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ĐGM GB. Bùi Tuần 

1. Tình hình hiện nay đang 
diễn biến rất phức tạp. Thao 
thức của tôi trong tình hình 
n{y l{ gặp gỡ Chúa để sống 
theo thánh ý Chúa. 

2. Đang khi tôi thao thức 
như vậy thì có những sự kiện 
xảy ra lôi cuốn sự chú ý của 
tôi. 

3. Trong số những sự kiện 
đó, có những h{nh động mạnh 
mẽ v{ dịu d{ng trong lương 
t}m tôi. Thí dụ những hình 
ảnh về: 

- Đức cố Hồng y PX Nguyễn 
văn Thuận 

- Cha PX Trương Bửu Diệp 

- Th|nh Phêrô Đo{n Công 
Quí 

- Th|nh Emmanuel Lê Văn 
Phụng 

4. Tất cả những vị trên đ}y 
đều l{ những người tôi thương 
mến c|ch đặc biệt. Nên khi 
hình ảnh c|c vị hiện lên trong 
tôi giữa lúc tình hình diễn biến 
phức tạp, thì tôi coi đó l{ 
những l| thư Chúa gửi cho tôi. 

5. Tôi đ~ v{ đang đọc 
những l| thư đó trong tinh 
thần cầu nguyện, đặc biệt l{ tôi 
đọc dưới sự hướng dẫn của 
Đức Mẹ. Nội dung của những 
l| thư đó l{: 

Người Công giáo Việt Nam, 
khi sống đúng sự hướng dẫn 
của Chúa Thánh Thần, sẽ là 
những tín hữu tốt của Chúa, 
Đồng thời cũng là những công 
dân tốt của tổ quốc. Họ luôn 
trung thành với Chúa. Họ luôn 
trung thành với tổ quốc, với 
đồng bào. 

6. C|c ng{i l{ những l| thư 
mang nội dung như thế, nên 
đ~ v{ đang đem lại cho tôi 
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niềm vui và hy vọng về Tin 
Mừng cho hôm nay. 

 7. Các ngài cho tôi biết: 

Tin Mừng cho hôm nay là. 

- Hãy hàn gắn những vết 
thương do quá khứ gần xa gây 
nên. 

- Hãy tránh gây những vết 
thương mới do vô cảm làm 
nên. 

- Hãy nối kết mình với các 
tấm lòng tốt, để cùng với họ mà 
tránh những vết thương. 

8. Hàn gắn lại những vết 
thương cũ và tránh gây nên 
những vết thương mới, đó là 
việc xã hội Việt Nam đang làm 
trong mọi cấp bậc, trong mọi 
l~nh vực. 

9. Hàn gắn lại những vết 
thương cũ và tránh gây nên 
những vết thương mới, đó là 
việc Hội Thánh Việt Nam cũng 

đang l{m một c|ch mạnh mẽ 
dưới sự hướng dẫn của Chúa 
Th|nh Thần. 

10. Hàn gắn lại những vết 
thương cũ và tránh gây nên 
những vết thương mới, đó l{ 
việc mọi người Công gi|o Việt 
Nam cần l{m, trong tinh thần 
khiêm tốn v{ tín th|c. 

11. Khi tinh thần khiêm 
tốn v{ tín th|c l{ do Chúa ban 
cho, chứ không do sự tự m~n 
của con người, thì sự h{n gắn 
vết thương cũ v{ tr|nh g}y 
nên những vết thương mới sẽ 
do chính Chúa thực hiện trong 
tình yêu thương xót của Chúa. 

12. Tới đ}y, tôi chợt nhớ 
một kỷ niệm không bao giờ 
quên. 

Hôm đó, tôi được gặp ông 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 
tại thủ đô H{ Nội. Tôi th{nh 
thực hỏi ông liệu chính quyền 
Việt Nam có dụng ý lập Gi|o 
hội tự trị kiểu Trung Quốc như 
người ta nói không? thì ông 
Nguyễn Văn Linh trả lời: 

“Việt Nam là Việt Nam, 
Đảng Cộng sản Việt Nam là của 
Việt Nam. Chúng tôi không là 
Trung Quốc.” 
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“Nếu ai hay nhóm nào tại 
Việt Nam muốn lập Giáo hội tự 
trị như Trung Quốc, thì chúng 
tôi sẽ cấm. Chúng tôi luôn kính 
trọng Tòa Thánh Vatican. 
Chúng tôi luôn hy vọng ở Hội 
đồng Giám mục Việt Nam.” 

13. Những lời trên đ}y 
được ông Nguyễn Văn Linh, vị 
l~nh đạo đất nước Việt Nam 
lúc đó nói với tôi một c|ch 
thân tình, đã làm tôi càng thêm 
vững tin vào tương lai. 

14. “Hãy vững tin vào 
Chúa”, đó cũng l{ nội dung tôi 
đang đọc được nơi nhiều 
người Công gi|o tại Việt Nam 
hôm nay. 

Họ l{ những l| thư sống 
động Chúa gửi cho tôi. Xin tạ 
ơn Chúa gi{u lòng thương xót. 

15. Chắc chắn Satan sẽ tìm 
mọi c|ch, để tôi v{ những 
người tin v{o Chúa, thôi đừng 
tin v{o Chúa. Biết thế, nên 
chúng ta c{ng tỉnh thức v{ cầu 
nguyện. 

16. Riêng tôi, tôi b|m chặt 
lấy Đức Mẹ Maria. Xin Mẹ cầu 
bầu cùng Chúa cho tôi v{ 
những người th}n của tôi 

được luôn vững tin v{o Chúa. 
Tình hình c{ng nguy hiểm, 
chúng tôi c{ng b|m v{o Đức 
Mẹ, c{ng cần phấn đấu. 

17. Trên đ}y l{ nội dung 
của những l| thư sống động 
Chúa gửi cho tôi ngay chính 
hôm nay, ngay chính lúc này. 

18. Chính lúc n{y, tôi cảm 
thấy mình mang nhiều đau 
đớn v{ như đang rơi v{o cảnh 
cô đơn, bị bỏ rơi, đầy sợ h~i. 
Nhưng tôi lại được Đức Mẹ an 
ủi, bằng sự cho tôi nhớ lại lời 
Kinh Th|nh nói về Chúa Giêsu. 

“Người đã mang lấy các 
tật nguyền của tôi. Và gánh 
lấy các bệnh hoạn của tôi.” 
(Mt 8,17). 

Lời Kinh Th|nh trên đ}y 
đem lại cho tôi niềm tin vững 
v{ng v{o lòng thương xót 
Chúa. 

   Long Xuyên, ngày 11.7.2020 
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                  … CHẠNH THƯƠNG … 

Is 55,1-3:  N{o c|c ngươi 
chẳng ch|n thứ hạnh phúc rẻ 
tiền, c|c ngươi tưởng có thể 
hưởng thụ trong đất lưu đ{y 
sao? 

Rm 8,35.37-39: Thánh 
Phaolô dạy chúng ta một điều 
hết sức quý gi|, đó l{ người tín 
hữu không hoảng sợ trước 
những lỗi lầm mình hay t|i 
phạm, đồng thời không được 
nghi ngờ tình yêu của Thiên 
Chúa, vì không có bất cứ điều gì 
có thể t|ch ta ra khỏi tình yêu 
của Thiên Chúa. 

Mt 14, 13-21: Đức Giêsu 
hóa bánh ra nhiều lần. Ai nấy 
đều ăn v{ được no nê. Tất cả 
d}n chúng đ~ l~nh nhận lương 

thực Chúa trao ban v{ rồi họ 
được no thỏa. 

No thỏa b|nh Chúa ban để 
đ|p ứng cơn đói thể lý cho đ|m 
đông đi theo Ng{i. Điều xa 
hơn, Ngài muốn là dân được 
no thỏa Lời Ngài để hưởng sự 
sống đời đời của Thiên Chúa. 

Tình yêu và lòng thương 
xót Chúa chạnh thương ban 
cho dân no bữa một c|ch lạ 
lùng m{ ban đầu c|c môn đồ lo 
chạy vạy. Thế m{ chỉ một lời: 
Anh em h~y cho họ ăn, v{ từ 
năm chiếc b|nh lúa mạch v{ hai 
con c|, d}n chúng đ~ có một 
bữa no thỏa tr{n trề, dư dật từ 
lòng thương xót của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho 
chúng con dám tin vào tình 
thương quyền năng của 
Chúa, xin xóa tan lòng ngờ 
vực của chúng con trước tình 
thương của Ngài và xin cho 
không có gì tách chúng con ra 
khỏi tình yêu của Thiên Chúa 
trong Đức Kitô. Amen. 

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A 

 (Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21) 

 

 

 

Chúa nhật 02.8.2020 
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… THẦY ĐÂY ĐỪNG SỢ! (Mt 14,27) 

1V 19,9a.11-13a: Ngôn sứ 
Êlia yêu Đức Chúa say đắm, 
ông đ~ được Ng{i mạc khải 
trong l{n gió hiu hiu, nhè nhẹ 
chứ không trong gió b~o, m{ 
cũng không ở trong động đất, 
không ở trong lửa. 

Rm 9,1-5: Một thực tại đau 
đớn: Trong một quốc gia đa tín 
ngưỡng, d}n Do Th|i đ~ không 
nhìn nhận Đấng Cứu Độ của 
mình, chỉ có số ít. Nhưng đức 
tin là hồng ân của Thiên Chúa 
ban, Ngài sẽ có cách của Ngài. 

Mt 14, 22-33: Đức Giêsu đi 
trên mặt nước. 

Vào khoảng canh bốn, 
Người đi trên mặt biển mà 
đến với các môn đệ (Mt 14,2). 

Đức Giêsu bảo ông “Cứ 
đến!”. Ông Phêrô từ thuyền 
bước xuống, đi trên mặt nước, 
và đến với Đức Giêsu (Mt 
14,29). Đức Giêsu đi trên mặt 
nước, v{ Đức Giêsu cho ông 
Phêrô đi trên mặt nước… nhưng 
khi gió thổi Phêrô đâm sợ và 
khi bắt đầu chìm ông la lên: 

“Thưa Ngài, xin cứu con với” 
(Mt 14,30).  

Đức Giêsu nói với c|c môn 
đệ “Thầy đây, đừng sợ!”. Lời 
trấn an nhưng cũng l{ lời tuyên 
bố uy quyền của Con Thiên Chúa 
trước những hỗn mang nguyên 
thủy, nhưng có Thầy hiện diện 
c|c ông không sợ 

Lạy Chúa Giêsu, Lời Người 
hôm nay vẫn l{ Lời trấn an 
chúng con khi gặp sóng gió, 
đồng thời cũng l{ Lời tuyên bố 
quyền năng mọi thứ sẽ phải 
khuất phục Người. 

Xin cho chúng con dám 
mạnh tin vì có Chúa luôn hiện 
diện trong đời thường, để 
chúng con can đảm tín thác 
đời mình cho Chúa. Amen. 

Chúa nhật 09.8.2020 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A 

 (1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33) 
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CHỈ CẦN LÒNG TIN 

 

Is 56,1.6-7: Lời Thiên 
Chúa hứa dành cho người 
ngoại bang, nếu ai tu}n giữ 
điều chính trực, thi h{nh điều 
công minh; gắn bó, phụng sự 
yêu mến Ng{i thì được lên núi 
th|nh v{ hoan hỉ nơi nh{ cầu 
nguyện của Đứa Chúa. 

Rm 11,13-15.29-32:  

Thiên Chúa sẽ khôi phục 
d}n Israen theo c|ch của Ng{i 
v{ do lòng thương xót Ng{i sẽ 
quy phục được d}n của Ng{i. 

Mt 15, 21-28: Đức Giêsu 
chữa con gái người đàn bà 
Canaan 

Thiên Chúa tự do một c|ch 
tuyệt đối. Người l{m cho con 
g|i của người đ{n b{ Canaan 
khỏi quỷ |m vì: “…này bà, 
lòng tin của bà mạnh thật, 
bà muốn sao thì sẽ được 
vậy.” (Mt 15,28). 

Qua phép lạ n{y, Thiên 
Chúa muốn cho chúng ta kh|m 
ph| ra ý muốn của Người. Đó 
là lòng tin. Chỉ cần tin thì 
Thiên Chúa sẽ thi thố quyền 
năng và lòng thương xót của 
Người trên đời mỗi chúng 
ta. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho 
con can đảm d|m tin vào Lời 
Chúa, như người đ{n b{ ngoại 
gi|o đ~ mạnh tin v{ cầu cứu 
Chúa xin chữa cho con b{ khỏi 
quỷ |m. Trong đời sống 
thường nhật chúng con mau 
nản chí, tho|i th|c v{ không đủ 
tin v{o quyền năng của Chúa. 
Xin giúp chúng con và ban 
thêm lòng tin cùng sự kiên 
vững cho chúng con. Amen. 

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM A 

 (Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28) 

 

 

 

Chúa nhật 05.7.2020 
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    …CÒN CON, CON BẢO THẦY LÀ AI?... 

 

Is 22,19-23: Ng{y ấy, Ta sẽ 
gọi tôi tớ Ta l{ Engia Kim, con 
của Khin-ki-gia-hu… Ta sẽ l{m 
cho nó chắc như đinh đóng cột, 
nó sẽ nên như ngai vinh hiển 
cho nhà cha nó. 

Rm 11,33-36: Ca tụng 
Th|nh ý nhiệm mầu của Thiên 
Chúa… Vì muôn vật đều nhờ 
Người m{ có, nhờ Người m{ tồn 
tại v{ quy hướng về Người. Xin 
tôn vinh Thiên Chúa đến muôn 
đời! Amen. 

Mt 16, 13-20: Phêrô tuyên 
xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, 
là Con Thiên Chúa. 

Hôm nay, lời Đức Giêsu hỏi 
c|c môn đồ: Còn anh em, anh 

em bảo Thầy là ai? (Mt 16,15). 
Phêrô đã tuyên xưng Đức 
Giêsu là Đấng Kitô, là con 
Thiên Chúa hằng sống (Mt 
16,6) v{ Đức Giêsu đ~ chúc 
phúc cho anh! (Mt 16,17). Ông 
có phúc vì không do phàm nhân 
m{ do Thiên Chúa đ~ mạc khải 
cho ông về điều ông tuyên xưng. 

Nhiều lần trong đời, Đức 
Giêsu cũng đang hỏi tôi: Còn 
con, con bảo Thầy là ai? Vâng, 
Thầy là chính Đấng Kitô, Đấng 
được Cha xức dầu tấn phong, 
Đấng Cứu Chúa, là con Thiên 
Chúa hằng sống, chính lòng tin 
đ~ m|ch bảo con tuyên xưng.  

Simon Phêrô đ~ được Đức 
Giêsu chọn l{m ‘đ| tảng’ v{ l{m 
nền x}y dựng Hội Th|nh của 
Người. Xin cho mỗi chúng con 
nhờ vào lòng tin Chúa ban, 
chúng con cùng chung sức 
dựng xây Hội Thánh theo lòng 
Chúa mong muốn, để luôn là 
một Hội Thánh không tì ố dầu 
vẫn ở giữa thế gian trần tục. 
Xin giúp chúng con Chúa ơi! 
Amen. 

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A 

 (Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20) 

 

 

 

Chúa nhật 23.8.2020 
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               … theo ĐỨC GIÊSU  

 
Gr 20,7-9: Lạy Đức Chúa, 

Ng{i đ~ quyến rũ con v{ con đ~ 
để cho Ng{i quyến rũ… rồi con 
bị chế nhạo… con tự nhủ không 
nghĩ đến Ng{i nữa! Nhưng lời 
Ng{i cứ như ngọn lửa bừng ch|y 
trong tim, }m ỉ trong xương cốt. 
Con nén chịu đến hao mòn, 
nhưng l{m sao nén được!  

Rm 12,1-2: Người tín hữu 
đ~ được dìm trong bí tích Thanh 
tẩy, đ~ được ơn biến đổi trở nên 
con người mới. Xin Th|nh Thần 
hằng gìn giữ họ nên như của lễ 
sống động hiến d}ng cho Thiên 
Chúa, không ăn ở theo thói đời 
n{y, nhưng dứt bỏ những r{o 
cản trần tục, đêm ng{y lắng 
nghe lời Chúa v{ tìm th|nh ý 
Ng{i để thực thi. 

Mt 16, 21-27: Đức Giêsu 
tiên báo cuộc thương khó lần 
thứ nhất. Điều kiện phải có để 
theo Đức Giêsu. 

Lời tuyên xưng Thầy l{ Đấng 
Kitô, Đấng Cứu Chúa, Con Thiên 
Chúa hằng sống. Cớ sự gì m{ 

Người lại tiếp tục tỏ cho c|c môn 
đồ thấy: Ng{i phải đi 
Giêrusalem, chịu đau khổ, bị giết 
chết, v{ ng{y thứ ba sẽ sống lại. 
Phêrô không thể chấp nhận điều 
n{y, kéo riêng Thầy ra một nơi, 
tr|ch Người: “Xin Thiên Chúa 
thương đừng để Thầy gặp phải 
chuyện ấy!”. Nhưng Đức Giêsu 
đ~ khẳng định tư tưởng của  
Thiên Chúa không phải l{ tư 
tưởng của lo{i  người. Đức Giêsu 
muốn mỗi người chúng ta phải 
có một lựa chọn dứt kho|t v{ rõ 
r{ng. Chỉ khi trao đời mình để 
phục vụ Thiên Chúa v{ đồng loại 
bằng c|ch yêu thương thật sự 
như Đức Giêsu, thì mới gặp 
được Thiên Chúa v{ đạt được sự 
sống đời đời. Amen. 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A 

 (Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27) 

 

 

 

Chúa nhật 30.8.2020 
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Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 
 Giáo phận Phan Thiết 

                          Bài 4: KINH LẠY CHA 

                                       LỜI KINH CHÚA DẠY (tt) 

Có một môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Lạy Thầy, xin dạy chúng 
con cầu nguyện" (Lc 11,4). Đ|p lại Đức Giêsu dạy: "Khi cầu nguyện, 
chúng con hãy nói: 

LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI 

CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG, 

NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN, Ý CHA THỂ HIỆN 

DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI 

XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY 

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, VÀ THA NỢ 

CHÚNG CON, NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA NỢ 

KẺ NỢ CHÚNG CON. XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG 

CON SA CHƯỚC CÁM DỖ, NHƯNG CỨU 

CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ”.                                   (Mt 6,9-13) 

I. Đọc xuôi Kinh Lạy Cha (tt) 

1. Lời thân thưa 

2. Hai lời nguyện ước 

"Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển" và "Triều đại Cha 
mau đến" l{ hai lời nguyện ước của những người con thảo hiếu 
hướng về Cha mình.  
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Thiên Chúa không cần đến lời chúng ta cầu nguyện để nhờ đó 
danh Người v{ triều đại Người mới được hiển th|nh, được tôn vinh. 
Tự bản chất, Thiên Chúa không cần đến những lời cầu xin của chúng 
ta, có hay không, danh Người m~i m~i vẫn rạng ngời vinh hiển.  

Vậy thì chúng ta cầu nguyện như thế để l{m gì? Chắc một điều 
đó l{ vì phần ơn ích cho chúng ta.  

Hai lời nguyện ước l{ xin cho danh Thiên Chúa được hiển th|nh 
nơi chính con người chúng ta. Thiên Chúa l{ Đấng Th|nh. L{ con 
Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa l{ Cha, người con xin Cha th|nh 
hóa, xin Cha kiện to{n mỗi ng{y để con được nên th|nh, được tham 
dự v{o cuộc sống thần linh với Cha. Người con cần sống hiếu thảo. 
Biết quan t}m, chăm lo đến những công việc thuộc về Cha của mình. 
L{ con của Cha trên trời thì chúng ta phải l{m cho danh Cha được cả 
s|ng v{ nước Cha trị đến, ý Cha được thực hiện. Cha rất vui, h{i lòng 
khi có những người con biết sống hiếu thảo như thế. 

3. Ba lời cầu xin. 

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày; xin 
tha tội cho chúng con, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. 

Xin cho những nhu cầu chính đ|ng phần x|c phần hồn: Lương 
thực hằng ng{y, ơn thứ tha tội lỗi, ơn vượt thắng c|m dỗ v{ ơn tho|t 
khỏi sự dữ. Th}n x|c cần cơm b|nh lương thực. Linh hồn cần ơn 
th|nh. Ba lời cầu xin rất thiết thực đối với sự sống của nh}n loại. Lời 
cầu xin cho có cơm b|nh hằng ng{y, thiết thực v{ hữu ích cả trên 
bình diện thiêng liêng lẫn cuộc sống đời thường. Bởi ngo{i nhu cầu 
thiết yếu của con người l{ cơm b|nh ra, người Kitô hữu cần đến một 
thứ thần lương tuyệt vời kh|c chính l{ B|nh Hằng Sống, l{ Th|nh 
Thể Chúa Kitô. 

Ơn tha thứ thật cần thiết. Trước mặt Thiên Chúa, con người l{ 
tội nh}n. Tha thứ cho nhau l{ điều kiện cần v{ đủ để Chúa tha thứ 
cho mình. Được Cha yêu thương chăm sóc v{ thứ tha c|c lỗi lầm, con 
noi gương Cha sống yêu thương tha thứ cho anh em của mình. Như 
thế mới trọn vẹn tình con thảo hiếu. 
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Cạm bẫy v{ c|m dỗ vẫn bủa v}y tư bề. Cần tỉnh thức trước mọi 
cơn c|m dỗ. Ơn Chúa l{ nguồn trợ lực, l{ sức mạnh để con người 
vượt thắng mọi c|m dỗ. 

