ. Tân Mỹ  100.000đ 

- Xđ. Trung Chánh  100.000đ 

- Xđ. Trung Mỹ Tây   150.000đ 
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b/ Giáo hạt Xóm Mới 

- Xứ đoàn Hà Đông   200.000đ 

- Gia đình ông Phêrô   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 

- Xđ. Vườn Chuối 200.000đ 

- Bà Sang   100.000đ 

- Bà Lạc   100.000đ 

- Chị Maria Hường 300.000đ 

- Chị Liên (Q.5) 100.000đ 

- Chị Maria Têrêsa   100.000đ 

- Chị Chi 100.000đ 

d/ Giáo hạt Bình An 

- Xđ. Bình An   600.000đ 

- Xđ. Bình Đông   1.200.000đ  

- Xđ. Bình An Thượng (tháng 8, 7, 8, 9 ,10)    1.200.000đ  

e/ Giáo hạt Tân Sơn Nhì 

- Xứ đoàn Hy Vọng   300.000đ 

- Anh Sơn, xứ đoàn Tân Phú 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 

- Bà trùm Thư, xứ đoàn Hà Nội  1.000.000đ 

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

Giáo hạt Xóm Mới 

- Xứ đoàn An Nhơn  1.000.000đ 

- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình  500.000đ 

5/ Ân nhân giúp quý cha nghỉ hưu tại An dưỡng Phát Diệm và nữ tu 
đau yếu tại dòng MTG Gò Vấp, ngày 05.10.2019 

- Xứ đoàn Hà Đông  2.000.000đ 

- Xứ đoàn Tử Đình  2.000.000đ 

- Xứ đoàn An Nhơn  1.000.000đ 

- Xứ đoàn Hà Nội  1.000.000đ 

- Xứ đoàn Thái Bình  1.000.000đ 

- Xứ đoàn Lạng Sơn  500.000đ 
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- Xứ đoàn Lạng Sơn  500.000đ 

- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình   500.000đ 

- Xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  1.000.000đ 

- Xứ đoàn Thạch Đà  13.350.000đ, gồm: 

+ Toán Đaminh 5.500.000đ 
+ Toán Nữ Vương 3.850.000đ 
+ Toán Phanxicô 2.500.000đ 

+ Toán Giuse 1.000.000đ 
+ Toán Tôma 500.000đ 

- Xứ đoàn Hợp An:   Ân nhân giúp 4 thùng ngũ cốc và 3.750.000đ, gồm: 

+ Ông bà Chính  50.000đ 
+ Ông bà Hương  200.000đ 
+ Bà Hùng  150.000đ 
+ Anh chị Long  200.000đ 
+ Chú Tâm (Vinhsơn) 200.000đ 
+ Chị Thực  100.000đ 
+ Ông bà Thu Tiến  100.000đ 
+ Ông bà Minh Thứ  100.000đ 
+ Gia đình Bà Hịu  500.000đ 

+ Ông bà Phong Huyền  200.000đ 
+ Cụ Phan  200.000đ 
+ Ông bà Hường  100.000đ 
+ Cô Lan  100.000đ 
+ Cô Thúy  500.000đ 
+ Con anh Phan  100.000đ 
+ Ông bà Đẩu  200.000đ 
+ Ông bà Lâm  200.000đ 
+ Ông bà Từ  100.000đ 

+ 4 thùng ngũ cốc trị giá   1.600.000đ 
+ Anh chị Thịnh (C/ty Thiên Khoa)  500.000đ 

Cáo lỗi: 

BBT chân thành cáo lỗi và xin đính chính lại cho đúng các khoản đóng góp 
của quý ân nhân trong số tháng 10.2019 như sau: 

- Ông Phêrô Chu Tất Tường giúp gạo người nghèo  200.000đ 

- Xđ. Bình Đông ủng hộ sửa nhà thờ Thánh Monica (Lào)  4.200.000đ 

 
 

 

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

1/ Ông Gioan Bt. Trần Văn Trong, SN 1951. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Chompa, giáo hạt Chompa, GP Pnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 
10.9.2019. 

2/ Bà Anna Lê Thị Rỡ, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Saang, 
giáo hạt Tonle Bassac, GP Pnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 21.9.2019 

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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3/ Ông Phêrô Vũ Quang Thuật, SN 1949. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 
25.09.2019. 

4/ Ông Đaminh Nguyễn Văn Thà, SN1949. Cựu Phó ngoại vụ xứ đoàn 
Tân Chí Linh, giáo hạt Chí Hòa, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 
26.9.2019.  

5/ Ông Vinhsơn Phạm Văn Tuyền, SN 1959. Ân nhân GĐPTTTCG xứ 
đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
28.09.2019.    

6/ Nữ tu  Maria Trần Thị Nhài, SN 1945. Ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
28.09.2019.             

7/ Bà Maria Ngô Thị Nhuần, SN 1935. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Nam Đường, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
30.09.2019.        

8/ Ông Antôn Phạm Châu Thủy, SN 1961. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 
30.9.2019. 

9/ Bà Têrêsa Đinh Thị Sót, SN 1961. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 01.10.2019. 

10/ Bà Isave Nguyễn Thị Trắng, 1949. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hố Trư, giáo hạt Chompa, GP Pnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 04.10.2019. 

11/ Ông Phêrô Nguyễn Hữu Tuấn, SN 1956. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về 
ngày 04.10.2019. 

12/ Bà Maria Trần Thị Tự, SN 1954. Ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Hải 
Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
06.10.2019.    

13/ Anh Giuse Phan Văn Thảo, SN 1991. Ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
06.10.2019 

14/ Ông Giuse Trần Văn Bút, SN 1932. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 06.10.2019 

15/ Bà Anna Trần Thị Phu, SN 1941. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Cù 
Lao Kết (Kok Noria), giáo hạt Chompa, GP Pnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 
07.10.2019. 
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16/ Ông Giuse Nguyễn Quang Thái, SN 1965. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Đền thánh Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về 
ngày 09.10.2019. 

17/ Bà Maria Trần Thị Nhiệm, SN 1932. Ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn 
Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
12.10.2019. 

18/ Chị Maria Đặng Thị Mỹ Tiên, SN 1969. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về ngày 
12.10.2019. 

19/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Vinh, SN 1937. Cựu Thủ quỹ GĐPTTTCG xứ 
đoàn Vườn Chuối, giáo hạt Saigòn-Chợ Quán, TGP Sài gòn. Được Chúa gọi về 
ngày 13.10.2019. 

 

 

                              Jos. Nhật Quang 
                            Xđ. Tân Hưng 

Ngước mắt trời cao, Chúa ơi, xin thương xót! 
Hồn con đây đang xiềng xích đau thương 
Nơi vực sâu u tối bóng đêm trường 
Luôn khát khao ánh Thiên đường rực sáng. 
 
Dương  trần con tội lỗi vương ngày tháng 
Sống kiếp người mê lạc thú trần gian 
Để tử quy phải chịu ách lầm than 
Con khắc khoải nơi ngục sâu thê thiết. 
 
Nơi luyện hình bao linh hồn rên xiết 
Ăn năn, đền bồi nguyện Chúa đoái trông 
Xin cứu đưa qua khỏi chốn lửa hồng 
Về Thiên quốc muôn đời vui bên Chúa. 

 
 