II. Đọc ngược Kinh Lạy Cha 

Đọc ngược kinh Lạy 
Cha để đi lại lộ trình đức 
tin của d}n Do Th|i ng{y 
xưa v{ để b{y tỏ niềm x|c 
tín mới đối với Thiên 
Chúa, vì những gì Người 
ban cho chúng ta qua kinh 
Lạy Cha. Vậy chúng ta h~y 
cùng nhau tuyên xưng: 

 

1. Thiên Chúa là Cha 
quyền năng đã cứu chúng ta cho khỏi sự dữ. 

Cũng như ng{y xưa Thiên Chúa đ~ cứu d}n Israel ra khỏi |ch nô 
lệ bên Ai cập, thì nay qua bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta cũng đ~ 
được Thiên Chúa cứu khỏi quyền lực của Satan l{ đầu mối của mọi 
sự dữ. 

2. Thiên Chúa là Cha yêu thương không để chúng ta sa 
chước cám dỗ.  

Sau khi được Chúa giải tho|t khỏi |ch nô lệ Ai cập, d}n Do Th|i 
đ~ đi qua hoang địa tiến về đất hứa, đ~ gặp rất nhiều c|m dỗ v{ thử 
th|ch. Sau khi chịu phép rửa tội, cuộc đời chúng ta cũng l{ một h{nh 
trình xuyên qua hoang địa trần gian để tiến về đất hứa đích thực l{ 
thiên đ{ng. Chúng ta cũng gặp phải những chước c|m dỗ như người 
Do Th|i ng{y xưa. Nhận ra sự yếu đuối của mình, chúng ta tha thiết 
khẩn cầu Chúa gìn giữ v{ Người đ~ gìn giữ chúng ta. 

3. Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn sẵn sàng tha thứ mọi  tội 
lỗi của chúng ta.  
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Mặc dù đ~ nhiều lần phản bội, quay lưng lại với Thiên Chúa, thử 
th|ch Thiên Chúa, cứng đầu cứng cổ bất tu}n lệnh Chúa, nhưng d}n 
Do Th|i đ~ được Chúa tha thứ, nhờ lời chuyển cầu của ông Môsê. 
Cũng vậy, nhờ công nghiệp của Đức Kitô, chúng ta luôn được Thiên 
Chúa thứ tha những lỗi lầm, thiếu sót v{ những xúc phạm đến Thiên 
Chúa v{ anh chị em l{ hình ảnh của Người. Được Thiên Chúa tha thứ, 
chúng ta cũng tha thứ cho nhau, để cùng nhau tiến bước trên con 
đường của Chúa. 

4. Thiên Chúa là Cha quan phòng luôn chăm sóc và nuôi 
dưỡng chúng ta. 

Trong suốt h{nh 
trình 40 năm trước khi 
tiến v{o đất hứa l{ nơi 
chảy sữa v{ mật, mỗi 
ng{y d}n Do Th|i đ~ 
được Thiên Chúa }n 
cần ưu |i ban cho man-
na, thịt chim cút v{ 
nước sạch từ tảng đ| 
chảy ra. Ng{y nay, 
Thiên Chúa quan 

phòng cũng luôn lo liệu cho chúng ta mọi nhu cầu vật chất, để chúng 
ta có thể sống xứng đ|ng v{ ph|t triển c|c khả năng. Hơn nữa, 
Người còn ban cho chúng ta b|nh hằng sống l{ Lời Chúa v{ bí tích 
Th|nh Thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, cùng với dòng nước ơn 
th|nh vọt ra từ tảng đ| l{ Đức Kitô đang hoạt động qua c|c bí tích, 
giúp chúng ta có sức đạt đến đất hứa đích thực l{ nước thiên đ{ng, 
nơi tr{n trề sữa v{ mật thiêng liêng, khiến cho chúng ta không bao 
giờ đói kh|t. 

5. Thiên Chúa là Cha khôn ngoan đã mạc khải cho chúng ta 
Thánh ý của Người và giúp chúng ta thực hiện. 

Cùng với manna, chim cút v{ nước từ tảng đ| vọt ra, Thiên Chúa 
còn ban cho d}n Do Th|i c|c huấn lệnh b{y tỏ ý muốn của Người, để 
họ tu}n giữ v{ được sống. Ng{y nay, chúng ta cũng nhận được 
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Th|nh ý của Thiên Chúa biểu lộ qua Th|nh Kinh, qua gi|o huấn của 
Gi|o hội. Đời sống của mỗi người chúng ta hệ tại việc thực thi ý 
Chúa. Khi kết hiệp sự v}ng phục của chúng ta với sự v}ng phục của 
Chúa Giêsu đối với Th|nh ý Cha, tức l{ chúng ta l{m cho ý Cha thể 
hiện dưới đất cũng như trên trời. 

6. Thiên Chúa là vua uy quyền đã làm cho nước Chúa trị đến 
nơi chúng ta. 

Sau khi ho{n tất cuộc h{nh 
trình xuyên qua sa mạc, Thiên 
Chúa đ~ ban cho d}n Israel đất 
hứa l{m gia nghiệp, ở đó họ 
sống hạnh phúc dưới quyền cai 
trị của Người. Sau khi ho{n tất 
cuộc h{nh trình nơi dương thế, 
chúng ta cũng sẽ được đưa v{o 
nước trời, nơi Thiên Chúa hiển 

trị, để Người m~i m~i l{ vua của chúng ta v{ chúng ta sẽ l{ d}n của 
Người đến thiên thu vạn đại, v{ trong nước Người không còn đau 
khổ, khóc than v{ tang tóc, nhưng chỉ có sự sống dồi d{o trong hạnh 
phúc vô biên. 

7. Thiên Chúa là Cha, đó là Thánh danh mà chúng ta ca tụng 
đến muôn ngàn đời. 

Sống trong đất hứa Thiên Chúa đ~ ban, những người Do Th|i 
đạo đức không ngừng tôn vinh danh Chúa, vì chính nhờ danh Người 
họ đ~ được cứu tho|t khỏi |ch nô lệ Ai Cập, được giúp đỡ để vượt 
qua c|c chước c|m dỗ, được tha thứ mọi tội lỗi, được nuôi dưỡng 
chăm sóc, được biết Th|nh ý của Thiên Chúa, được sống dưới quyền 
cai trị của Chúa. Mai ng{y trên thiên đ{ng, chúng ta cũng sẽ không 
ngừng ca tụng th|nh danh Thiên Chúa v{ chúng ta có thể khởi đầu 
kinh Lạy Cha như sau: “Lạy Cha, giờ đ}y chúng con được ở với Cha 
trên trời”.  

(trích từ: Kinh Lạy Cha của Linh mục trong Năm Đức Tin, ĐGM 
Matthêô Nguyễn Văn Khôi; Gpquinhon.org). 
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III. Kinh Lạy Cha, lời kinh tuyệt vời 

Kinh Lạy Cha l{ một lời kinh tuyệt vời. Vinh danh v{ Th|nh ý 
Chúa được đặt trên hết. C|c nhu cầu của con người được đặt sau. 

Kinh Lạy Cha l{ một lời kinh tuyệt vời. Con người được gọi Thiên 
Chúa l{ Cha. Mỗi người l{ con c|i của Thiên Chúa. 

Kinh Lạy Cha l{ một lời kinh tuyệt vời. Xin Cha ban ơn không 
những phần x|c m{ cả phần hồn; xin Cha không chỉ tha tội trong qu| 
khứ m{ còn gìn giữ cho khỏi sa chước c|m dỗ ở tương lai. 

Kinh lạy Cha l{ lời kinh tuyệt vời v{ huyền nhiệm nối kết con 
người với Thiên Chúa. Đ}y l{ lời kinh đến từ Thiên Chúa, l{ qu{ tặng 
của Thiên Chúa trao ban cho con người. Chính vì thế, Thiên Chúa ưa 
thích v{ không ngừng ban muôn ơn cho con người thông qua lời 
kinh thân thương, đơn giản v{ dễ hiểu n{y.  

Lạy Cha, 

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy 
được, và những ơn con chưa nhận thấy được.  

Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao 
ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. 

Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên 
rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. 

Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó 
có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. 

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết 
những gì Cha làm cho đời con. Amen. 

 

Cáo lỗi 

Vì số lượng bản tin các giáo phận, giáo hạt trong tháng này khá 
rất nhiều, nên có những bài viết, bài thơ… do cộng tác viên từ các 
nơi gửi về, BBT Nội san Lửa Mến không đăng được và đã chuyển 
sang đăng trên trang web gdptttvn.org 

Mong quý vị thông cảm. 



16 | Lửa Mến tháng 08 - 2020  

           Hiền Đức 

Đức Giêsu hóa bánh lần thứ nhất 
Chạnh thương Chúa hóa b|nh 
Anh em cho họ ăn  
Năm b|nh hai con c| 
Ăn no dư tr{n trề. 

Đức Giêsu đi trên mặt nước 
Ma đấy! Có phải không? 
Thầy đi trên mặt nước 
Gió thổi xin cứu con 
Cho con cùng đi với. 

Đức Giêsu trừ quỷ 
Thầy thật l{ tự do 
Trừ l{nh sạch quỷ |m 
Con gái bà Canaan 
Chỉ vì b{ mạnh tin. 

Đức Giêsu trao  
chìa khóa nước Trời cho Phêrô 
Chìa khóa nước Trời đ}y 
Phêrô Thầy trao anh 
Trên trời cùng dưới đất 
Cầm buộc hoặc th|o cởi. 

Đức Giêsu tiên báo  
Thương Khó lần thứ nhất 
Đường Thương Khó Thầy đi 
Phêrô đừng cản lối 
Lui ra đằng sau Thầy 
Thầy đi đường Cha dẫn. 
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AA   

Giêsu Con Mẹ đến từ Cha 
Mẹ được về Trời lòng con gẫm 
Tin Mừng Thánh sử Gioan ghi 
Trong đền thờ, lúc Thầy giảng dạy 
Trước người Do Th|i, Thầy lớn tiếng: 
Biết tôi? C|c ông biết tôi ư? 
Biết tôi xuất thân từ đâu ư? 
Tôi đâu có tự mình mà đến 
Cha sai tôi là Đấng chân thật 
C|c ông, c|c ông không biết Người 
Còn phần tôi, tôi biết rõ Người 
Chính Người, Người đã sai tôi đến 
Loan Tin Mừng Nước Thiên Chúa 
Theo c|c Tông đồ về lại nguồn 
Chiêm ngắm Đức Giêsu, Đấng Thiên sai 
Đón nhận hoạt động của Thần Khí 
Học từ Thầy c|ch sống sứ vụ 
Tròn sứ vụ Thầy tự hủy mình 
Đời sứ vụ Thầy đ~ bật khóc 
Sứ vụ đưa Thầy đến người nghèo 
Mọi sự nơi Thầy đến từ Cha 
Trong Giêsu, xin theo Mẹ về Trời  
Giêsu Con Mẹ hướng về Cha 
 
Mẹ được về Trời lòng con gẫm 
Năm lên mười hai vào đền thờ 
Quanh thầy dạy, trẻ Giêsu đối đ|p 
Lạc đường về, cha mẹ nhọc tìm 
…Bổn phận con …ở nhà Cha con 
Chịu phép rửa Giođan, Người cầu nguyện 
Thánh Thần d|ng chim c}u ngự xuống 
Từ trời vọng: Cha sinh Con yêu  
Ba cơn cám dỗ quỷ mục kích 
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Lời Cha l{ thần dược nuôi sống 
Tôn thờ duy nhất chỉ mình Cha 
Chớ thử thách Đức Chúa, Cha Ta 
Chữa lành bệnh cho người phong hủi 
Đem gi|o huấn dạy dỗ trò yêu 
Rao giảng, cứu sống và cho ăn… 
Tìm chốn thanh vắng ở với Cha 
Nơi vườn dầu Cha Con trò chuyện 
Tích góp của cải cho Nước Cha 
Trên thập tự phó hồn cho Cha 
Cả cuộc đời Người hướng về Cha 
Trong Giêsu, xin theo Mẹ về Trời. 
 

Mẹ ơi! 
Con không có muôn lời hay ý đẹp 

Không ngàn hoa khoe sắc tỏa hương 
Không bạc vàng nhiều tiền dâng kính 

Chỉ đơn thành chuỗi hạt Mân Côi 
Yêu mến Mẹ tình yêu nhỏ bé 

Giữa cuộc đời đen tối ngày nay 
Bước chân đi nhìn lên có Mẹ 
Con an lòng lần hạt Mân Côi. 

Nhưng Mẹ ơi! 
Con không có được trái tim thanh sạch 

Chỉ có tâm hồn yếu đuối tơ vương 
Bao phù hoa trong chốn đời thường 

Lắm sân si đảo điên u ám 
Đường con đi đã nhiều lần vấp ngã 

Cúi xin Mẹ cứu giúp và đỡ nâng 
Hướng dẫn con trên vạn nẻo đường trần 

Về quê Mẹ tới bến được bình an. 
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Giuse Nguyễn Văn Quýnh 

“Chúa đã tha thứ cho anh em, 
thì anh em cũng hãy tha thứ cho nhau”.  

(Cl 3,13) 

Chuyện kể rằng: Có hai vợ chồng 
hay c~i nhau. Lần n{y, đang lúc gay 
cấn, không bên n{o chịu nhường 
bên n{o, thì người chồng đề nghị: 
“B}y giờ, tôi với b{ lấy mỗi người 
một tờ giấy, viết ra những ý nghĩ của 
mình, rồi trao đổi cho nhau”. Người 

vợ liền đồng ý, rồi hai người ngồi xuống viết; người chồng viết được 
một c}u rồi ngừng lại; trong khi người vợ viết liên tiếp, hình như cố 
tranh đua với chồng để kể tội của ông c{ng nhiều c{ng tốt.  

Sau v{i phút, người vợ đ~ viết đầy trang giấy, chị tỏ ra rất đắc ý, vì 
đ~ viết được nhiều lỗi của chồng. Rồi hai người trao đổi cho nhau. Khi 
nhìn v{o tờ giấy của chồng, người vợ bỗng b{ng ho{ng xúc động, chị 
vội đòi lại tờ giấy của mình v{ muốn l{m hòa ngay. Bởi vì, trong tờ 
giấy của chồng, chỉ có một c}u duy nhất: “Anh yêu Em!” 

Anh chị th}n mến! 

Th|nh Phaolô dạy: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu người 
này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, 
thì anh em cũng hãy tha thứ cho nhau” (Cl 3,13). Theo phong tục Việt 
Nam, người ta thường nhẫn nhịn để gia đình được êm ấm, thuận hòa, 
nhất l{ về phía c|c chị, vì nghĩ tới c|c con m{ sẵn lòng chịu đựng.  

Vậy, để giúp giải quyết xung đột, anh chị nên theo c|c quy tắc sau 
đ}y: 

1. Đừng nói cho thỏa lòng, sau đó mới xin lỗi, vì nó sẽ g}y tổn 
thương cho người bạn đời rất nặng nề. Người nói thì hả hê, còn kẻ 
nghe thì đau xót. Đau như răng cắn v{o lưỡi! 

“Kim vàng ai nỡ uốn câu, 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
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Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời” 

2. Giữ tâm hồn thật bình tĩnh, nói thẳng v{o vấn đề, để giải quyết 
m}u thuẫn một c|ch nhẹ nh{ng v{ ôn ho{. 

“Vợ chồng là nghĩa già đời, 

Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn” 

3. Mở lối thoát cho nhau, đừng đay nghiến, nhắc đi nhắc lại lỗi 
lầm của bạn đời. 

“Yêu nhau trăm sự chẳng nề, 

Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng” 

4. Dùng lời lẽ ôn tồn dịu dàng, luôn tỏ ra kính trọng nhau v{ 
không ngờ vực nhau. 

“Chim khôn hót tiếng rảnh rang, 

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” 

5. Cam đảm nhận lỗi về mình, rồi quyết t}m sửa đổi bằng những 
h{nh động cụ thể. 

“Nói lời thì giữ lấy lời, 

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” 

Anh chị th}n mến! 

Nh}n dịp mừng lễ Kim kh|nh Hôn phối, một cụ gi{ đ~ ph|t biểu 
trước 8 người con v{ 30 người ch|u như sau: Cuộc hôn nh}n của 
chúng tôi được hạnh phúc đến hôm nay, l{ nhờ đ~ |p dụng triệt để lời 
khuyên của vị linh mục chủ sự lễ Hôn phối c|ch đ}y 50 năm: “Đừng có 
ai trong hai người khai mào cuộc cãi vã. Ai gây sự trước, chính là kẻ 
phá vỡ hạnh phúc gia đình”. 

Vì thế, anh chị h~y nhớ lời Th|nh Phaolô: “Hãy chịu đựng và tha 
thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc 
người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng hãy tha thứ 
cho nhau” (Cl 3,13). H~y tha thiết n{i xin Chúa ban cho anh chị những 
ơn cần thiết trong đời sống gia đình, nhất l{ ơn biết tha thứ cho nhau, 
để anh chị cùng nhau nuôi dưỡng v{ bảo vệ tình yêu, hầu mang lại 
hạnh phúc cho nhau v{ cho gia đình anh chị, b}y giờ v{ m~i m~i. 
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Giuse Huỳnh Bá Song

Thủ đô Phnompenh buổi 
chiều giờ tan tầm xe hơi, xe 
m|y tuôn ra đường nườm 
nượp khiến chiếc Datsun chỉ 
biết nhích dần tuy b|c t{i cũng 
liên tục lạng l|ch né đường 
tr|nh kẹt. S|u giờ rồi m{ xe chỉ 
mới bò được qua cầu S{igòn, 
cửa ngõ phía Đông v{o th{nh 
phố Phnompenh. Giờ n{y 
không một bóng xe hướng về 
Việt Nam nên vừa qua cầu, 
chiếc Datsun vốn dĩ chỉ có một 
người kh|ch nên đ~ được 
nhiều người đưa tay xin được 
đón đi. B|c t{i có vẻ xót xa liếc 
nhìn tôi dò hỏi. Tôi thì cứ lo 
không về kịp cửa khẩu nên cứ 
im lặng l{m ngơ. Vừa đến khu 
chợ S{igòn, một nhóm cò chặn 
xe v}y quanh thương lượng 
với b|c t{i bằng tiếng Khmer 

nên tôi mù tịt, nhưng đại ý xin 
cho kh|ch đi với gi| cao hơn. 
Cuối cùng b|c t{i cũng quay 
sang tôi ỉ ôi đề nghị: 

- Tội nghiệp qu| anh! 
người ta cũng lỡ đường cần về 
m{ xe mình thì còn trống. Em 
tính vầy, nếu anh đồng ý, em 
cho họ đi có thu tiền, thu được 
bao nhiêu em sẽ trừ v{o tiền 
bao xe của anh. Đến Mộc B{i 
còn thiếu bao nhiêu anh trả 
thêm bấy nhiêu thôi! Anh chịu 
không? 

Nghe có vẻ cũng hợp lý, 
nhưng thu được bao nhiêu thì 
mình n{o có biết, vì họ giao 
dịch trao đổi với nhau bằng 
tiếng Khmer v{ trao trả bằng 
tiền Ria thì có trời mới biết, 
nhưng thôi cũng được vì giảm 
đồng n{o đỡ đồng nấy, nhưng 
quan trọng l{ có về kịp hay 
không? Tôi nhắc cậu ta: 

 - Giúp người thì cũng tốt, ý 
của em thì cũng không trở ngại 
gì, anh đồng ý, nhưng anh nhắc 
lại hợp đồng anh Marcô Học 

VUI BUỒN ĐỜI TÔNG ĐỒ 
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đ~ nói với em, em liệu có l{m 
được không? 

Thấy tôi đồng ý, cậu ta gật 
đầu ngay rồi hý hửng mở cửa 
cho kh|ch chen v{o ngồi cả 
xuống s{n xe. Băng sau ngồi 
hai người m{ tôi liếc thấy hình 
như nhét tới năm s|u người 
ngồi nằm đủ kiểu v{ giờ đ}y 
với tôi chuyến xe b~o t|p mới 
bắt đầu. 

   Vừa ra khỏi khu ngoại ô 
thì chiếc xe đ~ chồm lên phóng 
nhanh như tên lửa; những 
h{ng c}y, phố x| hai bên 
đường lần lượt vút qua như 
trong phim đua xe. Nhìn b|c 
t{i d|ng ốm yếu, gò mình ôm 
sát tay lái, mắt căng nhìn phía 
trước lạng l|ch vượt qua tất cả 
loại xe chạy phía trước, l{m 
tim tôi dường như bắt đầu 
loạn nhịp; có sai lầm không khi 
chưa kịp về đến Mộc B{i đ~ 
được lên thẳng thiên đường. 
Chưa hết, mỗi lần kh|ch xin 
xuống dọc đường thì chiếc xe 
vẫn không giảm ga, lao nhanh 
thắng gấp tấp v{o lề khiến mọi 
người trên xe phải cắm đầu, 
cắm cổ; đ~ vậy, cứ một kh|ch 
xuống lại sẵn s{ng đón thêm 
hai kh|ch lên. Cao điểm, đến 

một khu chợ dọc đường  xe 
chợt dừng lại đón một cô g|i 
có lẽ đ~ điện cho b|c t{i hẹn 
trước. Khổ nỗi, cô n{y d|ng 
hơi phốt ph|p, đẫy đ{, nên cửa 
sau mở rồi nhưng mặc cho b|c 
t{i dồn ép kh|ch, cô ta vẫn 
không thể n{o chen th}n vô 
lọt. Tôi đang thở ph{o nhẹ 
nhỏm vì hết chỗ chứa rồi thì 
chú m{y khỏi phải đón đưa  
thêm, nhưng chưa kịp suy nghĩ 
xong đ~ thấy b|c t{i vòng ra 
trước mở cửa chỗ tôi ngồi, kề 
tai nói nhỏ giọng lơ lớ: 

- Anh chịu khó nép v{o 
một ít cho cô n{y ngồi giúp em, 
đ}y l{ người quen. 

Trời đất, ghế trước ngồi 
nhỏ như c|i lổ mũi, mình ngồi 
vừa khít m{ nó còn bảo nép 
v{o. Tôi nổi nóng phản đối: 

- Không! mầy thấy th}n tao 
to lớn thế n{y m{ bảo nép v{o 
chỗ n{o. Thôi! còn thiếu bao 
nhiêu tao chịu! không chen 
v{o đ}y được. 

Tôi tưởng giải quyết thế l{ 
xong, cô ta phải ở lại thôi 
nhưng không ngờ b|c t{i n{y 
liều không kể xiết, đ~ sắp xếp 
sự việc theo hướng chắc 
không ai ngờ:  
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- Anh không nép thì tôi 
nép. Cậu ta lẳng lặng lên ghế 
l|i, nghiêng hết người về phía 
tôi chồm lên cả cần số; hai 
ch}n xoải d{i ra một ch}n ga, 
một ch}n thắng nhường phần 
ghế bên ngo{i cho cô g|i ngồi 
nhổm người lên để có thể 
đóng cửa v{o. Kiểu n{y l{ chết 
chắc, không biết cậu ta học ở 
trường l|i n{o m{ t{i xế ngồi 
ẹo một bên ôm vô-lăng điều 
khiển, m{ chiếc xe vẫn có thể 
đi phon phon không chút chao 
đảo, lắc lư. Chưa hết, trời vừa 
sụp tối đ~ đến ph{ Nek Luong, 
chiếc ph{  Vinus của Đan Mạch 
viện trợ cho Campuchia với 
kết cấu hai đầu ph{ thông 
thống, xuống đầu n{y chạy 
thẳng lên đầu kia. Nhìn h{ng 
xe đủ loại bên đường chờ sang 
ph{ kh| d{i, tôi chợt lo thầm 
chắc phải chờ l}u lắm đ}y, 
nhưng đúng l{ hôm nay số tôi 
được ng{y gặp những bất ngờ. 
Tay l|i lụa n{y bất chấp vượt 
qua tất cả, chạy xe thẳng đến 
ngay người giữ cổng barie, 
giảm ga luồn tay qua cửa dúi 
nhanh cục tiền; lập tức chiếc 
cổng bật lên ngay, chiếc xe 
phóng thẳng cắm đầu xuống 
chiếc ph{ vẫn còn trống quơ, 

trống quớt, không một r{o cản 
m{ không hề giảm chút tốc độ. 
Tiếng phanh rít lên cùng với 
nhịp rung lắc của cả chiếc xe 
dừng ngay trên mép b{n ph{ 
đang bập bềnh trên dòng nước 
bạc, đ~ l{m người tôi hồn phi 
ph|ch t|n. Lạy Chúa! nếu xe nó 
không dừng lại được thì có lẽ 
con cũng chẳng kịp đọc kinh 
nào. Không riêng gì tôi, trên xe 
lúc n{y cũng đang rộn lên ồn 
{o những c}u tr|ch móc, phản 
đối bằng tiếng Khmer, nhưng 
khổ nỗi, tôi nghe nhưng n{o có 
biết họ nói c|i chi, còn b|c t{i 
thì vẫn lặng im. Phản đối l{ 
phải rồi vì l{m gì họ biết hợp 
đồng giữa chúng tôi v{ nhất l{ 
họ chỉ cần xe về đến Bavet 
thôi, chứ có ai cần phải qua 
cửa khẩu Mộc B{i như tôi cho 
kịp giờ đ}u, m{ phải chạy 
nhanh b|n mạng như thế ? 

Xe đ~ lên ph{ bắt đầu 
hướng về biên giới chỉ còn 
khoảng trăm c}y số nữa thôi. 
Suốt đoạn đường còn lại, lần 
đầu tiên trong đời tôi đ~ ngồi 
thinh lặng lần chuỗi M}n Côi, 
nhiệt th{nh, sốt sắng, miên 
man không cần đếm chuỗi. 
Ánh s|ng rực rỡ khu casino 
Bavet dần hiện ra, những 
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người kh|ch đồng h{nh trong 
chuyến đi cũng từ từ xuống 
hết, cho đến tôi l{ người cuối 
cùng thì chiếc xe đ~ dừng lại 
bên khu cửa khẩu. Hình ảnh 
những người kh|ch cuối cùng 
rời đất nước Campuchia trong 
khu vực l{m thủ tục s|ng đèn 
đ~ l{m tôi an t}m. B|c t{i mở 
cửa cho tôi chỉ tay v{o chiếc 
đồng hồ cười rạng rỡ: 

- Kịp giờ nhé! mới t|m giờ 
mười lăm, còn mười lăm phút 
nữa, đủ cho anh qua cửa khẩu 
rồi. 

Tôi uể oải rời xe, hơn ba 
tiếng đồng hồ căng thẳng đ~ 
l{m cho đôi ch}n tôi tê cứng. 
Nhìn xấp tiền Ria trên tay cậu 
ta tôi hỏi: 

- Tôi còn phải trả thêm bao 
nhiêu đ}y? 

Cậu ta đếm lại số tiền trên 
tay một lần nữa, nhẩm tính rồi 
cho biết: 

- Em thu được hơn một 
trăm hai mươi đô nên anh chỉ 
đưa thêm cho em ba mươi đô 
thôi!  

Đúng l{ lại thêm một điều 
bất ngờ nữa, tôi nghĩ đ~ gặp 
được một người trung thực, vì 
nếu cậu ta có lấy thêm một 
trăm đô nữa thì tôi vẫn trả đủ, 
vì tôi đ~ đạt được yêu cầu như 
hợp đồng, nhưng cậu ta đ~ 
không l{m như vậy, đ~ giữ lời 
với người kh|ch lạ mới lần 
đầu gặp gỡ. Một b{i học v{ 
cũng l{ một kỷ niệm quý gi| 
trong đời tông đồ của tôi. Tôi 
gửi cho b|c t{i năm mươi đô 
với lời c|m ơn ch}n tình vì cậu 
ta đ~ giữ đúng lời. 

 (Ghi lại để nhớ đến các anh 
Tôma Aquinô Nguyễn Văn Độ, 
Marcô Trần Văn Học, Giuse 
Phạm Minh Lý… và những 
người tông đồ thầm lặng năm 
xưa đã dấn thân mở đường, để 
Thánh Tâm Chúa Giêsu hiện 
diện nơi mảnh đất truyền giáo 
Campuchia). 

Th|ng 05 năm 2020 
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Jos. Hoàng Mạnh Hùng 

 
Dòng nước mắt đẫm lời kinh khấn nguyện 
Mười tám năm giọt mặn, đắng tuôn rơi 
Tình thảo hiếu âm thầm hy sinh chịu 
Tình phu thê trông chờ bước quay về 
Tình mẫu tử mẹ bên con từng bước 
Mẹ tuyệt vời vợ kiên nhẫn đảm đang. 
Chồng trở lại đạo chính chuyên thờ Chúa 
Chết an lành trong lòng Chúa xót thương. 
Con yêu dấu quay về theo chân Chúa 
(Augustin, vị Thánh đầy nhiệt tâm 
nhà giảng thuyết chống tà thần, lạc giáo). 
Mẹ yên lòng thanh thản Chúa đưa về 
Để lại đời tiếng vang danh muôn thuở 
Trong gia đình là hiền mẫu, hiền thê 
Trước mặt Chúa luôn liên lỉ nguyện cầu. 
 

Xin nữ Thánh cầu bầu cho người mẹ 
Luôn vẹn toàn trung nghĩa với ơn thiêng 
Giúp gia đình thành cộng đoàn cầu nguyện, 
sống tình yêu trong hợp nhất thủy chung, 
cùng hiệp nhất để phục vụ sự sống 
và hăng say luôn loan báo Tin Mừng 
Tiếp bước theo gương lành thánh của người 
Hạnh phúc sao gia đình yêu kính Chúa! 
Monica Con mừng hát khen người. 
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Jos. Hoàng Mạnh Hùng 

Hình ảnh đẹp lung linh, huyền nhiệm của người phụ nữ trong 
Thánh Kinh: “Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như 
vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh 
tề hàng ngũ” (Dc 6,10) hoặc “Có một điềm lớn xuất hiện trên trời: 
một phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp vầng trăng, và đầu đội 
triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1) l{ hình bóng Đức Maria 
đón nhận ý Chúa qua sứ mạng thập gi| đời mình bằng lòng tin của 
Mẹ.  

Tin Mừng theo Th|nh Luca (1, 39-56) ng{y lễ Đức Mẹ lên trời 
đ~ kể lại việc l{m đầy ý nghĩa của Mẹ: Nối kết tình yêu Thiên Chúa 
với tình yêu thương người l{ đi thăm b{ Elisabeth. Mẹ đ~ nối kết 
niềm vui với lòng mến, Mẹ đ~ tạ ơn Chúa trong s}u thẳm nội t}m 
mình v{ bật th{nh lời qua b{i ca Mangificat: 

“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa 
Thần trí tôi hớn hở vui mừng 
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
Phận nữ tỳ hèn mọn, 
Người đoái thương nhìn tới, 
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. 

Đón nhận ý Chúa bằng lòng tin l{ luôn sống đẹp lòng Chúa 
trong sự giằng co của c|i tôi chính mình. Niềm tin đ~ l{m Mẹ trổi 
vượt hơn mọi người trần thế. Mẹ x|c quyết xin vâng theo ý Chúa 
chứ không bắt Chúa phải theo ý của mình. Niềm tin ấy giúp Mẹ 
biết từ bỏ chính mình, quên mình vì Chúa v{ vì hạnh phúc con 
người. 

Khi đón nhận hai tiếng xin vâng, Mẹ luôn đón nhận mọi thăng 
trầm của cuộc sống trong bình an. Mẹ luôn bình an khi được trao 
ban sứ mạng, dù biết trước sứ mạng ấy sẽ g}y đớn đau, rướm m|u 

SUY TƯ 
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cho người Con yêu dấu của mình. Sự bình an ấy nằm trong lời chúc 
tụng: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa”. Linh hồn tôi l{ chính tôi, 
trọn vẹn con người tôi, cuộc sống tôi. Có bình an mới có khả năng 
dấn th}n tốt, l{m sao có thể dấn th}n khi lòng mình bất an, chênh 
vênh bất ổn!  

Mẹ đ~ nhận ra nhu cầu đem Chúa đang hiện diện trong cung 
lòng mình đến với người chị họ Elizabeth. B{ Elizabeth đ~ ca ngợi 
Mẹ Maria l{ người diễm phúc hơn hết mọi phụ nữ vì b{ nhận biết 
Mẹ l{ kẻ đ~ tin mọi điều Chúa truyền ph|n cho Mẹ sẽ th{nh hiện 
thực. Lời ca ngợi của b{ Elizabeth cũng giống như lời ca khen của 
một phụ nữ: "Phúc cho lòng dạ cưu mang Ngài và vú Ngài đã bú" 
(Lc 11, 27-28). 

Sau khi chấm dứt cuộc đời dương thế, Mẹ được Thiên Chúa cất 
về trời cả x|c v{ hồn. Mẹ lên trời để xin Chúa chuẩn bị con đường 
cho chúng ta về trời. Con đường về trời không xa nhưng cần có sự 
chuẩn bị lối sống ngay tại trần gian n{y. Cần tập sống đạo bằng 
chiều s}u của bình an như Mẹ, chứ không phải bằng chiều cạn 
chông chênh cảm tính.  

Sống l{m sao để thích nghi với thiên đ{ng trong lòng mình, xin 
vâng theo Thánh ý Chúa trong tất cả mọi sự, lúc ấy chúng ta mới 
có thể thanh thản theo mẹ “về Trời”. Xin Mẹ ban cho chúng ta ơn 
can đảm sống th|nh giống như mẹ, xin d}ng tất cả lòng cậy trông, 
tin yêu phó th|c nơi Th|nh T}m Chúa để tạ ơn trong mọi sự. 
Amen. 

 

TT BÀI DỰ THI TÁC GIẢ ĐƠN VỊ 

1 Tâm tình người 
làm công tác Giáo lý 

Đaminh  
Nguyễn Văn Cửu 

Xứ đo{n Chợ Cầu,   
hạt Hóc Môn, TGPSG  
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Phaolô Trang Lập Quang 
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt 

Mặt trời đ~ nhô lên khỏi 
rừng thông, những tia nắng ban 
mai bắt đầu chiếu rọi l{m tan đi 
lớp sương mỏng đang phủ nhẹ 
trên lưng đồi. 

B{ Ng}n chậm r~i ngồi dậy. 
Cả đêm qua b{ cứ chập chờn m~i 
không sao ngủ được. Từ ng{y 
thằng H{o theo bạn bè lên th{nh 
phố l{m ăn, không những nó 
thay sim m{ chẳng bao giờ gọi 
điện về cho b{. Hơn hai năm nay 
b{ cứ trông ngóng mòn mỏi đợi 
chờ nhưng vẫn bặt vô }m tín. 
Biết bao lần b{ đến nh{ bạn bè 
nó để hỏi thăm nhưng chẳng ai 
biết nó ở đ}u. 

Nửa đêm hôm qua bỗng có 
tiếng gõ cửa rồi một giọng nói 
run run nho nhỏ. 

-  Mẹ… ẹ… ơ…ơi! 

Lúc n{y |nh trăng chiếu tỏa 
xuống c}y thông trước nh{ rồi 
hắt |nh s|ng yếu ớt qua khung 
kính cửa sổ một m{u v{ng nhợt 
nhạt. Trước quang cảnh mờ mờ 
ảo ảo, lại thêm tiếng thông reo vi 
vu, hòa lẫn những }m thanh của 
ếch nh|i côn trùng làm bà có 
cảm gi|c như đứng trong một 

thế giới ma qu|i. Rõ r{ng đó l{ 
tiếng của thằng H{o nhưng nghe 
sao lạnh lẽo v{ thê lương thế. 
Bất gi|c b{ cảm thấy hốt hoảng 
v{ đau nhói trong tim khi nghĩ 
rằng nó đ~ chết nên hiện hồn về 
thăm nh{, nhưng dù nó có là ma 
đi nữa b{ vẫn thương nó nên vội 
v{ng chạy ra mở cửa. 

Trước mắt b{ thằng H{o có 
vẻ tiều tụy, hai tay nó khoanh 
chặt trước ngực cho đỡ lạnh rồi 
vội v{ng bước v{o nh{. 

-  Con ăn gì chưa? 

-  Dạ chưa! 

-  Con tắm rửa rồi thay quần 
|o đi. Để mẹ xuống bếp nấu mì 
tôm. 

Trong lúc ăn b{ hỏi nó sao ra 
nông nổi n{y, nhưng nó nói l{ nó 
đang mệt muốn đi ngủ sớm mai 
sẽ kể hết mọi chuyện. Tối hôm 
ấy b{ cứ thao thức m~i, không 
biết chuyện gì đ~ xảy ra với nó, 
b{ hơi lo lắng nhưng lòng b{ lại 
rộn r~ một niềm vui vì nó có hốc 
h|c, bơ phờ, nhưng nó vẫn còn 
sống v{ đ~ trở về. 
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 Trời đ~ s|ng hẳn, b{ xuống 
bếp chuẩn bị bữa ăn s|ng cho nó 
trong lúc nó vẫn còn chìm s}u 
trong giấc ngủ. Tuy rất nóng 
lòng muốn hỏi han nó nhiều 
chuyện nhưng b{ không muốn 
đ|nh thức nó dậy. 

Sau khi ngủ nghỉ rồi ăn uống 
no nê, H{o bắt đầu kể lại những 
chuyện trong mấy năm qua cho 
b{ nghe. Năm ấy, H{o bỏ nh{ 
theo ch}n bạn bè lên th{nh phố 
kiếm việc v{ được nhận v{o l{m 
cho một cửa h{ng ăn uống trong 
chợ. Lương th|ng chẳng được 
bao nhiêu nên muốn tăng thêm 
thu nhập nó đ~ nhận ghi số đề 
cho một chủ c|i để ăn huê hồng. 
Sau nhiều lần để ý, H{o thấy 
những ai đ|nh đề chỉ có thua v{ 
thua, hiếm họa lắm mới có một 
lần trúng. Bắt đầu từ đó, những 
ai đ|nh đề với số tiền lớn H{o 
đều giữ lại v{ không nộp “phơi” 
gốc cho chủ c|i, tạo nên một 
nh|nh nhỏ của chuyện ghi đề. 

Chỉ gần một th|ng m{ H{o 
thu hơn hai chục triệu đồng của 
một số người thua đề m{ anh 
giữ lại. Với số tiền lớn gấp bốn 
lần lương th|ng, H{o tha hồ tiêu 
xài phung phí. 

Hôm ấy có người đ|nh “hai 
ch}n” con số 03 tới một triệu 
đồng. H{o mỉm cười nói thầm: 

“Số xấu như vậy m{ đ|nh lớn. 
Đúng l{ đồ điên”. H{o giữ số tiền 
n{y v{ không đưa “phơi” gốc cho 
chủ c|i. Đến chiều, đ{i Đồng Nai 
xổ ra con số 03, H{o mới t| hỏa 
vì anh ta phải chung cho người 
đ|nh đề đến bảy mươi lăm triệu 
đồng. Lúc n{y, H{o không đủ 
tiền trả cho người trúng đề nên 
phải vay nóng bọn x~ hội đen 
với l~i suất rất cao. Chỉ trong 
một thời gian ngắn cả vốn lẫn lời 
đ~ lên đến gần một trăm triệu 
đồng, cùng với những lời đe dọa 
nếu anh ta không trả nợ. 

Nghe đến đ}y b{ Ng}n hốt 
hoảng hỏi. 

-  Bây giờ con tính sao? 

-  Mẹ bán nhà trả nợ dùm 
con. V{i năm nữa con cố gắng 
làm rồi mua nhà khác cho mẹ. 
Bây giờ không trả nợ, tụi nó giết 
con mất. Không giết thì tụi nó 
cũng l{m cho con t{n phế. 

-  Không được! Cái nhà bé tí 
này bán chẳng được bao nhiêu. 
Bán nhà rồi mẹ ở đ}u? Còn chỗ 
thờ phượng ba con nữa. 

-  Không trả nợ tụi nó giết 
con mất! 

-  Mẹ cũng bó tay! Còn nh{ 
thì không được bán. Con cố gắng 
làm việc mà trả nợ dần tụi nó. 
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-  Lương th|ng của con 
không đủ trả tiền lãi. Lãi mẹ cứ 
đẻ lãi con, nợ càng ngày càng 
chồng chất. 

-  Con cho số điện thoại của 
tụi nó cho mẹ, mẹ sẽ nói chuyện 
để con trả nợ dần. Còn nhà thì 
dứt kho|t không được bán. 

-  Mẹ đẩy con vào chỗ chết. 
Tụi xã hội đen đ}u cần lời năn 
nỉ, hứa hẹn. 

-  Con cứ lo làm việc trả nợ 
dần, mẹ sẽ có cách nói. Con cứ 
yên t}m đi. 

Trước th|i độ kiên quyết 
không được b|n nh{ v{ những 
lời gỡ rối của mẹ, l{m H{o khó 
có thể tin nhưng dù sao anh ta 
cũng có một tia hy vọng mong 
manh. H{o không biết trốn đ}u 
cho tho|t bọn x~ hội đen v{ cảm 
giác như mẹ không còn yêu 
thương anh ta nữa v{ đang đẩy 
anh ta v{o bước đường cùng. 

Không còn c|ch n{o nữa H{o 
đ{nh phải l{m tăng ca, l{m ng{y 
l{m đêm để trả nợ. Đ~ hơn một 
th|ng m{ chẳng thấy bọn x~ hội 
đen đến “viếng thăm”. Qu| ngạc 
nhiên, H{o bắt đầu tìm hiểu  thì 
biết mẹ anh ta đ~ }m thầm b|n 
tất cả nữ trang trong ng{y cưới 
của b{, đó l{ những kỷ niệm m{ 
b{ luôn xem như một b|u vật 
bất khả ly th}n. 

Lúc n{y, H{o mới thấu hiểu 
lòng yêu thương vô bờ bến của 
mẹ, không những mẹ hy sinh tất 
cả những gì tr}n quý nhất của 
đời mình m{ còn tìm c|ch để 
anh thay đổi tư duy để cố gắng 
lao động bằng chính công sức 
của mình v{ không sa v{o những 
tệ nạn x~ hội. H{o cảm thấy }n 
hận vì những lúc anh ta có th|i 
độ bực bội khi cho rằng mẹ 
không còn yêu thương, không 
còn quan tâm đến chuyện sống 
chết của anh ta lúc bị bọn x~ hội 
đen dí nợ v{ hứa với lòng mình 
từ nay sẽ cố gắng sống tốt hơn 
để không l{m buồn lòng mẹ. 

Trong đại dịch Corona n{y 
cũng vậy, cả thế giới kêu cầu 
Thiên Chúa ra tay cứu giúp 
nhưng đại dịch không suy giảm 
mà c{ng bùng ph|t dữ dội. 
Trong cơn lo }u sợ h~i, nhiều 
người cho rằng đ}y l{ một sự 
trừng phạt của Thiên Chúa v{ 
Ng{i không còn yêu thương 
nh}n loại nữa. Thậm chí, có 
người còn hồ nghi thật sự có 
một Thiên Chúa không? Nhưng 
nh}n loại đ}u biết rằng Chúa 
đang }m thầm ra tay cứu giúp, 
không những yêu thương m{ 
còn kéo con người ra khỏi vòng 
nô lệ tiền t{i danh vọng v{ tội 
lỗi. 



Lửa Mến tháng 08 - 2020 | 31 

Nếu đọc Tin Mừng theo 
Thánh Máccô (MC 4,35-38), ta 
thấy Chúa Giêsu v{ c|c môn đệ 
đang đi trên thuyền thì sóng to 
gió lớn ập đến, l{m con thuyền 
chao đảo v{ tr{n đầy nước 
nhưng Chúa Giêsu vẫn ngủ. C|c 
môn đệ đ|nh thức Ng{i dậy v{ 
nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến 
nơi rồi Thầy chẳng lo gì sao?”. 
Trong đại dịch Corona n{y cũng 
vậy, nh}n loại đang đ|nh thức 
Chúa qua những lời kêu cầu. 
Nhưng nh}n loại đ|nh thức 
Chúa hay Chúa đ|nh thức nh}n 
loại? 

Trước những th{nh tựu của 
khoa học kỹ thuật hiện nay, tr{o 
lưu đề cao vật chất, hưởng thụ 
đ~ l{m cho con người sinh ra tự 
m~n không cần đến Thiên Chúa. 
Nh}n loại chỉ b|m víu v{o sự 
gi{u sang, tiền t{i, danh vọng v{ 
xem đó l{ cứu c|nh của đời 
mình. Cũng từ đó đ~ l{m nảy 
sinh biết bao tội lỗi l{m xói mòn 
lòng yêu thương b|c |i v{ băng 
hoại lu}n thường đạo lý. C|ch 
đ}y hơn hai ng{n năm, Th|nh 
Phêrô đ~ cảnh tỉnh con người về 
điều n{y: “Chúng ta đ~ không 
mang gì v{o trần gian thì cũng 
chẳng mang gì ra được. Vậy nếu 
có cơm ăn, |o mặc ta h~y lấy thế 
l{m đủ. Còn những kẻ muốn l{m 
gi{u thì sa chước c|m dỗ, sa v{o 

cạm bẫy v{ nhiều ước muốn ngu 
xuẩn, độc hại, đó l{ những thứ 
l{m cho con người chìm đắm 
trong cảnh hủy diệt tiêu vong. 
Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều 
|c l{ lòng ham muốn tiền bạc, vì 
buông theo lòng ham muốn đó, 
nhiều người đ~ lạc xa đức tin v{ 
chuốc lấy bao nỗi đớn đau x}u 
xé”. (1Tm 6,7-10). 

Chính vì thế, qua đại dịch 
n{y, Chúa đ~ đ|nh thức nh}n 
loại phải ý thức th}n phận mỏng 
manh của một kiếp người v{ bất 
lực trước những thiên tai, dịch 
bệnh m{ cậy dựa v{o Thiên 
Chúa. 

Qua đó, Chúa cũng x}y dựng 
lại một thế giới mới đầy ắp tình 
người của sự chia sẻ, yêu 
thương v{ hiệp nhất với nhau. 
Cơn đại dịch n{y sẽ tôi luyện con 
người có một c|ch nhìn mới để 
trưởng th{nh hơn trong cuộc 
sống v{ tỏ lộ khuôn mặt đầy yêu 
thương của Ng{i đang từng 
bước dẫn đưa nh}n loại v{o quỹ 
đạo của tình yêu, hay nói kh|c 
hơn l{ Chúa đang hiển dung 
trong thời đại hôm nay, để khắp 
năm ch}u “nối vòng tay lớn”, 
Ng{i hiển dung trong nội t}m 
từng con người để đưa nh}n loại 
bước v{o con đường ch}n thiện 
mỹ. 
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BCT 

Trên chuyến xe khởi h{nh 
từ S{igòn đi L}m Đồng đến thăm 
trại phong Di Linh của lớp học 
Docat. Anh l{ người năng động, 
hoạt b|t nhất trong nhóm ba 
mươi người của lớp học, với 
nhiều lứa tuổi kh|c nhau, từ U 
bảy lăm xuống bạn trẻ hai mươi 
t|m tuổi, đều hòa đồng, giao lưu, 
sinh hoạt với nhau rất vui vẻ, trẻ 
trung. Anh thì ở tuổi trung niên 
kh| chững chạc v{ đầy bản lĩnh 
đ{n ông, nhưng cũng rất h{i 
hước v{ có t{i ăn nói trước đ|m 
đông, lại luôn hăng h|i, nhiệt 
tình phụ giúp mọi người khi có 
ai nhờ vả chuyện gì trong 
chuyến đi, l{ anh sẵn s{ng l{m 
ngay. 

Cô MC trong xe mời anh 
đứng ra l{m quản trò để mọi 
người được thư gi~n, cười đùa, 
tạo bầu khí sinh hoạt vui tươi, 
quên đi tuyến đường d{i cả buổi 
phải ngồi trên xe chờ đến đích. 
Sau v{i b{i ca của mấy anh chị 
được giới thiệu, rồi tới phiên 
anh, anh tự nguyện xin kể một 
t}m sự về qu| khứ thời anh còn 
trai trẻ “Ngựa non h|u đ|”. C}u 
truyện sẽ l{ b{i học cho chính 

bản th}n anh v{ tất cả mọi 
người chúng ta, anh bắt đầu 
tường thuật về mình: 

- C|ch đ}y 25 năm, lúc đó tôi 
cũng gần 30 tuổi, ở một mức 
tuổi tr{n đầy sức sống v{ năng 
lực nhất. Chung quanh mọi 
người quen biết tôi, ai cũng đều 
th|n phục v{ khen tôi t{i giỏi 
hạng nhất, bởi họ thấy trí nhớ 
của tôi rất chính x|c trong một 
bộ óc thông minh vượt bậc. Cụ 
thể như vầy: Tôi chỉ cần đọc lướt 
qua b{i diễn văn d{i cả mấy 
trang giấy lớn l{ nhớ rõ từng câu 
từng chữ…, v{ khi đứng trên bục 
diễn thuyết, tôi ph|t ngôn trôi 
chảy, dõng dạc như một nh{ b|c 
học lỗi lạc trên thế giới n{y. 
Ngay cả quyển s|ch văn học 
“Truyện Thúy Kiều” d{y cộm 
như thế, tôi chỉ cần đọc qua hai 
lần l{ có thể kể lại vanh v|ch 
chẳng sai đoạn n{o, khiến cả bọn 
học trò cũng như người lớn ai 
nghe biết cũng phải phục tôi s|t 
đất luôn đó. Tôi th{nh công hầu 
như trong tất cả mọi l~nh vực 
nơi cuộc đời n{y tại thời điểm 
trai trẻ ấy. 

TRANG THANH NIÊN 
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- Thế rồi ng{y kia, có một vị 
linh mục gặng hỏi tôi điều n{y: “ 
Bạn nghĩ thế n{o về bản th}n 
mình? Bạn có sai quấy gì 
không!?? 

- Lúc ấy tôi nhìn ông cha 
bằng |nh mắt vô cùng tự tin v{ 
tự m~n bằng c}u trả lời rất tự 
đắc rằng: “Con thấy mình ho{n 
hảo rồi cha ạ!! Không hề phạm 
sai lầm gì hết…”. Miệng tôi đ~ 
kiêu ngạo thốt lên lời nói qu| 
ngạo mạn như thế, v{ trong bộ 
n~o của tôi cũng nghĩ l{ vậy…., 
luôn luôn cho mình t{i giỏi hơn 
hết mọi người.  

- Ngay đêm hôm đó, tôi ngủ 
một giấc say nồng cho tới tận 
s|ng hôm sau thức dậy, cảm gi|c 
thấy đầu óc mình trống rỗng l{ 
lạ. Tôi đến lớp dạy học như mọi 
ng{y, bỗng quên tuốt luốt gi|o 
trình mình đ~ soạn tối qua, thậm 
chí quên luôn cả tên tuổi học trò 
mình nữa!! Tiếp đến l{ mọi rắc 
rối, trở ngại dồn dập đổ xuống 
trên cuộc đời tôi. Lúc n{y tôi 
mới chợt giật mình nhận ra, từ 
l}u mình đ~ bỏ quên Thiên 
Chúa, đ~ d|m kiêu ngạo vì tất cả 
những gì th{nh công l{ do tự t{i 
sức khả năng mình m{ có, chứ 

không nhờ bởi ơn Chúa ban cho 
mới được… 

- Hậu quả từ tội kiêu ngạo 
của tôi đ~ l{m sự nghiệp của 
mình bị tiêu t|n tất cả. Tôi lúc 
n{y chỉ biết đấm ngực ăn năn 
xin lỗi Chúa, v{ bắt đầu tôi tập 
sống khiêm nhường để đền tội 
đ~ qua.  

- Tính ra l{ 25 năm rồi c|c 
bạn ạ!! Đầu óc tôi bị mụ mị v{ 
chẳng l{m ăn gì ra hồn hết, tới 
giờ vẫn sống độc th}n cô quạnh 
một mình. Nhưng mới đ}y, khi 
tôi tham gia v{o hội đo{n Công 
gi|o được v{i th|ng nay, trí nhớ 
tôi đ~ được phục hồi kh| tốt 
đẹp, t{i hùng biện cũng thu phục 
nhiều người gần gũi trở lại th}n 
|i với tôi rồi. Chúa đ~ mở lòng 
trí cho tôi để biết sống theo Lời 
Ng{i dạy, giờ đ}y tôi xin h|t tặng 
c|c bạn b{i “Con tim đ~ vui trở 
lại”. 

Giọng h|t của anh rất hùng 
hồn, khí thế l{m rung chuyển cả 
một vùng xung quanh, xo|y s}u 
v{o t}m hồn của mọi người nơi 
đ}y. Tạ ơn Chúa đ~ dùng anh 
như b{i học cho những ai còn lạc 
bước sai đường, biết khiêm tốn 
trở về bên Chúa, để t}m hồn 
mình được hạnh phúc bình an. 
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Hoa Vàng 
WGPSG -- Cháu Đạt không biết giờ lớn như thế nào? Có còn nhớ 

một thời có cô Sơn, một người bạn lớn mà Đạt rất tin cậy, chuyện gì 
Đạt cũng kể, mà chỉ kể cho mình cô Sơn nghe thôi… 

Lang thang chín năm trời ở 
nh{ trọ, đến năm 95, gia đình tôi 
mới có được căn nh{ nhỏ n{y.  

H{ng xóm gần nh{ tôi nhất - 
l{ gia đình một anh chị hiền l{nh 
dễ thương. Con g|i nh{ b|c ấy lên 
xe hoa, đến khi sinh con đầu lòng, 
đặt tên l{ Đạt, lại ẵm về nh{ cho 
mẹ chăm sóc.  

Ng{y Đạt v{o nh{ trẻ, nó chạy 
qua nh{ tôi, kể cho Sơn - con gái 
tôi - nghe đủ điều trên trường. Nó 
thường hay như thế, quấn quýt 
với cô Sơn v{ kể cho Sơn nghe 
mọi chuyện. 

Một hôm, nó hấp tấp chạy 
qua, vui mừng tíu tít: 

- Cô Sơn ơi, con sắp có em rồi 
đó! Nếu l{ em g|i thì… con sẽ đặt 
tên cho em… gần giống tên mẹ 
con! M{ nếu l{ con trai, con sẽ đặt 
tên l{ Quốc Huy! Quốc Đạt l{ anh 
của Quốc Huy, nghe có được 
không, Cô Sơn? 

- Con “ngon” ghê, chọn tên 
cho em mình nữa cơ đấy! M{ sao 
con biết sắp có em? 

- Con nghe ba mẹ con nói 
chuyện với nhau! 

Nó cứ thế, qua huyên thuyên 
với cô Sơn từng ng{y, khoe với 
Sơn những món đồ nó để d{nh 
cho em mình: “Con để d{nh cho 
em con những món n{y, mai mốt 
em lớn lên l{ có đồ chơi ngay! 
Con không chơi mạnh tay đ}u, sẽ 
dễ hư đồ chơi của em con, cô Sơn 
{!” 

Niềm vui của bé Đạt xem 
chừng mỗi ng{y một tăng lên. 
Bỗng một hôm, nó qua gặp Sơn 
với bộ mặt thảm sầu, không còn 
huyên thuyên nữa. 

TRANG THIẾU NHI 
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- Sao hôm nay Đạt không kể 
chuyện cho cô Sơn nghe? Đúng 
rồi, Đạt nghịch ph|, bị ông b{ la 
phải không? Hay l{ mẹ la Đạt? 

- Không phải đ}u, cô Sơn ơi! 
Con mất em rồi! 

- Sao vậy? Ai nói con nghe 
thế? 

- Con nghe ba mẹ con c~i 
nhau! Con mất em rồi! Ba con 
giận lắm, bỏ đi về nh{ Nội, không 
muốn về chơi với con nữa! 

- Thật không? Ừ, m{ con mất 
em là mất thế n{o? 

- Con nghe nói, từ nay về sau, 
mẹ không muốn có em bé nữa. Ba 
mẹ con c~i nhau ghê lắm, cô Sơn 
{! Con cũng thấy buồn. Nh{ con ai 
cũng buồn, ông b{ Ngoại con 
cũng rất buồn, không ai nói 
chuyện với nhau nữa… 

Hình như nó khóc, rồi nó 
quẹt tay |o v{o mắt, bỏ chạy về. 

Sau đó, tôi nghe một cô l|ng 
giềng kể: 

- Mẹ thằng Đạt ph| thai rồi cô 
ạ! Nó qua nhờ con đưa đi ph| 
thai. Nó năn nỉ qu|, nói l{ không 
đủ sức nuôi con, to{n phải nhờ vả 
ông b{ ngoại… Lại nữa, sinh l{m 
gì, xấu người đi, vừa đau, vừa 
khổ, vừa chẳng có thời gian l{m 
ăn… Nghe đ}u b|c sĩ nói nó yếu 
lắm, từ nay về sau không có con 
được nữa đ}u! Con cũng thấy hối 

hận l{ đ~ đưa nó đi đến chỗ nó đ~ 
nhắm đến để ph| thai. Con có 
khuyên nó trước rồi, m{ nó cứ 
dứt kho|t phải đi ph|. Ai dè nó 
giấu cả nh{, rồi nhờ con chở đi. 
Hai b|c buồn lắm. Còn chồng nó 
thì bỏ đi chạy xe kh|ch, rảnh thì 
nhậu nhẹt, đ|nh b{i, không muốn 
về nh{… Con |y n|y qu|…. 

Khi ch|u Đạt v{o lớp Một, thì 
anh chị h{ng xóm dễ thương của 
tôi buồn b~ chia tay với tôi. Tôi 
tôn trọng, không hỏi nguyên 
nh}n tại sao anh chị không định 
cư nơi đ}y m{ còn đi đ}u xa nữa? 
Chỉ mong luôn nhớ về nhau v{ có 
dịp thì thăm hỏi nhau. 

Anh chị l|ng giềng đi bằn bặt 
từ đó, không về lại xóm xưa. Nghe 
nói nợ nần gì đó nhiều lắm, anh 
chị phải thanh to|n cho hết, rồi đi 
về vùng quê xa xôi m{ sinh sống. 
Ch|u Đạt không biết giờ lớn như 
thế n{o? Có còn nhớ một thời có 
cô Sơn, một người bạn lớn m{ 
Đạt rất tin cậy, chuyện gì Đạt 
cũng kể, m{ chỉ kể cho mình cô 
Sơn nghe thôi… 

Mong cho ch|u ở đ}u cũng có 
một người bạn đ|ng tin cậy, chia 
sẻ buồn vui với ch|u, cho ch|u 
quên đi l{ ch|u đ~ từng mừng hụt 
vì tưởng rằng mình sắp có được 
đứa em ruột th}n thương để 
n}ng niu chiều chuộng… 

Hoa Vàng (x. NSTM 6.2017) / Nguồn: WGPSG 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/cau-be-xom-toi-60847
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BS Vũ Phong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Châm cứu là một bộ phận 
quan trọng trong cả hệ thống y 
học cổ truyền (YHCT) phương 
Đông. Trong thực tế, châm cứu 
được chỉ định rộng rãi trong 
điều trị các bệnh cơ xương 
khớp và thoái hóa khớp gối. 

Theo các nghiên cứu, châm 
cứu có tác dụng giảm đau (do 
phối hợp nhiều cơ chế như: Ức 
chế dẫn truyền cảm gi|c đau, 
kích thích sản sinh morphin nội 
sinh trong cơ thể), t|c động qua 

cung phản xạ thần kinh giúp 
điều hòa hoạt động c|c cơ quan 
tạng phủ bên trong, chống rối 
loạn thần kinh chức năng do 
quá trình bệnh lý kéo dài gây 
ra. 

Phát triển kỹ thuật châm 
cứu kết hợp với hiện đại 

Thủy ch}m (dùng kim đưa 
1 lượng nhỏ thuốc - thường là 
thuốc bổ vào huyệt): Tác dụng 
được gia tăng nhờ tăng t|c 
động lên huyệt châm và phối 

SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 

 

https://suckhoedoisong.vn/cham-cuu.html
https://suckhoedoisong.vn/y-hoc-co-truyen.html
https://suckhoedoisong.vn/y-hoc-co-truyen.html
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hợp với tác dụng dược lý của 
thuốc. Thủy châm có hiệu quả 
cao trong điều trị giảm đau 
khớp v{ tăng t|c dụng bổ gân 
xương khi thủy châm các huyệt 
bổ thận, bổ g}n (như huyệt 
Thận du, Dương lăng tuyền…). 
Cũng cần lưu ý, thủy châm chỉ 
bơm thuốc vô huyệt, không 
phải l{ bơm thuốc vô khớp. 

Cấy chỉ (nhu ch}m): Đưa 
chỉ tiêu catgut hoặc chỉ tiêu 
khác vô huyệt, khi chỉ tiêu tan 
dần trong huyệt giúp gia tăng 
thời gian kích thích lên huyệt 
v{ kích thích tăng chuyển hóa, 
tăng tuần ho{n nuôi dưỡng tại 
vùng được cấy chỉ. Khi dùng 
phương ph|p cấy chỉ mang lại 2 
lợi ích cho người bệnh, đó l{ 
tăng hiệu quả và tiết kiệm thời 
gian cũng như t{i chính (do liệu 
trình cấy chỉ trung bình 2-4 
tuần/ cấy 1 lần). 

Thời gian: Châm cứu, điện 
châm và thủy châm ngày 1 lần, 
một đợt điều trị (liệu trình) 
thông thường 20 lần châm/1 
liệu trình (châm cứu, điện 
châm), riêng thủy châm thông 
thường 10-15 lần/liệu trình. Có 
thể châm từ 1-3 liệu trình tùy 
theo diễn tiến và mức độ bệnh 

nặng nhẹ của riêng từng bệnh 
nhân (giữa 2 liệu trình, nghỉ 5-
7 ngày). 

Cấy chỉ (nhu châm), từ 2-
4 tuần cấy 1 lần, thông 
thường cấy chỉ 3 lần 

Qua thực tiễn điều trị thoái 
hóa khớp gối tại Bệnh viện        
Y học cổ truyền TP.HCM, các 
phương pháp châm cứu, điện 
châm, thủy châm và nhu châm 
đều có hiệu quả cao. Trong điều 
trị tùy theo giai đoạn đau (cấp 
tính hay mạn tính kéo dài), thầy 
thuốc chọn lựa những phương 
pháp và thời gian phù hợp. 

Lời khuyên của thầy 
thuốc 

Người tho|i hóa khớp gối 
cần hạn chế đứng l}u, đi bộ 
nhiều, trong đợt đau cấp tính 
cần được nghỉ nghơi. Những 
động t|c thể dục phù hợp l{ bơi 
v{ đạp xe đạp, thời gian trung 
bình 30 phút/ng{y. Cần có chế 
độ ăn uống giàu canxi và 
kho|ng chất; kiểm so|t c}n 
nặng. Đ}y l{ những điều cần 
thiết giúp phòng ngừa, điều trị 
v{ chống t|i ph|t ở những 
người bệnh tho|i hóa khớp gối. 

(Theo Traditional Medicine) 

 

https://suckhoedoisong.vn/chua-say-nang-bang-y-hoc-co-truyen.html
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Giuse Huỳnh Bá Song 

Sáng ngày 17.6.2020, khi 
trời chưa s|ng tỏ m{ con đường 
Kim Long bên bờ sông Hương 
hiền hòa, thơ mộng khoảng 
trước cổng Đại chủng viện Tổng 
gi|o phận Huế đ~ rộn rịp bóng 
người. Những nhóm năm ba 
chiếc |o d{i trắng với chiếc d}y 
đeo đỏ hồng xinh xắn xúm xít 
bên nhau chuyện trò rộn r~; 
những chiếc b{n nho nhỏ của c|i 
qu|n cốc c{ phê bên lề đường 
dưới bóng c}y với dăm anh quần 
|o chỉnh tề, đứng ngồi trông 

chững chạc hẳn với chiếc c{ vạt 
m{u đỏ pọt đô trên cổ |o tinh 
tươm. Bầu khí sinh động nơi đ}y 
s|ng hôm nay với từng nhóm 
người ra v{o  liên tục, như b|o 
trước một sự kiện quan trọng 
sắp xảy đến v{ chiếc băng-rôn 
tươi tắn sắc m{u, căng ngang 
qua hai chiếc trụ cổng dường 
như đ~ nói lên tất cả - Lễ Mừng 
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - 
bổn mạng GĐPTTTCG TGP Huế .  

Vào bên trong khuôn viên 
của ĐCV Huế, bầu khí c{ng nhộn 

TIN GĐPTTTCG KHẮP NƠI 
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nhịp hơn: nhóm tất tả khu}n v|c 
c|c thùng t{i liệu từ xe v{o 
phòng họp, nhóm c{i d}y cờ 
đo{n v{o những chiếc cột cắm 
v{o gi| để chuẩn bị cho Th|nh lễ 
sắp đến, v{ nhiều hơn hết l{ 
từng nhóm người nhỏ lẻ, kéo 
nhau lang thang qua các con 
đường ngang dọc của khu ĐCV 
rộng lớn, bề thế, cổ kính của TGP 
đ~ hiện diện nơi đ}y h{ng trăm 
năm qua. Nơi đ~ từng đ{o tạo 
biết bao thế hệ ơn gọi linh mục, 
m{ những người gi|o d}n như 
anh chị em có lẽ chưa hề nghĩ 
mình sẽ có ng{y được diện kiến 
như hôm nay. Một đo{n kh| 
đông đo{n viên với những 
gương mặt còn bỡ ngỡ, ngơ ng|c 
nhìn ngắm một c|ch hiếu kỳ 
khung cảnh bao qu|t chung 
quanh, đ~ được một linh mục 
d|ng người nhỏ nhắn, nhanh 
nhẹn nhiệt tình đến  hướng dẫn, 
giải thích mọi thắc mắc, dẫn đưa 
từ khu nh{ truyền thống hội 
Xu}n Bích đến tận khu nghĩa 
trang cổ kính nằm trang trọng ở 
vị trí giữa trung t}m ĐCV, nơi 
yên nghỉ của c|c linh mục thừa 
sai, c|c cha gi|o sư của ĐCV qua 
c|c thời kỳ - những người đ~ tận 
tụy d}ng hiến cả tuổi thanh 
xu}n, cả cuộc đời mình cho sự 
nghiệp đ{o tạo ơn gọi phục vụ 
cho công cuộc mở mang Nước 

Chúa ở vùng đất truyền gi|o 
n{y. Đến gần để có dịp lắng 
nghe, giải thích, v{ ngạc nhiên 
chưa khi chúng tôi biết được 
rằng, vị linh mục nhiệt th{nh, 
khiêm nhượng không nề h{ ấy 
chính l{ cha Giuse Hồ Thứ, gi|m 
đốc ĐCV của TGP Huế. Vui vẻ, 
cởi mở với nụ cười luôn nở trên 
môi, ng{i đ~ giúp anh chị em 
gi|o d}n qua tiếp xúc đ~ tìm 
thấy một hiểu biết s}u sắc về 
môi trường đ{o tạo chuyên s}u 
ơn gọi trong một bầu khí trao 
đổi gần gũi, th}n tình, yêu 
thương từ không gian trang 
nghiêm, cho|ng ngợp của một 
Đại chủng viện có truyền thống  
đ{o tạo ơn gọi chất lượng l}u 
đời của Gi|o hội Việt Nam. 

Địa điểm sinh hoạt l{ một 
phòng hội họp, học tập của c|c 
thầy nên trang thiết bị kh| đầy 
đủ, từ }m thanh, m|y chiếu, đến 
|nh s|ng, quạt đèn; đó l{ công 
sức đóng góp không nhỏ của quý 
cha v{ c|c thầy trong ĐCV lần 
đầu có dịp phục vụ anh chị em 
gi|o d}n. Gần đến giờ sinh hoạt, 
số đo{n viên hội tụ về c{ng đông 
thì c|c anh trong BCH gi|o phận 
c{ng thêm vất vả: Ghi danh, 
ph}n ph|t t{i kiệu, c{-vạt, d}y 
đeo… trong bầu khí h}n hoan, 
bận rộn, vui vẻ, tay bắt mặt 
mừng của đo{n viên từ c|c xứ 
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đo{n ở khắp nơi trong TGP hội 
tụ về đ}y. Cha  Giuse Phạm Xu}n 
Cường, Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG TGP Huế tất bật, 
chạy như con thoi kiểm tra lần 
cuối c|c việc chuẩn bị bắt đầu 
buổi sinh hoạt; phờ phạc vì bao 
ngày qua phải lo toan mọi việc, 
nhưng trên môi vẫn luôn rạng 
rỡ nụ cười, vì b}y giờ tất cả đ~ 
đ}u v{o đấy. Chương trình họp 
mặt của đo{n thể hôm nay gồm 
có hai phần chính: Tập huấn về 
đặc sủng v{ sứ mạng của 
GĐPTTTCG v{ Th|nh lễ mừng 
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
bổn mạng GĐPTTTCG TGP Huế 
với ý nguyện cầu cho sự Hiệp 
nhất - Yêu thương. 

Cả hội trường nổi lên tràng 
ph|o tay rộn r~ sau lời giới thiệu 
của cha TLH Giuse, ch{o mừng 
cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, 
TLH GĐPTTTCG VN v{ c|c anh 
chị trong BCH GĐPTTTCG VN v{ 
TGP Sàigòn về tham dự ng{y 
họp mặt. “Những ai đang vất vả 
mang g|nh nặng nề, h~y đến 
cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 
dưỡng. Anh em h~y mang lấy 
|ch của tôi, v{ h~y học với tôi, vì 
tôi có lòng hiền hậu v{ khiêm 
nhường.” (Mt 11, 28-29 ) l{ Lời 
Chúa m{ cha Vinhsơn muốn chia 
sẻ cùng anh chị em đo{n viên. 
Người tông đồ trên con đường 

theo Chúa vẫn phải mang theo 
g|nh nặng của cuộc đời mình m{ 
bước theo Người: “Ai không v|c 
thập gi| mình m{ theo Thầy, thì 
không xứng với Thầy ..” (Mt 
10,38 ) nên l{ người tông đồ của 
Th|nh T}m Chúa, phải biết tín 
th|c v{o Chúa, biết chạy đến v{ 
tựa v{o Chúa để được Chúa ủi 
an, n}ng đỡ giúp chúng ta vượt 
qua những khó khăn, những 
gian khó v{ tìm thấy sự bình an, 
viên m~n trong cuộc sống. Đến 
với Chúa còn để được học từ 
Chúa, học c|ch g|nh v|c những 
vất vả gian tru}n theo mẫu 
gương của Chúa - hiền l{nh v{ 
khiêm nhượng trong lòng. Hiền 
l{nh để dễ gần gũi với mọi người 
v{ cũng được mọi người gần gũi; 
yêu mến để qua đó ta có thể dễ 
d{ng thực thi sứ vụ tông đồ m{ 
Chúa mời gọi: Yêu thương v{ 
phục vụ tha nh}n. Khiêm nhu hạ 
mình xuống để đến được với 
mọi người theo gương của Chúa 
Giêsu, từ một vị Thiên Chúa Ngôi 
Hai, vì yêu thương v{ để cứu 
chuộc lo{i người; Người đ~ hạ 
mình xuống thế l{m người, chịu 
nạn chịu chết như một tội nh}n 
hèn mọn v{ chính sự khiêm 
nhượng n{y, Người đ~ chinh 
phục lo{i người chúng ta chứ 
không phải bằng vị thế của 
mình. 
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Đề tài thứ 2: Đặc sủng v{ sứ 
mạng của GĐPTTTCG đ~ được 
cha Giacôbê Nguyễn Xu}n L{nh, 
gi|o sư ĐCV Huế, đặc tr|ch 
chủng sinh chia sẻ rất công phu 
v{ s}u sắc theo đơn đặt h{ng của 
chính Đức TGM Giuse, đ~ nói lên 
tấm lòng quan t}m chăm sóc của 
vị chủ chăn TGP với một đo{n 
thể tông đồ vừa mới được quy 
tụ, kiện to{n lại sinh hoạt. Trình 
b{y bằng m|y chiếu, một hình 
thức diễn đạt sinh động, hiện 
đại, cha Giacobe đ~ giới thiệu 
từng bước nền tảng của việc tôn 
sùng TTC qua c|c thời kỳ, từ 
Cựu ước đến hiện tại để giúp 
mọi người nhận ra được cốt lõi 
của việc sùng kính l{ qua Tr|i 
Tim của Chúa Giêsu, chúng ta 
kh|m ph| được Thiên Chúa yêu 
thương chúng ta vô bờ bến. Từ 
nhận thức đó, giúp mọi người 
thấy được rằng: Sùng kính TTC 
(tôn thờ tình yêu Thiên Chúa) 
cũng l{ hình thức tuyên xưng 
đức tin của người Kitô gi|o một 
c|ch ho{n hảo. Từ đ}y, cha 
Giacôbê giới thiệu sứ mạng của 
GĐPTTTCG l{ phải quảng b|, 
mời gọi mọi người h~y chạy đến 
với Tr|i Tim yêu thương của 
Chúa để biết YÊU như Chúa YÊU, 
biết YÊU người quảng đại hơn, 
góp phần v{o việc canh t}n, đổi 
mới lu}n lý, lương t}m nh}n 

loại, vì như ng{i nhận định: Nhu 
cầu Đền tạ Tr|i Tim Chúa Giêsu 
trong c|c gia đình hiện tại cần 
hơn bao giờ hết. Riêng đo{n 
viên GĐPTTTCG phải biết d}ng 
mình cho Trái Tim Chúa trong 
mọi tư tưởng, lời nói, việc l{m… 
để có thể đền bù, phạt tạ Tr|i 
Tim Chúa nh}n l{nh bằng chính 
đời sống có Chúa, trong Chúa v{ 
vì Chúa. Sống hiệp nhất với chúa 
trong mọi tư tưởng, h{nh động; 
biết từ bỏ, hy sinh, dấn th}n… để 
có thể đem Chúa đến với mọi 
người, đó l{ c|ch đền bù, phạt tạ 
tích cực, đem lại niềm vui, niềm 
an ủi cho Tr|i Tim nh}n l{nh của 
Chúa Giêsu Kitô. 

Chương trình được tiếp tục 
bằng sinh hoạt b|o c|o, chia sẻ 
của c|c xứ đo{n GĐPTTTCG 
trong TGP Huế. Lần lượt Đo{n 
trưởng c|c xứ đo{n: Kinh Đôi, 
H{ Úc, Ngọc Hồ, Nam Đông, 
Thạch H~n, Bình Điền, đ~ ph|t 
họa những nét chung, đa số vẫn 
duy trì c|c sinh hoạt chính của 
đo{n thể: Họp mặt, dự lễ thứ S|u 
đầu th|ng, đọc kinh to|n tại c|c 
gia đình, cộng t|c với gi|o xứ… 
nhưng tựu trung vẫn còn gặp 
qu| nhiều khó khăn với những 
đề nghị cụ thể như: Xin tổ chức 
học tập cho BCH c|c cấp (Kinh 
Đôi), cung cấp Nội san Lửa Mến 
(H{ Úc), cha TLH nên mỗi năm 
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về thăm xứ đo{n một lần (Nam 
Đông, Bình Điền) nhưng dễ 
thương nhất l{ anh chị em xứ 
đo{n dự bị An Truyền, năm rồi 
cũng về tham dự với hy vọng 
được kết nạp v{o đo{n thể, 
nhưng năm nay lại về nhưng vẫn 
chưa được kho|c lên mình chiếc 
|o đo{n viên.  

Cha TLH Giuse đúc kết c|c 
ph|t biểu, c|m ơn sự quan tâm 
chăm sóc của Đức TGM Giuse, 
quý cha linh hướng c|c xứ đo{n; 
đ|nh gi| cao những th{nh quả 
bước đầu trong việc duy trì c|c 
mặt hoạt động của anh chị em 
cũng như ghi nhận những  đề 
xuất, góp ý của BCH c|c cấp, sẽ 
cố gắng thực hiện trong thời 
gian tới, nhất l{ việc tổ chức 
tuyên hứa th{nh lập xứ đo{n An 
Truyền, đ|p lại lòng mong mỏi 
của anh chị em. 

   Sau giờ giải lao, cộng đo{n 
vô cùng h}n hoan được đón Đức 
TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đến 
ban huấn từ cho ng{y họp mặt 
của GĐPTTTCG TGP Huế. Gần 
gũi v{ ch}n tình, vị chủ chăn của 
TGP đ~ d{nh thời gian ít ỏi của 
mình để đến động viên, chia sẻ 
về sứ mệnh của c|c th{nh viên 
GĐPTTTCG trong TGP. Bằng 
giọng nói ấm |p, Đức TGM Giuse 
đ~ x|c định mạnh mẽ với cộng 
đo{n: Th|nh T}m Chúa Giêsu 

chính l{ biểu tượng của tình yêu 
Thiên Chúa giữa lòng nh}n loại. 
Trong bầu khí lặng im, lắng nghe 
lời ph|t biểu, chợt một c}u hỏi 
bất ngờ của Đức TGM Giuse 
vang lên khiến mọi người sửng 
sốt v{ khi chợt nghĩ ra cả cộng 
đo{n đ~ ồ lên thích thú - Tôi nói, 
anh chị em có hiểu không?. T}m 
tình của vị chủ chăn khiến mọi 
người c{ng thêm xúc động, Đức 
TGM Giuse, người con của quê 
hương Thanh Hóa, khi về phụ 
tr|ch TGP Huế, ng{i đ~ chủ động 
học hỏi để thích nghi với môi 
trường phục vụ mới, học giọng 
Huế để hội nhập với mọi người 
bằng nhận định – Chúng ta là 
một cộng đo{n chứ không chỉ l{ 
những c| nh}n. 

   Thế giới đang ph}n hóa! 
Đức TGM cảnh b|o mọi người - 
Khoa học c{ng tiến bộ, hận thù 
c{ng ph|t triển, tình yêu c{ng bị 
đe dọa, ch{ đạp. Nh}n loại đối 
xử với nhau không có tình yêu. 
Do đó, Đức TGM nhấn mạnh: Sứ 
mệnh của GĐPTTTCG l{ phải 
đem tình yêu của Chúa đến với 
mọi người, giúp đổi mới, ho|n 
cải gia đình, x~ hội v{ nh}n loại. 
Mỗi th{nh viên của GĐPTTTCG, 
hằng ng{y phải biết d}ng lên 
Th|nh T}m Chúa từ lời nói, ý 
tưởng, việc l{m… để qua Tr|i 
Tim nh}n |i của Người, tất cả sẽ 
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biến đổi nên muối, nên men, nên 
tình yêu thương đem đến cho 
mọi người.  

Th|nh lễ mừng kính Th|nh 
T}m Chúa Giêsu được tổ chức 
trang trọng trong nh{ nguyện 
của ĐCV do Đức TGM Giuse 
Nguyễn Chí Linh chủ tế. Tập 
trung trên s}n trước nh{ truyền 
thống, những chiếc cờ đo{n 
giương cao với anh chị em đo{n 
viên gương mặt đầy cảm xúc 
tiếp bước theo sau, đ~ đón đo{n 
đồng tế tiến v{o trong nguyện 
đường. Đồng tế với Đức TGM 
còn có Đại diện TGM Giuse; cha 
Giuse Hồ Thứ, Gi|m đốc ĐCV 
Huế; cha Đaminh Phan Hưng, 
TTK HĐMV TGP Huế; cha 
Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, TLH 
GĐPTTTCGVN; cha Giacôbê 
Nguyễn Xu}n L{nh, Lm Đặc 
tr|ch chủng sinh ĐCV; cha Giuse 
Phạm Xu}n Cường, TLH 
GĐPTTTCG TGP Huế.  

Chia sẻ trong Th|nh lễ, Đức 
TGM Giuse một lần nữa nhắc lại 
tình yêu vô biên của Thiên Chúa 
d{nh cho nh}n loại; thứ tình yêu 
nhưng không đổ ra từ tr|i tim bị 
xé n|t bởi lưỡi đòng, tuôn đổ 
đến giọt m|u cuối cùng cho 
người mình yêu. Một tình yêu 
đích thực m{ chúng ta hằng 
mong mỏi. Đức TGM mời gọi 

mọi người luôn học hỏi để khám 
ph| bí quyết yêu thương của 
Chúa “…h~y học cùng tôi vì tôi 
hiền l{nh v{ khiêm nhượng 
trong lòng” (Mt 11,29 ). Với anh 
chị em đo{n viên GĐPTTTCG 
trong TGP, Đức TGM Giuse }n 
cần nhắc nhở, hằng ng{y trong 
cuộc sống, nên tín th|c v{ xin 
TTC uốn lòng chúng con giống 
như Tr|i Tim Chúa - Hiền l{nh 
v{ Khiêm nhượng để có thể yêu 
thương v{ phục vụ tha nh}n như 
TTC hằng mong ước. 

Th|nh lễ kết thúc bằng bữa 
cơm hiệp thông ấm tình cha con. 
Đức TGM Giuse, quý cha trong 
TGP, quý thầy trong ĐCV v{ anh 
chị em cùng qu}y quần trong 
gian phòng ăn tuy nhỏ bé của 
ĐCV nhưng luôn ấm |p, rộn r~ 
tiếng nói cười. Hình ảnh vị chủ 
chăn đơn sơ đến từng b{n cơm, 
thăm hỏi từng anh chị em có lẽ 
l{ dấu ấn gần gũi, th}n thương 
m{ những người tông đồ ch}n 
chất ở những xứ đạo vùng s}u, 
chắc chưa bao giờ mơ đến mình 
sẽ có được trong đời sống đạo 
của mình. “…h~y học cùng tôi, vì 
tôi hiền l{nh v{ khiêm 
nhượng…” l{ đ}y, b{i học vỡ 
lòng tình yêu của TTC đ~ được 
Đức TGM Giuse ph|c họa đơn sơ 
v{ s}u sắc.   
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BTT GĐPTTTCG GP Hải Phòng 

 

   

Trong tâm tình hân hoan 
v{ tạ ơn, được sự đồng ý của 
Đức Tổng gi|m mục Giuse Vũ 
Văn Thiên, Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) gi|o phận Hải 
Phòng đ~ tổ chức Th|nh lễ tạ 
ơn mừng kính trọng thể Th|nh 
T}m Chúa Giêsu tại th|nh 
đường gi|o xứ Kẻ Sặt, v{o thứ 
Ba, ng{y 23.06.2020, do Đức 

cha Giuse chủ sự. Đồng tế với 
ng{i có c|c cha linh hướng c|c 
xứ đo{n trong gi|o phận.  

Cha xứ Kẻ Sặt Phêrô 
Nguyễn Văn Nguyên, Ban 
H{nh gi|o, BCH GĐPTTTCG 
gi|o phận cùng xứ đo{n Kẻ Sặt 
đ~ vui mừng đón tiếp quý cha, 
quý nam nữ tu sỹ v{ gần 
2.000/3.100 anh chị em đo{n 
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viên của 37 xứ đo{n trong 5 
gi|o hạt đ~ về tham dự. 

Trong niềm vui, BCH 
GĐPTTTCG GP vui mừng ch{o 
đón cha TLH GĐPTTTCG Việt 
Nam Vinhsơn Nguyễn Văn 
Hồng, anh Trưởng BCH 
GĐPTTTCG Việt Nam Giuse 
Huỳnh B| Song, cùng ph|i 
đo{n GĐPTTTCG TGP S{igòn 
do anh Giuse Trịnh Văn Tiến l{ 
trưởng đo{n; đo{n BCH 
GĐPTTTCG gi|o phận Bùi Chu 
do anh Giuse Trần Thế Việt l{ 
trưởng đo{n cùng về tham dự. 

Anh Giuse Huỳnh B| Song - 
Trưởng BCH GĐPTTTCG Việt 
Nam gặp gỡ, chúc mừng v{ 
chia sẻ với mọi người, niềm 
vui được trở lại với anh chị em 
đo{n viên, nói lên sự quan 
t}m, cùng hiệp nhất gắn kết từ 
trung ương tới c|c xứ đo{n 
trong tình anh em đại gia đình 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, trong 

hành trình l{ người tông đồ 
Trái Tim Chúa. 

   Sau đó, cha TLH 
GĐPTTTCG Việt Nam chia sẻ: 
“...Trong h{nh trình Đức tin v{ 
l{m tông đồ cho Th|nh T}m 
Chúa Giêsu, điều cần nhất cho 
anh chị em l{ phải có ‘niềm 
vui’. Niềm vui ấy giúp ta vượt 
qua những khó khăn, r{o cản 
trên đường truyền gi|o. Có 
niềm vui trong Chúa để mang 
lại sự khiêm nhường, đo{n kết, 
gắn bó thương yêu nhau hơn, 
v{ sống cuộc đời mạnh mẽ 
hơn, không lo }u sợ h~i trong 
mọi ho{n cảnh...” 

   Tiếp theo cha TLH GP Hải 
Phòng Antôn Nguyễn Văn 
Ninh huấn dụ: “Qua lời Chúa 
Giêsu cầu nguyện với Chúa 
Cha: ‘Con xin ngợi khen Cha, vì 
Cha đã giấu không cho bậc 
khôn ngoan thông thái biết 
những điều này, nhưng lại mạc 
khải cho những người bé mọn’. 
(Mt 11,25). Người bé mọn l{ 
những người biết đón nhận ơn 
Cứu độ của Chúa. Sự khôn 
ngoan phải mang trong mình 
những t}m tình của Chúa 
Giêsu, đó l{ sự khôn ngoan 
trong Chúa. Cho nên, cần có 
hai điều căn bản: Thứ nhất, 
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đo{n viên l{ tông đồ gi|o d}n 
phải thực hiện đời sống khiêm 
nhường theo Lời Chúa Giêsu 
dạy: ‘hãy học với tôi, vì tôi có 
lòng hiền hậu và khiêm 
nhường’. Khi mang trong mình 
những t}m tình của  Chúa 
Giêsu thì t}m hồn anh chị em 
sẽ được bình an trở lại. Chúng 
ta cần theo học Chúa Giêsu 
suốt đời, cần lột bỏ những tự 
h{o về khôn ngoan thông th|i 
thế tục, cần sống hồn nhiên 
khiêm tốn như trẻ thơ. Thứ 
hai, h~y loại bỏ “c|i tôi”, vì “c|i 
tôi” của mình nó lớn hơn mọi 
điều kh|c thì không biết cảm 
thông v{ bao dung với tha 
nh}n, trở nên cứng cỏi, khép 
kín, nghi ngờ, v{ vô cảm. 
Những người như thế, họ 
chẳng còn sợ ai, ngo{i Thiên 
Chúa. Xin Chúa cho anh chị em 
sống khiêm nhường để có 
được sự bình an, vui tươi, 
xứng đ|ng l{ tông đồ Tr|i Tim 
Chúa Giêsu trong hành trình 
tiến về hạnh phúc Nước Trời.” 

   Đến 09g30, cùng với 
ĐTGM Giuse v{ đo{n đồng tế, 
đo{n viên c|c gi|o hạt với cờ 
đo{n đ~ cung nghinh tượng 
Th|nh T}m Chúa Giêsu từ nh{ 
xứ về th|nh đường trong tiếng 

h|t lừng vang b{i Th|nh ca: 
“Giêsu chúng con tới đây sấp 
mình...” 

   Trong Th|nh lễ, qua b{i 
giảng, ĐTGM chia sẻ với cộng 
đo{n trong t}m tình khơi dậy 
tình yêu trao ban của Thiên 
Chúa cho nh}n loại, đ~ thể 
hiện nơi dòng m|u đổ ra từ 
Trái Tim Chúa Giêsu. Tình yêu 
của Chúa nhằm thắp lên ngọn 
lửa yêu thương của Thánh 
Tâm Chúa Giêsu trong lòng 
mọi người, mọi gia đình, mọi 
môi trường sống, để cộng tác 
với Chúa biến đổi tất cả nên 
muối men, nên ánh sáng Tin 
Mừng, sự sống và tình thương 
của Chúa trong lòng xã hội 
hôm nay. Trái Tim Chúa Giêsu 
đ~ thiết tha gọi mời nhân loại 
qua Thánh nữ Margarita Maria 
Alacốc, sứ giả của tình yêu 
Thánh Tâm... và trong kinh cầu 
chúng ta vẫn đọc : “Trái Tim 
Đức Chúa Giêsu là mạch đầy 
dẫy hằng chảy ơn lành cho hết 
mọi người chúng con”. Mọi 
người đều nhận thức rằng, 
không ai có thể l{m cho tr|i 
tim mình trở th{nh tốt được! 
Bởi vì, tr|i tim của tất cả mọi 
người đều bị tổn thương vì tội 
lỗi. Thiên Chúa đ~ ban tặng 



Lửa Mến tháng 08 - 2020 | 47 

nh}n loại Con Yêu Dấu của 
Người l{ Đức Giêsu Kitô, để 
nhờ Người, với Tr|i Tim Tình 
Yêu cao cả, tr|i tim của tất cả 
mọi người được nối kết, biến 
đổi v{ thông phần sự sống 
Thiên Chúa. Anh chị em 
GĐPTTTCG l{m tông đồ cho 
Trái Tim Chúa Giêsu hãy diễn 
tả tình yêu vô biên, tình yêu vô 
điều kiện của Thiên Chúa. Nhờ 
Trái Tim Chúa Giêsu, chúng ta 
sẽ không rơi v{o đường của 
ma quỉ, thế gian, x|c thịt. Nhờ 
Tr|i Tim Đức Giêsu, chúng ta 
sẽ không rơi v{o đường của 
bóng đêm, tội lỗi, sự chết. 

Tr|i Tim Chúa Giêsu đ~ 
l{m nên những điều kỳ diệu. 
Tr|i tim chúng ta chung nhịp 
với Tr|i Tim Đức Giêsu, chúng 
ta có thể vượt qua những giới 
hạn của bản th}n mình. Qua 
mấy năm hoạt động v{ ph|t 
triển, đến nay gi|o phận Hải 
Phòng đ~ có 3.110 th{nh viên 
tham gia v{o đo{n thể 
GĐPTTTCG. Anh chị em h~y 
ph|t triển c|ch bền vững, chắc 
chắn, không vội v{ng cầu số 
đông, m{ phải đi v{o chiều 
s}u, học hỏi Lời Chúa, sống Lời 
Chúa dạy, để tr|i tim lên tiếng, 

để tr|i tim dẫn dắt, để tr|i tim 
h{nh động, chứ không phải 
quảng b|, hình thức. Mỗi 
người cần luyện tập v{ chuẩn 
bị cho mình tr|i tim luôn mở 
ra v{ cảm thông với tất cả mọi 
người. Xin Chúa cho anh chị 
em đo{n viên GĐPTTTCG biết 
sống khiêm nhường, biết nối 
kết với Tr|i Tim Chúa Giêsu 
trong cuộc lữ h{nh trần thế 
của mình...” 

Cuối lễ, anh trưởng Giuse 
Phạm Văn Hóa có lời cảm ơn 
ĐTGM Giuse, c|c cha Tổng linh 
hướng v{ linh hướng 
GĐPTTTCG c|c cấp, c|c tu sĩ 
nam nữ v{ cộng đo{n hiện 
diện. Đặc biệt, ông cảm ơn cha 
xứ, Ban H{nh gi|o, c|c đo{n 
hội, đo{n viên xứ đo{n Kẻ Sặt 
v{ mọi người… đ~ giúp đỡ, tạo 
điều kiện thuận lợi để buổi lễ 
diễn ra tốt đẹp. 
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Vũ Minh Tâm 

"Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã mang lửa xuống thế gian, và 
Chúa không ước ao sự gì cho bằng thấy lửa ấy cháy lên."     

Hòa cùng Gi|o hội, c|c xứ đo{n thuộc gi|o phận Bùi Chu nô 
nức l{m c|c việc l{nh như: D}ng hoa Tr|i Tim Chúa; Chầu Th|nh 
Thể trọng thể hằng ng{y; l{m việc b|c |i… hầu d}ng lên Tr|i Tim 
Chúa với cả t}m tình v{ lòng yêu mến. Đối với đo{n thể GĐPTTTCG 
gi|o phận Bùi Chu đ~ tận dụng từng ng{y, thi đua nhau l{m c|c 
việc l{nh d}ng kính Tr|i Tim Chúa, hầu mong góp phần đền vì tội 
lỗi của mình v{ của nh}n loại đ~ xúc phạm đến Tr|i Tim Cực 
Th|nh Chúa, cùng xin cho lửa m{ Chúa đ~ mang xuống thế gian 
bùng cháy lên.      

Cấp giáo phận         
Vì thế, GĐPTTTCG GP Bùi Chu đ~ tổ chức cho anh chị em đo{n 

viên trong to{n gi|o phận h{nh hương về đền Th|nh gia thất Kiên 
Lao v{o s|ng ng{y 19.6.2020 để chầu Th|nh thể v{ nghe cha Tổng 
linh hướng giảng huấn, giao lưu học hỏi, d}ng hoa kính Tr|i Tim 
Chúa, cung nghinh tượng Th|nh T}m Chúa v{ cùng hiệp d}ng 
Th|nh lễ trọng thể kính Th|nh T}m Chúa Giêsu, do Đức cha Tôma 
gi|o phận chủ tế.  

Đồng tế với ng{i cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP Bùi Chu, 
cha chính gi|o phận, c|c cha trưởng hạt v{ c|c cha linh hướng 
GĐPTTTCG c|c cấp trong v{ ngo{i gi|o phận.     

Cấp giáo hạt    
Đo{n thể GĐPTTTCG cấp gi|o hạt đều tổ chức c|c cuộc giao 

lưu, tĩnh t}m... v{ tổ chức ng{y đại lễ kính Th|nh T}m Chúa Giêsu, 
nhằm khơi thêm lòng lòng kính mến Th|nh T}m Chúa Giêsu hơn 
ở  đo{n viên. Cụ thể: 

GĐPTTTCG giáo hạt Lạc Đạo: S|ng 26.6.2020, c|c đo{n viên 
đ~ quy tụ về th|nh đường gi|o xứ Lạc Đạo tham dự giờ chầu 
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Th|nh Thể, d}ng hoa v{ hiệp d}ng Th|nh lễ đồng tế kính Th|nh 
T}m Chúa Giêsu do cha quản hạt Đaminh Phạm Văn Dược chủ tế. 
Đồng tế với ng{i có cha linh hướng GĐPTTTCG gi|o hạt Lạc Đạo 
Vinhsơn Phạm Văn Điệp v{ c|c cha linh hướng c|c xứ đo{n thuộc 
gi|o hạt. 

GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất: Từ nhiều năm nay, 
GĐPTTTCG gi|o hạt Quỹ Nhất có truyền thống tổ chức cho đo{n 
viên h{nh hương trong th|ng kính Th|nh T}m Chúa Giêsu. Năm 
nay, v{o s|ng thứ S|u, ng{y 26.6.2020, được sự đồng thuận của 
cha linh hướng GĐPTTTCG gi|o hạt Giuse Phạm Văn Tứ v{ cha 
Trưởng hạt Gioan Đỗ Duy Môn, BCH GĐPTTTCG gi|o hạt đ~ tổ 
chức cho đo{n viên h{nh hương về gi|o xứ Nghĩa Dục hiệp d}ng 
Th|nh lễ trọng thể kính Th|nh T}m Chúa do cha chính GP Giuse 
Nguyễn Đức Giang chủ tế. Đồng tế với ng{i có c|c cha Trưởng hạt, 
cha linh hướng GĐPTTTCG hạt Quỹ Nhất v{ c|c xứ đo{n trong gi|o 
hạt. 

Trước Th|nh lễ, anh 
chị em đo{n viên đ~ tề tựu 
tại th|nh đường gi|o xứ 
Nghĩa Dục d}ng hoa kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu; 
nghe giảng huấn do cha 
quê bản xứ Gioan Bt. Trần 
Văn Vinh chia sẻ với chủ 

đề: “Tình yêu của Thiên Chúa thông qua cuộc khổ nạn của Người”; 
tham dự giờ chầu Th|nh Thể v{ cung nghinh tượng Thánh Tâm 
Chúa.  

Về tham dự có ông cố Giuse Trần Thế Việt, Trưởng BCH 
GĐPTTTCG GP; anh Giuse Vũ Minh T}m, Tổng thư ký GĐPTTTCG 
GP; Ban Mục vụ v{ cộng đo{n gi|o xứ Nghĩa Dục. 

Các xứ đoàn 
Với c|c xứ đo{n, năm nay cũng đều tổ chức c|c buổi tĩnh t}m, 

họp mặt v{ mừng đại lễ Th|nh T}m Chúa Giêsu trong th|ng 06 
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n{y. Đặc biệt, nhiều xứ đo{n đ~ tổ chức học tập v{ tuyên hứa cho 
c|c đo{n viên đủ điều kiện chính thức gia nhập đo{n thể.  

- S|ng 19.06.2020, xứ đo{n An Nghĩa mừng lễ kính Th|nh T}m 
Chúa Giêsu do cha quản xứ Giuse Phạm Th{nh L}m chủ tế. Trong 
Th|nh lễ, ng{i đ~ chủ sự nghi thức gia nhập đo{n thể cho 55 t}n 
đo{n viên. 

- Tối 21.06.2020, tại gi|o xứ đền Th|nh Tử đạo Quần Phương, 
cha TLH GĐPTTTCG GP Bùi Chu Đaminh Nguyễn văn V{ng đ~ chủ 
tế Th|nh lễ trọng thể v{ chủ sự nghi thức tuyên hứa gia nhập đo{n 
thể cho 33 anh chị em xứ đo{n Quần Phương. 

- Chiều 26.06.2020, xứ đo{n Văn Gi|o đ~ tổ chức mừng lễ bổn 
mạng Th|nh T}m Chúa v{ nghi thức tuyên hứa cho 49 anh chị em, 
do cha ch|nh xứ kiêm linh hướng xứ đo{n Giuse Đo{n văn Đo{n 
chủ sự.   

- Xứ đo{n Hai Gi|p, 
một xứ đo{n có đông đo{n 
viên nhất gi|o phận Bùi 
chu, với 633 đo{n viên, đ~ 
tổ chức mừng đại lễ kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
vào sáng ngày 18.06.2020, 
v{ buổi trưa cùng ng{y tổ 
chức họp mặt, giao lưu, 
gặp gỡ với sự hiện diện 

của cha Giuse Đinh Văn Viện - Ch|nh xứ kiêm linh hướng xứ đo{n 
Hai Gi|p. Chiều 19.06.2020, c|c đo{n viên đ~ tham dự giờ chầu 
Th|nh Thể c|ch trọng thể. 

Sau giờ chầu, mọi người đ~ cung nghinh tượng Th|nh T}m 
Chúa Giêsu chung quanh khuôn viên Th|nh đường gi|o xứ. 

Về tham dự c|c nghi lễ v{ Th|nh lễ, GĐPTTTCG xứ đo{n Hai 
Gi|p h}n hạnh đón tiếp cha TLH GĐPTTTCG VN Vinhsơn Nguyễn 
Văn Hồng, anh Trưởng BCH GĐPTTTCG VN, anh Trưởng v{ chị thủ 
quỹ BCH GĐPTTTCG TGP S{igòn. Ngo{i ra, còn có sự hiện diện của 
thành viên BCH GĐPTTTCG gi|o phận Bùi Chu, do ông cố Phêrô 
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Nguyễn Trung Định - phó Trưởng ban ngoại vụ - l{m trưởng đo{n, 
cùng BCH GĐPTTTCG gi|o hạt Quần Phương, c|c th{nh viên 
HĐMVGX, đại diện c|c đo{n hội liên đới v{ cộng đo{n gi|o xứ Hai 
Giáp. 

Sau cung nghinh 
tượng Th|nh T}m Chúa 
Giêsu vào lúc 6g30, cha 
TLH GĐPTTTCG VN 
Vinhsơn Nguyễn văn 
Hồng đ~ chủ tế Th|nh lễ 
trọng thể kính Th|nh 
T}m Chúa Giêsu. Đồng tế 
với ng{i có cha ch|nh xứ 
kiêm linh hướng xứ đo{n 

Hai Gi|p Giuse Đinh Văn Viện. 
Giữa Th|nh lễ, cha TLH đ~ chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 34 

t}n đo{n viên gia nhập đo{n thể. 
Sau Th|nh lễ, c|c cha v{ đại diện BCH GĐPTTTCG c|c cấp đ~ 

chụp hình lưu niệm trước cung th|nh. 
Lạy Th|nh T}m 

Chúa Giêsu. Chúng con 
cảm tạ tình yêu thương 
của Chúa d{nh cho quê 
hương Việt Nam. Nhờ 
Ng{i m{ cơn đại dịch 
Covid-19 đ~ được đẩy 
lùi, để đo{n con của 
Chúa được sum họp 
tôn vinh Thánh Tâm 
Chúa. Xin Nước Chúa 
mau ngự đến v{ đốt lòng chúng con ch|y lửa kính mến Th|nh T}m 
Chúa. Amen. 
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Phạm Phú 

 

Ng{y 19.6.2020, Gia đình 
Phạt tạ Th|nh T}m Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) gi|o phận Bùi Chu 
đ~ long trọng mừng lễ Th|nh 
T}m Chúa Giêsu tại đền th|nh 
Kiên Lao với sự hiện diện của 
cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng - 
Tổng linh hướng (TLH) 
GĐPTTTCG Việt Nam, cha 
Đaminh Nguyễn Văn V{ng - TLH 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu, cha 
Antôn Nguyễn Văn Ninh - TLH 
GĐPTTTCG GP Hải Phòng, cha 
Giuse Trần Quốc Tuyến - linh 
hướng GĐPTTTCG xứ đo{n Kiên 

Lao, c|c cha Hạt trưởng v{ c|c 
cha linh hướng c|c xứ đo{n 
trong gi|o phận. 

Về tham dự còn có anh Giuse 
Huỳnh B| Song - Trưởng BCH 
GĐPTTTCG Việt Nam, anh 
Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng 
BCH GĐPTTTCG TGP S{igòn, đại 
diện BCH GĐPTTTCG TGP 
S{igòn, Hải Phòng, BCH 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu c|c cấp 
cùng trên 1500 đo{n viên 
GĐPTTTCG GP Bùi Chu. 

 Buổi sinh hoạt bắt đầu lúc 
08g30. Sau kinh khai mạc, cha 
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TLH GĐPTTTCG VN Vinhsơn 
Nguyễn Văn Hồng chia sẻ về tình 
yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu đối 
với nh}n loại. Ng{i nói: “Gia đình 
có Thánh Tâm Chúa là có tình 
yêu trong cuộc sống. Vì thế, 
đo{n viên GĐPTTTCG h~y biết 
uốn lòng mình nên giống hình 
ảnh tr|i tim đầy yêu thương của 
Chúa Giêsu. Một tr|i tim hiền 
l{nh, nh}n hậu v{ tha thứ, để 
đem lòng thương xót của Chúa 
đến với mọi người. 

Nối tiếp, anh Trưởng BCH 
GĐPTTTCG VN Giuse Huỳnh B| 
Song có lời chúc mừng, động 
viên v{ khẳng định GĐPTTTCG 
GP Bùi Chu l{ một trong những 
ngọn cờ đầu về tổ chức sinh 
hoạt của GĐPTTTCG VN. 

Sau cùng, hội tiến hoa v{ ca 
đo{n GĐPTTTCG xứ đo{n Kiên 
Lao đ~ d}ng hoa lên Th|nh T}m 
Chúa Giêsu, kết thúc buổi sinh 
hoạt. 

 Đúng 10g, cuộc cung nghinh 
tượng Th|nh T}m Chúa Giêsu từ 
Trung t}m Mục vụ v{o th|nh 
đường đền th|nh Kiên Lao diễn 
ra rất trọng thể để cùng hiệp 
d}ng Th|nh lễ tạ ơn do ĐGM GP 
Tôma Nguyễn Đình Hiệu chủ tế. 
Đồng tế với ng{i có c|c cha Hạt 
trưởng, c|c cha linh hướng 

GĐPTTTCG c|c cấp trong và 
ngoài GP Bùi Chu. 

Phần giảng lễ, ĐGM Tôma 
chúc mừng ng{y họp mặt đầy ý 
nghĩa của đại GĐPTTTCG VN nói 
chung v{ GĐPTTTCG GP Bùi Chu 
nói riêng. Vì Th|nh lễ trọng thể 
hôm nay được trực tuyến nên cả 
thế giới đều có thể theo dõi, đó 
l{ hình ảnh tình yêu của Thánh 
Tâm Chúa Giêsu đang hiện diện 
giữa chúng ta ở khắp mọi nơi. 
Sau đó, dựa v{o lời Chúa: “Anh 
em h~y mang lấy |ch của tôi, v{ 
h~y học với tôi, vì tôi có lòng 
hiền hậu v{ khiêm nhường. T}m 
hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi 
bồi dưỡng. Vì |ch tôi êm |i, v{ 
gánh tôi nhẹ nh{ng.” (Mt 11,29-
30), ng{i mời gọi mọi người h~y 
đ|p trả tình yêu của Th|nh T}m 
Chúa Giêsu bằng c|ch l{m tông 
đồ v{ hăng say đi loan b|o Tin 
Mừng của Chúa đến cho mọi 
người. 

Cuối lễ, thay mặt đo{n viên, 
anh Giuse Trần Thế Việt, Trưởng 
BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu có 
lời cảm ơn ĐGM, c|c cha, c|c tu 
sĩ nam nữ, đại diện BCH 
GĐPTTTCG VN v{ c|c GP bạn 
cùng mọi người hiện diện. 

Sau Th|nh lễ, mọi người 
tham dự bữa cơm gia đình tại 
TTMV đền th|nh Kiên Lao. 
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Hoàng Kha 

 

S|ng 26.6.2020, tại nh{ thờ 
gi|o xứ Vinh H{, gi|o hạt Buôn 
Hô, GP Ban Mê Thuột (GP BMT), 
hơn 500 đo{n viên GĐPTTTCG 
thuộc 15 xứ đo{n trong GP BMT 
đ~ quy tụ về tham dự mừng kính 
trọng thể lễ Th|nh T}m Chúa 
Giêsu, cùng với sự hiện diện của 
cha GB Nguyễn Đình Lượng, 
Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP 
BMT; cha Phêrô Nguyễn Trọng 
Hiếu, quản xứ Vinh H{; cha 
Phêrô H{n Duy Hạp, phó xứ 
Vinh H{; cha Giuse Maria Trần 
Văn T{i, phó xứ Quảng Nhiêu. 

Bên cạnh đó, c|c đo{n viên 
h}n hạnh được đón tiếp anh 
Giuse Huỳnh B| Song, Trưởng 
BCH GĐPTTTCG Việt Nam; anh 
Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng 
BCH GĐPTTTCG TGP S{i Gòn v{ 
chị Rosa Nguyễn Thị Thủy, Thủ 
quỹ BCH TGP S{i Gòn; ông 
Phaolô Phạm Văn Lực, chủ tịch 
HĐGX Vinh H{. 

Mở đầu chương trình sinh 
hoạt lúc 8g30, ông Gioan 
Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng BCH 
GĐPTTTCG GP Ban Mê Thuột 
ngỏ lời ch{o mừng quý cha, quý 
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kh|ch v{ 500 đo{n viên đ~ d{nh 
thời gian quý b|u để về tham dự 
Th|nh lễ. 

Tiếp đến anh Giuse Huỳnh 
B| Song chia sẻ t}m tình vui 
mừng vì nhận thấy c|c xứ đoàn 
trên mảnh đất T}y Nguyên n{y 
luôn ph|t triển, l{m chứng cho 
Th|nh T}m Chúa. Anh ước mong 
ngọn lửa từ Th|nh T}m Chúa 
luôn bùng ch|y để người đo{n 
viên biết dấn th}n sống đời cầu 
nguyện, l{m việc b|c |i, cộng t|c 
với gi|o xứ loan truyền Tình Yêu 
Thánh Tâm Chúa. 

Sau đó, cha Gioan Baotixita 
huấn đức cho c|c đo{n viên, 
ng{i nhắn nhủ c|c đo{n viên 
phải biết yêu như Chúa yêu: 
“Mỗi  người chúng ta đang đeo 
một phù hiệu có hình tr|i tim, 
không phải để quảng c|o đo{n 
thể mình, m{ l{ để tỏ lộ tình yêu 
cho người kh|c thấy được tình 
yêu, giống hình ảnh Chúa Giêsu 
để lộ tr|i tim rướm m|u ra ngo{i 
vì yêu thương nh}n loại.” 

Th|nh lễ đồng tế được cử 
h{nh lúc 10g00, còn có sự hiện 
diện đông đảo của cộng đo{n 
gi|o d}n địa phương. C|c đo{n 
viên tập trung tại đền th|nh 
Antôn. Cha chủ tế Gioan 
Baotixita chủ sự nghi thức l{m 
phép tượng Th|nh T}m, một 

pho tượng cao 1m10 do 
GĐPTTTCG TGP S{igòn tặng 
GĐPTTTCG GP BMT. Sau đó 
đo{n rước tiến v{o nh{ thờ. 

Chia sẻ b{i giảng lễ, cha 
Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu 
khuyên nhủ c|c đo{n viên phải 
biết uốn lòng mình nên giống 
tr|i tim Chúa. Sau b{i giảng, cha 
Tổng linh hướng chủ sự nghi 
thức tuyên hứa cho 12 t}n đo{n 
viên gia nhập đo{n thể. 

Đặc biệt trong Th|nh lễ n{y, 
cộng đo{n đ~ thực hiện một 
nghĩa cử b|c |i giúp chị Anna 
Cao Thị Tiến, một đo{n viên xứ 
đo{n Vinh H{ bị tê liệt đôi ch}n 
không đi lại được. Số tiền nhỏ 
nhoi hôm nay đủ giúp chị mua 
một chiếc xe điện ba b|nh, dùng 
để đi lễ v{ đi b|n vé số mưu 
sinh. 

Kết thúc Th|nh lễ, thay lời 
đo{n viên, ông trưởng BCH 
GĐPTTTC GP BMT ngỏ lời tri }n 
quý cha, quý tu sỹ, quý kh|ch. 
Ông c|m ơn quý chức, c|c ban 
ng{nh đo{n thể gi|o xứ Vinh H{ 
đ~ tích cực giúp đỡ, lo liệu cho 
ng{y mừng lễ năm nay được tốt 
đẹp. Dự kiến năm 2021, lễ mừng 
kính Th|nh T}m Chúa Giêsu sẽ 
tổ chức tại gi|o xứ Kim Ch}u, 
gi|o hạt Giang Sơn. 
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Pet. Đặng Minh Tâm 

 

Ai đi qua khu vực chợ kinh 
8 vùng C|i Sắn (T}n Hiệp), cũng 
đều biết đến ngôi đền khấn, đó 
l{ đền Th|nh Vincente thuộc 
gi|o xứ Trung Th{nh, gi|o hạt 
T}n Thạnh, gi|o phận Long 
Xuyên. Ngôi đền từ l}u đ~ nổi 
tiếng với vị Th|nh Vincente hay 
l{m phép lạ, mọi người không 
ph}n biệt tuổi t|c, tôn gi|o khi 
chạy đến cùng ng{i để cầu 
nguyện, khấn xin đều được ng{i 
ban ơn phù trợ c|ch riêng nên 
đ~ trở th{nh Ngôi Đền Khấn, 
nơi hội tụ, h{nh hương của 

nhiều cộng đo{n khắp nơi v{ 
mới đ}y đ~ trở th{nh nơi h{nh 
hương của gi|o phận Long 
Xuyên, được Đức cha Giuse 
Trần Văn Toản, gi|m mục gi|o 
phận Long Xuyên cho phép đến 
h{nh hương đền th|nh v{o 
ng{y mùng 3 tết năm 2020 v{ 
sẽ được tổ chức v{o ng{y n{y 
hằng năm.  

 S|ng ng{y 28.6.2020 tại 
ngôi đền n{y, Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo 
phận Long Xuyên, được sự cho 
phép của cha Giuse Phạm Văn 
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Kính, quản hạt T}n Thạnh đ~ có 
sinh hoạt đặc biệt “3 trong 1”: 
Tổ chức lễ kính Th|nh T}m 
Chúa Giêsu, tuyên hứa ra mắt 
t}n BCH xứ đo{n Trung Th{nh 
v{ bầu lại BCH cấp gi|o phận 
khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2026. 

Sau nghi thức khai mạc, 
việc tổ chức bầu BCH 
GĐPTTTCG GP Long Xuyên đ~ 
được thực hiện dưới sự chứng 
kiến của cha nguyên TLH 
GĐPTTTCG gi|o phận Phaolô 
Phạm Minh Trý; anh Giuse 
Huỳnh B| Song, Trưởng ban  
BCH GĐPTTTCG  Việt Nam v{ 
c|c anh chị em đại diện BCH 
của hơn 20 xứ đo{n trong gi|o 
phận. 

Đại diện BTC, anh Tôma 
Aquinô Nguyễn Ngọc Dũng giới 
thiệu 8 th{nh viên trong BCH 
c|c xứ đo{n đ~ được cộng đo{n 
giới thiệu v{ đ~ đồng ý tham gia 
phục vụ BCH GP nhiệm kỳ mới.  

Sau khi cầu nguyện v{ tiến 
h{nh tổ chức bầu cử theo nội 
quy bằng c|ch bỏ phiếu tín 
nhiệm đ~ bầu ra được 8 anh chị 
trong BCH gi|o phận với t}n 
Trưởng ban l{ anh Tôma 
Aquino Nguyễn Ngọc Dũng. Cha 
Phaolô cho biết mặc dù đ~ về 
hưu, tuổi cao sức yếu, nhưng 

ng{i vẫn hằng quan t}m, cầu 
nguyện cho sứ vụ tông đồ của 
c|c đo{n viên GĐPTTTCG. T}m 
tình với anh chị em hiện diện, 
ng{i dặn dò: Chỉ có Chúa, chỉ có 
Đức Kitô v{ Lòng thương xót 
của Thiên Chúa, mới cứu được 
nh}n loại ng{y nay. Để kết lời, 
ng{i nhắn nhủ mọi người h~y 
học ở Chúa Giêsu để Người che 
chở v{ uốn nắn tr|i tim của ta 
trở nên hiền l{nh v{ khiêm 
nhường như Tr|i Tim nh}n |i 
của Người.  

Tiếp tục buổi sinh hoạt, anh 
Giuse Huỳnh B| Song đ~ chúc 
mừng t}n BCH nhiệm kỳ mới 
với nhiều nh}n tố mới, hy vọng 
sẽ giúp hoạt động của đo{n thể 
tại gi|o phận đạt được nhiều 
chuyển biến ph|t triển thuận 
lợi hơn. Anh cũng đ~ triển khai 
v{ giới thiệu những thay đổi 
chính trong nội quy mới ban 
h{nh, về tổ chức v{ phương 
hướng hoạt động mới của đo{n 
thể, giúp sự cộng t|c của người 
gi|o d}n với Gi|o hội phù hợp, 
hiệu quả hơn trong thời điểm 
hiện nay. Sau cùng, anh Đaminh 
Phạm Thanh Minh, nguyên 
Trưởng BCH gi|o phận cảm ơn 
quý cha, quý anh chị em đo{n 
viên c|c cấp đ~ đến dự v{ đặc 
biệt cảm ơn anh chị em đ~ 
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đứng ra g|nh v|c công việc 
tông đồ trong BCH mới n{y. 
Mặc dù tuổi cao anh Đaminh 
không phụ tr|ch trưởng ban 
nữa, nhưng anh hứa quyết t}m 
hỗ trợ v{ nhận công t|c huấn 
luyện ph|t triển khi đo{n thể 
cần. 

Th|nh lễ mừng kính Th|nh 
Tâm Chúa Giêsu đ~ được khởi 
đầu bằng nghi thức rước kiệu 
Th|nh T}m Chúa về đền th|nh. 
Hơn 100 đo{n viên nam nữ 
trong đồng phục lễ hội, cùng 
với đông đảo cộng đo{n d}n 
Chúa trong khu vực, đ~ đón 
rước tượng Th|nh T}m Chúa 
v{ đo{n đồng tế v{o nh{ 
nguyện của đền th|nh rất trang 
trọng. 

Khởi đầu Th|nh lễ, sau b{i 
ca nhập lễ do ca đo{n xứ Trung 
Th{nh phụ tr|ch, cha chủ tế 
Phaolô Phạm Minh Trý đ~ giới 
thiệu cha Đaminh Phạm Khắc 
Bạo, vừa được Đức cha Giuse, 
gi|m mục gi|o phận bổ nhiệm 
l{ cha t}n Tổng linh hướng 
GĐPTTTCG gi|o phận Long 
Xuyên, bắt đầu từ khóa 2 n{y.  

Trong Th|nh lễ, trước sự 
chứng kiến của cha Giuse Phạm 
Xu}n Ho{ng, quản hạt T}n 
Hiệp; cha Giuse Phạm Văn Kính, 

quản hạt T}n Thạnh l{ nghi 
thức tuyên hứa của BCH xứ 
đo{n Trung Th{nh nhiệm kỳ 
2020-2023 do anh Giuse Đ{o 
Duy Chính l{ Đo{n trưởng. 

 Nh}n dịp n{y, cha nguyên 
TLH đ~ trao bằng Tưởng lệ cho 
c|c th{nh viên BCH gi|o phận 
khóa 1, đ~ ho{n th{nh nhiệm 
vụ trong nhiệm kỳ 2014-2020. 
Sau đó, cha t}n TLH Đaminh đ~ 
chủ sự nghi thức tuyên hứa 
nhận nhiệm vụ của t}n BCH 
GĐPTTTCG gi|o phận Long 
Xuyên do anh Tôma Aquino 
Nguyễn Ngọc Dũng l{m Trưởng 
ban, dưới sự chứng kiến của 
anh Giuse Huỳnh B| Song, đại 
diện BCH GĐPTTTCG VN. Sau 
nghi thức sai đi, 8 th{nh viên đ~ 
nhận Ủy nhiệm thư do cha t}n 
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Tổng linh hướng gi|o phận trao 
trong tràng pháo tay chúc 
mừng rộn r~ của cộng đo{n. 

Trong b{i giảng, cha TLH 
Đaminh ph}n tích lời Chúa với 
hai ý chính nhắc nhở những 
người tông đồ: “Ai không v|c 
thập gi| mình m{ theo Thầy, thì 
không xứng với Thầy. Ai giữ lấy 
mạng sống mình, thì sẽ mất, 
còn ai liều mất mạng sống mình 
vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” 
(Mt 10,38-39)  và hãy yêu Chúa 
hết lòng trên hết mọi sự, vì 
“Ph{m ai bỏ nh{ cửa, anh em, 
chị em, cha mẹ, con c|i hay 
ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ 
được gấp bội v{ còn được sự 
sống vĩnh cửu l{m gia nghiệp” 
(Mt 19.29) – Chúa sẽ ban phần 
thưởng Nước Trời cho những 
ai hết lòng yêu mến, phục vụ 
Nước Chúa. Gương của những 
Th|nh nh}n đ~ được cha dẫn 
chứng cụ thể để nhắc nhở mọi 
người - cuộc sống mỗi người ai 
cũng biết l{m to|n (tính to|n 
cuộc đời), t}m lý ai cũng thích 
tính cộng, tính nh}n, không ai 
thích tính trừ, tính chia, vì 
muốn cộng mọi thứ sung 
sướng, lợi lộc, vật chất v{ muốn 
nh}n lên gấp bội của cải, uy 

quyền, c{ng nhiều, c{ng thích. 
Cuối cùng, ng{i mời gọi người 
tông đồ phải biết thích tính trừ 
vì sẽ biết từ bỏ c|i tôi, ý thích 
riêng, từ bỏ những thói hư tật 
xấu; biết thích tính chia để biết 
chia sẻ yêu thương trong |nh 
mắt, lời nói, tr|i tim, chia sẻ 
bình an v{ cả những gì mình có 
thể l{m được, để có thể mang 
lại bình an hạnh phúc cho mọi 
người. 

Niềm vui “3 trong 1” của 
GĐPTTTCG gi|o phận Long 
Xuyên nơi đền th|nh Vincente 
hôm nay như được nh}n đôi. 
Những hy sinh, tận tụy cống 
hiến của cha nguyên TLH 
Phaolô, của c|c th{nh viên BCH 
gi|o phận nhiệm kỳ trước hòa 
quyện với những nỗ lực dấn 
thân, gánh v|c nhiệm vụ nặng 
nề mới của cha t}n TLH 
Đaminh, của c|c th{nh viên t}n 
BCH gi|o phận. Chính tình yêu 
Tr|i tim Chúa đ~ quy tụ mọi 
người gần gũi nhau hơn v{ trên 
hết vì một ước vọng cao cả của 
những người tông đồ Th|nh 
T}m Chúa, đều chung một ước 
muốn l{ tất cả để cho “Danh 
Cha được cả s|ng”. 
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CHÚC MỪNG 
Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG Việt Nam  

hân hoan chúc mừng 

 Tân BCH GĐPTTTCG giáo phận Long Xuyên 
Nhiệm kỳ 2020-2026 

Tổng linh hướng: Lm. Đaminh Phạm Khắc Bạo 

1/ Trưởng ban            : Ông Tôma Aquinô Nguyễn Ngọc Dũng 

2/ Phó TB nội vụ : Ông Phaolô Trần Minh Ho{ng 

3/ Phó TB ngoại vụ : B{ Isave Huỳnh Bạch Nhị 

4/ Tổng Thư ký           : Ông Giuse Đ{o Duy Chính 

5/ Thủ quỹ                    : Ông Đaminh Nguyễn Văn Tô 

6/ Thư ký 2                  : Bà Maria Huỳnh Kim Phượng 

7/ Ủy viên                     : Ông Đaminh Phạm Thanh Minh 

8/ Ủy viên : Ông Phêrô Đặng Minh T}m 

 

 

CHÚC MỪNG 
Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG GP Long Xuyên  

hân hoan chúc mừng 

 Tân BCH GĐPTTTCG Xđ. Trung Thành, hạt Tân Thạnh  
Nhiệm kỳ 2020-2023 

Linh hướng: Lm. Giuse Phạm Văn Kính 

1/ Đo{n trưởng            : Ông Giuse Đ{o Duy Chính 

2/ Đo{n phó nội vụ     : Ông Phaolô Nguyễn Văn Tiệc 

3/ Đo{n phó ngoại vụ : Ông Giuse Ho{ng Ngọc Th|i 

4/ Thư ký                     : Ông Đaminh Vũ Văn Hải 

5/ Thủ quỹ                   : Ông Giuse Nguyễn Phước Bảo Quốc 

6/ Ủy viên                    : Ông Gioan Mai Văn Th|i 
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Maria Đoàn Thị Lệ Thu 

 

1. Tân BCH GĐPTTTCG hạt Bình An tuyên hứa và nhận nhiệm 
vụ. 

Ng{y 12.6.2020, v{o lúc 17g30 tại gi|o xứ Bình Hưng, GĐPTTTCG 
gi|o hạt Bình An, TGP SG đ~ tổ chức trọng thể lễ mừng kính Th|nh 
T}m Chúa Chúa Giêsu do cha Phanxicô Nguyễn Văn Thanh - linh 
hướng GĐPPTTCG gi|o hạt Bình An - chủ tế. Đồng tế với ng{i có cha 
Giuse Nguyễn Xu}n L}n, tu hội Chúa Giêsu v{ cha Phêrô Mai văn 
Thượng, cha sở gi|o xứ Kim Sơn, Tiền Giang. 

Mở đầu Th|nh lễ, cha chủ tế b{y tỏ niềm vui khi được đón ch{o 
c|c đo{n viên GĐPTTTCG của hạt Bình An về hiệp d}ng Th|nh lễ. 
Trong b{i giảng, ng{i nhắc nhở đo{n viên GĐPTTTCG h~y biết sống 
theo gương Chúa về đức tính hiền l{nh v{ khiêm nhường. Vì hiền l{nh 
v{ khiêm nhường l{ khía cạnh của tình yêu, chẳng ai yêu thương m{ 
lại dữ dằn v{ kiêu căng. Chúa mong muốn chúng ta thể hiện tình yêu 
thương ngay trong gia đình của mình, thể hiện trong đời sống con 
người, đời sống đức tin của người con của Chúa.  

TIN GĐPTTTCG TGP SÀIGÒN 
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Sau kinh Tin Kính l{ nghi thức tuyên hứa của T}n BCH GĐPTTTCG 
gi|o hạt Bình An nhiệm kỳ 2020-2023. Cha linh hướng GĐPTTTCG 
gi|o hạt đ~ trao Ủy nhiệm thư cho từng th{nh viên với  lời chúc mừng 
v{ mong t}n BCH sẽ hoạt động tốt trong nhiệm kỳ 2020-2023. 

2. Mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa tại các xứ đoàn 

Ng{y 19.6.2020, đồng loạt c|c xứ đo{n trong gi|o hạt Bình An đ~ 
tổ chức trọng thể lễ mừng kính Th|nh T}m Chúa Giêsu v{ tổ chức 
tuyên hứa cho 56 t}n đo{n viên tại c|c xứ đo{n Ch|nh Hưng, Bình 
Hưng, Bình An v{ Bình Đông. Đặc biệt, xứ đo{n Bình An Thượng đ~ tổ 
chức t|i tuyên hứa cho to{n thể đo{n viên, để nhắc nhở nhau về sứ vụ 
tông đồ của người đo{n viên GĐPTTTCG.  

3. Xứ đoàn Mông Triệu tuyên hứa và ra mắt. 

Ng{y 26.6.2020, xứ đo{n Mông Triệu đ~ chính thức th{nh lập gia 
nhập v{o đo{n thể GĐPTTTCG VN. Được biết, hơn một năm qua, xứ 
đo{n Mông Triệu đ~ cầu nguyện v{ học tập Nội qui với lòng nhiệt 
thành sùng kính Th|nh T}m Chúa Giêsu. Với sự quan t}m dìu dắt, 
hướng dẫn của cha sở gi|o xứ Mông Triệu Giuse Đỗ Quang Khả, cùng 
với sự cộng t|c của BCH GĐPTTTCG TGP SG v{ gi|o hạt Bình An, m{ 
xứ đo{n Mộng Triệu được th{nh lập với 19 t}n đo{n viên. 

4. Xứ đoàn Chánh Hưng, xứ đoàn Bình Thái: Kỷ niệm 1 năm 
ngày thành lập  

Nối tiếp niềm vui của th|ng kính Th|nh T}m Chúa Giêsu, xứ đo{n 
Bình Th|i (v{o ng{y 28.6.2020) v{ xứ đo{n Ch|nh Hưng (v{o ng{y 
12.7.2020) đ~ tổ chức kỷ niệm 1 năm ng{y th{nh lập. Bước đầu x}y 
dựng xứ đo{n tuy có khó khăn nhưng với lòng nhiệt th{nh của đo{n 
viên, sự dìu dắt của c|c cha linh hướng, của BCH GĐPTTTCG TGP SG v{ 
gi|o hạt Bình An m{ sinh hoạt tại 2 xứ đo{n đ~ đi v{o nề nếp v{ ph|t 
triển tốt. 

Trong t}m tình yêu mến tôn sùng Th|nh T}m Chúa Giêsu, gi|o hạt 
Bình An đ~ lan tỏa tình yêu thương đến cho mọi đo{n viên. Ước mong 
ngọn lửa nhiệt th{nh luôn bừng ch|y v{ hun đúc t}m hồn để đo{n viên 
chúng con biết sốt sắng đem lửa yêu mến ấy gieo v{o lòng mọi người. 
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Maria Loan-Phượng 
Ngô Viết Luyện 

 

 “Chúng ta hãy cầu nguyện 
cho đoàn thể GĐPTTTCG luôn 
phát triển cả về số lượng lẫn 
chất lượng trong tình yêu 
chân lý của Chúa Giêsu”. 

Đó l{ lời mở đầu trong 
Th|nh lễ mừng kính Th|nh T}m 
Chúa Giêsu của linh mục (Lm) 
chủ tế Đaminh Trần Đức Công - 
ch|nh xứ Gx. Xóm Lách kiêm 
linh hướng Gia đình Phạt tạ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) gi|o hạt T}n Định. 
Th|nh lễ được cử h{nh trọng 
thể v{o lúc 10g00 ng{y 
10.7.2020, tại th|nh đường gi|o 
xứ Bùi Ph|t. Đồng tế với ng{i có 
Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng - 

Hạt trưởng gi|o hạt T}n Định, 
Lm Gioan Baotixita Trần Văn 
Nhủ - ch|nh xứ Gx. Công Lý, Lm 
Đaminh L}m Quang Kh|nh - 
ch|nh xứ Gx. Bùi Phát và Lm 
Giuse Lê Quốc Hùng - phó xứ Bùi 
Phát. 

Tham dự Th|nh lễ có đại 
diện HĐMV, các ân nhân, thân 
nh}n, kh|ch mời, cùng anh chị 
em đo{n viên GĐPTTTCG c|c 
gi|o xứ: T}n Định, Công Lý, Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp, Vườn 
Xoài, An Phú, Xóm Lách và Bùi 
Phát. 

Trong b{i giảng, Lm Đaminh 
L}m Quang Kh|nh chia sẻ: “Tr|i 
Tim l{ biểu tượng của tình yêu 
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v{ tình yêu ph|t xuất theo chiều 
trái tim. Chúa Giêsu đ~ mạc khải 
cho chúng ta biết tình yêu 
mà Thiên Chúa đ~ d{nh cho con 
người, v{ Ng{i kêu gọi chúng 
ta h~y đến kín múc nguồn ơn 
cứu độ từ nơi tr|i tim bị đ}m 
thâu, khi Ngài bị treo trên thập 
giá. Đó l{ lý do mà chúng ta tôn 
sùng Th|nh T}m Chúa. Nơi 
Thánh Tâm Chúa, chúng ta học 
được lòng khiêm nhường, hiền 
hậu, v{ một tình yêu luôn tự 
hiến chính mình”. 

Lm. Đaminh chia sẻ thêm: 
“Đối với c|c  ông b{ được bầu 

chọn v{o Ban Chấp h{nh 
GĐPTTTCG gi|o hạt, đ}y l{ cơ 
hội để hy sinh thời gian, công 
sức nhằm phục vụ mọi 
người trong tình yêu thương, 
hiệp nhất. Xin Chúa ban muôn 
ơn l{nh xuống cho t}n Ban Chấp 
hành. Chúng ta cầu nguyện cho 
nhau để mọi người luôn biết chu 
to{n tr|ch nhiệm m{ Chúa đ~ 
trao phó trong nhiệm kỳ mới 
này". 

Th|nh lễ kết thúc lúc 11g15. 
C|c linh mục đồng tế đ~ chụp 
hình lưu niệm chung với t}n Ban 
Chấp h{nh. 

 

CHÚC MỪNG 
Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn  

hân hoan chúc mừng 

 Tân BCH GĐPTTTCG giáo hạt Tân Định  
Nhiệm kỳ 2020-2023 

Linh hướng: Lm. Đaminh Trần Đức Công 

1/ Trưởng ban : Ông Phêrô Phaolô Nguyễn Văn Lộc           

2/ Phó TB nội vụ : Ông Giuse Nguyễn Quang Tinh         

3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Giuse Phan Đình Phùng   

4/ Thư ký : Ông Antôn Nguyễn Văn Dược 

5/ Thủ quỹ : B{ Anna Trần Thị Thanh                         

6/ Ủy viên : Ông Vinhsơn Ngô Viết Luyện 

7/ Ủy viên : Ông Giuse Trần Văn  

8/ Ủy viên : Ông Đôminicô Nguyễn Ngọc Phúc   

9/ Ủy viên : Ông Phêrô Nguyễn Trung Trực      
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Văn Minh 

 

Nhằm tăng tinh thần gắn kết 
cũng như lòng nhiệt th{nh phục 
vụ trong đo{n thể được ng{y 
một tốt đẹp, vào lúc 4g s|ng thứ 
Bảy, ng{y 11.7.2020, Ban Chấp 
hành (BCH) và các thành viên 
Gia đình Phạt tạ Th|nh T}m 
Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) giáo 
hạt Phú Thọ (gồm 90 người trên 

hai xe) đ~ khởi h{nh từ gi|o xứ 
T}n Phước đi h{nh hương Đức 
Mẹ T{ Pao, GP Phan Thiết và 
tham quan một số nơi tại th{nh 
phố biển Nha Trang - Khánh 
Hòa. 

Đồng h{nh với đo{n có Lm 
Gioan Vianney Nguyễn Hữu Lợi, 
dòng Máu Châu Báu Chúa Kitô, 
và Lm Anphongsô Nguyễn Kim 
Thạch, GP Cần Thơ. 

Đúng 8g30, đo{n đến Trung 
t}m Đức Mẹ T{ Pao, cùng nhau 
đọc kinh, cầu nguyện, dâng lên 
Mẹ những t}m tình v{ ước 
nguyện của mỗi người. Sau đó, 
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đo{n đến dòng Ngôi Lời, số 38 
đường Võ Thị S|u, phường 
Phước Long, TP Nha Trang. Sau 
khi ổn định chỗ nghỉ, đo{n tham 
dự Th|nh lễ Chúa nhật XV 
Thường niên tại gi|o xứ Th|nh 
Gia, do Lm Anphongsô Nguyễn 
Kim Thạch chủ tế. Đồng tế với 
ngài có Lm Gioan Vianney 
Nguyễn Hữu Lợi và Lm Giuse 
L}m Sơn Tòng, phó xứ Th|nh 
Gia. Sau Th|nh lễ, đo{n dùng 
cơm v{ nghỉ đêm tại nh{ dòng.  

Ngày 12.7.2020, sau bữa 
điểm t}m s|ng, đo{n đến thăm 
c|c linh mục nh{ hưu dưỡng GP 
Nha Trang. Tại đ}y, đại diện 
đo{n, ông Giuse Phạm Quang 
Thúy trao cho Lm Phêrô Trần 
Hữu Th{nh, quản nhiệm đan 
viện C|t Minh Chúa Kitô Vua 

Nha Trang một số tiền mặt. 
Được biết, nh{ hưu dưỡng GP 
Nha Trang hiện có 18 linh mục 
lớn tuổi về nghỉ hưu, cùng một 
thầy v{ 05 soeur đang phục vụ 

cho ng{i. Sau khi thăm hỏi c|c 
linh mục nh{ hưu dưỡng, c|c 
th{nh viên tự do tắm biển và 
chụp hình lưu niệm. 

Ngày 13.7.2020, sau bữa ăn 
s|ng lúc 5g30, đo{n lên xe trở về 
S{igòn trong mọi sự bình an. 

 

CHÚC MỪNG 
Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn  

hân hoan chúc mừng 

 Tân BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Trang, giáo hạt Phú Thọ 
Nhiệm kỳ 2020, 2023 

Linh hướng: Lm. Giuse Đinh Văn Thọ 

1/ Trưởng ban : Ông Đaminh Nguyễn Văn Phượng           

2/ Phó TB nội vụ : Ông Phêrô Nguyễn Phúc Chí         

3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Phêrô Đinh Văn Quang   

4/ Thư ký : Ông Giuse Nguyễn Hương Hội 

5/ Thủ quỹ : Ông Andrê Phan Liên                         
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Jos. Hoàng Mạnh Hùng 

 

Sau cơn mưa nhẹ chiều ng{y 
19.6.2020, lúc 17g15, Gia đình 
Phạt tạ Th|nh T}m Chúa Giêsu 
(GĐPTTTCG) xứ đo{n v{ gi|o 
dân khu Thánh T}m gi|o xứ 
Trung Mỹ T}y, đ~ long trọng 
rước kiệu tượng Th|nh T}m 
Chúa Giêsu từ đ{i Đức Mẹ Nữ 
Vương Hòa Bình lên th|nh 
đường gi|o xứ. Tại đ}y, Th|nh lễ 
tạ ơn Th|nh T}m Chúa, cầu cho 
đo{n viên, gi|o d}n còn sống 
cũng như đ~ qua đời, do cha 
Đaminh Nguyễn Trung Kiên - 
ch|nh xứ kiêm linh hướng xứ 
đo{n - chủ sự. 

  Đến hiệp d}ng Th|nh lễ có 
c|c thầy, c|c soeur, th{nh viên 
HĐMVGX, đại diện BCH 

GĐPTTTCG gi|o hạt Hóc Môn, xứ 
đo{n bạn T}n Mỹ, Bùi Môn, Ban 
điều h{nh c|c gi|o khu, c|c đo{n 
thể, gi|o d}n khu Th|nh T}m 
cùng cộng đo{n gi|o xứ.  

Trong b{i giảng lễ, cha chủ 
sự đ~ nêu bật ý nghĩa ng{y lễ: 
Mừng lễ Th|nh T}m hôm nay, 
Gi|o hội muốn chúng ta chiêm 
ngắm tình yêu Thiên Chúa d{nh 
cho con người. Thiên Chúa đ~ 
yêu thương v{ cứu độ chúng ta 
ngay cả khi chúng ta còn ở trong 
tình trạng tội lỗi, bất tín. Ng{i đ~ 
yêu thương chúng ta không phải 
vì chúng ta tốt l{nh, cũng không 
phải vì ta t{i giỏi hơn người n{y, 
người kia, hay vì chúng ta có 
nhiều công trạng. Ng{i không 
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đòi hỏi chúng ta tốt l{nh, nhưng 
yêu thương ngay khi chúng ta 
còn l{ tội nh}n. Yêu thương 
chúng ta chỉ vì Ng{i l{ tình yêu, 
l{ tốt l{nh. Tình yêu của Ng{i l{ 
vô điều kiện v{ vô vị lợi, ho{n 
to{n d{nh hạnh phúc cho người 
được yêu. Chỉ một mình Thiên 
Chúa mới có được tình yêu cao 
cả như vậy.  

Ng{i diễn giảng tiếp: Người 
ta thường gọi đạo Công gi|o l{ 
đạo của tình yêu, v{ hễ tín hữu 
n{o không thể hiện được nét 
yêu thương trong cuộc sống của 
mình thì người đó đang tự đ|nh 
mất căn tính của mình. Chúa đ~ 
yêu thương không xét xử với 
những ai lỗi phạm, nên chúng ta 
cũng đừng tự phong th|nh cho 
mình rồi xét đo|n người kh|c. 
Tr|i tim Chúa đ~ bị đ}m th}u, 
m|u v{ nước đổ ra để cứu độ 
mọi người chúng ta. Kín múc 
nguồn m|u v{ nước nơi Th|nh 
T}m Chúa tình yêu, từng con tim 
của chúng ta h~y để cho tình yêu 

của Chúa biến đổi từng ngày, 
biến đổi con tim khô cằn, héo úa, 
chất chứa những hận thù ghen 
tương, ích kỷ, nhỏ nhoi được 
trong sạch v{ biết yêu thương 
nhiều hơn. Xin Th|nh t}m Chúa 
biến đổi tr|i tim của từng người, 
để mỗi ng{y sống, chúng ta biết 
hòa nhập tr|i tim của mình v{o 
tr|i tim tr{n đầy tình yêu của 
Thiên Chúa.”  

Sau kinh Tin Kính l{ phần 
tuyên hứa của 09 đo{n viên mới. 
C|c đo{n viên đ~ quỳ trên cung 
th|nh, giơ tay đọc lời tuyên hứa 
trước b{n thờ v{ cờ đo{n, với sự 
chứng kiến của cha chủ sự cùng 
to{n thể cộng đo{n.    

Cuối Th|nh lễ, cha chủ sự 
cùng c|c vị kh|ch đ~ chụp hình 
lưu niệm v{ tham dự tiệc mừng 
tại hoa viên gi|o xứ. Tạ ơn 
Th|nh T}m Chúa đ~ ban cho 
một buổi chiều thời tiết kh| đẹp, 
thuận lợi cho việc tổ chức th{nh 
công tốt đẹp.  
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    1/ Ân nhân Phép lành Tòa Thánh   

2645 B{ Maria Ngô Thị Lan, họ Th|nh Đaminh, Xđ Kiên Lao, GP Bùi Chu 

2646 B{ Maria Bùi Diệu Huyền, họ Th|nh Đaminh, Xđ Kiên Lao, GP Bùi Chu 

2647 B{ Maria Ngô Thị Hoa, họ Th|nh Đaminh, Xđ Kiên Lao, GP Bùi Chu 

2648 Ông Giuse L}m Văn Cường, xứ đo{n T}n Lý, gi|o phận Bùi Chu 

2649 B{ Maria Nguyễn Thị Hải, họ Tam Tùng, Xđ Gi|p Nam, GP Bùi Chu 

2650 Ông Giuse Vũ Văn Hoạt, xứ đo{n Hai Gi|p, gi|o phận Bùi Chu 

2651 B{ Maria Đinh Thị Cấp, Xđ Th|nh Danh, gi|o phận Bùi Chu 

2652 B{ Maria Phạm Thị Việt, họ Th|nh Vinhsơn, Xđ Kiên Lao, GP Bùi Chu 

2653 Ông Gioakim Vũ Văn Tính, họ Th|nh Gioakim, Xđ Kiên Lao, GP Bùi Chu 

2654 Bà Maria Phạm Thị Khen (Cảnh), Xđ Kiên Lao, gi|o phận Bùi Chu 

2655 Bà Maria Lương  Thị Tý, họ Th|nh Mẫu, Xđ Kiên Lao, gi|o phận Bùi Chu 

2656 Ông Giuse Phạm Văn C|ch, xứ đo{n An Nghĩa, gi|o phận Bùi Chu 

    2/ Ân nhân GĐPTTTCG TGP Sàigòn  

915 Vincente Trần Công Hùng Cường, Xđ T}n Hưng, hạt Hóc Môn, TGP S{igòn 

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

- Xứ đo{n Bình An, giáo hạt Bình An, TGP Sàigòn 2.000.000đ 

- Xứ đo{n Bình Đông, gi|o hạt Bình An, TGP Sàigòn 2.000.000đ 

- Xứ đo{n Bình Hưng, gi|o hạt Bình An, TGP Sàigòn 700.000đ  

- Xứ đo{n Ch|nh Hưng, giáo hạt Bình An, TGP Sàigòn 200.000đ 

- Xứ đo{n Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn 1.800.000đ  

 
 
 

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG ch}n th{nh c|m ơn sự giúp đỡ của 
quý }n nh}n, đ~ hỗ trợ công tác bác ái của đo{n thể trong tháng 07.2020 gồm: 

1/Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 07/2020 (*) 

- 1 }n nh}n xứ đo{n Martinô (th|ng 7, 8/2020)  1.000.000đ 

TRANG BÁC ÁI   

TRANG ÂN NHÂN 
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a/ 16 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo  (*) 
          (100.000đ/người)   

- Ông Phaolô Phùng Văn Thiên 
- Ông Phêrô Nguyễn Văn S|ng  
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Ch}u 
- Ông Giacôbê Đo{n Duy Đức 
- Ông Micae Nguyễn Công Hiền 
- Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng 
- Ông Phanxicô Nguyễn Hy Lạp 
- Ông Vicentê Nguyễn Văn L}m 

- Bà Catarina Nguyễn Thị Phụng 
- Bà Agnes Lâm Thu Quý 
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Thi 
- Ông Giuse Nguyễn Tính 
- Ông Giuse Vũ Đình Tu}n 
- Ông Gioan Baotixita Lê Đức Tuấn 
- Bà Anna Ngô Thị Út (Thuận) 
- Ông Gioan Baotixita Lê Văn Xu}n

     b/ Giáo hạt Hóc Môn
- Xứ đo{n Ba Thôn  100.000đ 
- Xứ đo{n Cầu Lớn 100.000đ 
- Xứ đo{n Ch}u Nam 100.000đ 

- Xứ đo{n Nam Hưng  100.000đ 
- Xứ đo{n T}n Đông  200.000đ 

- Xứ đo{n T}n Mỹ (2 tháng)   200.000đ 

     c/ Giáo hạt Xóm Mới 
- Ông Đạo, Xđ. Th|i Bình  200.000đ 
- Ông B|o, Xđ. Th|i Bình  100.000đ 
- Ông Cường, Xđ. Th|i Bình 100.000đ 

- Ông Dũng, Xđ. Th|i Bình  100.000đ 

- B{ Anna Ròn, Xđ. Hợp An  200.000đ 

- Anh chị Thịnh, công ty Thiên Khoa  200.000đ 

2/ Giúp giếng nước ngọt tại họ đạo Ba Lai, Bình Đại, GP Vĩnh Long 

- Chị Nguyễn Thị Thùy Ng}n, gi|o xứ Mỹ Hòa 1.000.000đ 

     3/ Ân nhân giúp nồi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch 
tháng 07/2020 

    a/ Giáo hạt Bình An   

- Xứ đo{n Bình An    600.000đ 
- Xứ đo{n Bình Đông  1.200.000đ 
- Xứ đo{n Bình Hưng  170.000đ 

b/ Giáo hạt Hóc Môn  

- Xứ đo{n Ba Thôn 100.000đ 
- Xứ đo{n B{ Điểm 100.000đ 
- Xứ đo{n Bạch Đằng  200.000đ 
- Xứ đo{n Ch}u Nam  100.000đ 
- Xứ đo{n Chợ Cầu  800.000đ 
- Xứ đo{n Nam Hưng 100.000đ 

- Xứ đo{n T}n Đông  100.000đ 
- Xứ đo{n T}n Hiệp 100.000đ 
- Xứ đo{n T}n Mỹ 100.000đ 
- Xứ đo{n Trung Ch|nh 100.000đ 
- Xứ đo{n Trung Mỹ T}y  150.000đ 

- 1 đo{n viên xứ đo{n Nam Hưng, gi|o hạt Hóc Môn               100.000đ 

c/ Giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán  
- Chị Chi, xứ đo{n Vườn Chuối  100.000đ 
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- Chị Têrêsa H{, xứ đo{n Vườn Chuối100.000đ 
- Cô Anna Huỳnh  100.000đ 
- Chị Liên  100.000đ 

    e/ Giáo hạt Xóm Mới  

- Xứ đo{n H{ Đông, giúp th|ng 07.2020 300.000đ 

    f/ Giáo hạt Gò Vấp  

- B{ Maria Nguyễn Thị Vui, xứ đo{n Đức Tin 200.000đ 

4/ Giúp trùng tu Thánh địa La Vang 

- B{ Anna Nguyễn Thị Thùy Trang, xứ đo{n Thủ Thiêm 1.000.000đ 

                                               

 

 

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

1/ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hát, SN 1936. Th}n mẫu anh Giuse Nguyễn 
Hữu Kiêm, Đo{n trưởng xứ đo{n Bình Hưng, nguyên Trưởng BCH GĐPTTTCG 
gi|o hạt Bình An. Được Chúa gọi về ng{y 24.03.2020. 

2/ Bà Agnes Nguyễn Thị Minh Nguyệt, SN 1961. Đoàn viên GĐPTTTCG 
xứ đo{n Chợ Qu|n; cựu Thủ Quỹ BCH GĐPTTTCG gi|o hạt SGCQ nhiệm kỳ 
2014-2017. Được Chúa gọi về ngày 29.03.2020. 

3/ Ông Giuse Hoàng Đình Ruyên, SN 1952. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ 
đo{n Bình Đông, gi|o hạt Bình An. được Chúa gọi về ng{y 08.06.2020. 

4/ Ông Giuse Mai Mạnh Hùng, SN 1950. Đo{n viên GĐPTTTCG  xứ đo{n 
Th|nh Danh, gi|o hạt Bùi Chu; }n nh}n GĐPTTTCG gi|o phận Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ng{y 09.06.2020. 

5/ Ông Giuse Phạm Văn Quận, SN 1973. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ đo{n 
Trung Linh, gi|o hạt Bùi Chu; }n nh}n GĐPTTTCG gi|o phận Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ng{y 11.06.2020. 

6/ Cụ ông Augustinô Mai Xuân Tự, SN 1928. Nhạc phụ ông Đo{n phó 
ngoại vụ xứ đo{n Thăng Long kiêm Thư ký BCH GĐPTTTCG gi|o hạt Phú Thọ, 
TGP S{igòn. Được Chúa gọi về ng{y 14.06.2020. 

7/ Ông Antôn Vũ Văn Hạ, SN 1940. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ đo{n Mỹ 
Hòa, gi|o hạt Thủ Thiêm, TGP S{igòn. Được Chúa gọi về ngày 16.06.2020. 

8/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Ca, SN 1940. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ đo{n 
V|n Ép, Gp Phnom Pênh. Được Chúa gọi về ng{y 17.06.2020. 

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN 
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9/ Bà Maria Trần Thị Pháp, SN 1941. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ đo{n 
Quế Phương, gi|o hạt Kiên chính, Gi|o phận Bùi Chu . Được Chúa gọi về ng{y 
20.6.2020  

10/ Ông Gioakim Trần Hoàng Tuấn, SN 1956. Đo{n viên GĐPTTTCG 
xứ đo{n T}n Hưng, gi|o hạt Hóc Môn, TGP S{igòn. Được Chúa gọi về 
20.06.2020. 

11/ Bà Maria Trần Thị Pháp, SN 1941. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn 
Quế Phương, giáo hạt Kiên Chính, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 
20.06.2020. 

12/ Bà cố Têrêsa Vũ Thị Huệ, SN 1935. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ đo{n 
Bình Đông, gi|o hạt bình An; th}n mẫu anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Phó 
nội vụ BCH GĐPTTTCG TGP S{igòn. Được Chúa gọi về ng{y 28.06.2020. 

13/ Bà cố Maria Nguyễn Thị Hiền Lương, SN 1965. Đo{n viên 
GĐPTTTCG xứ đo{n Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn, TGP S{igòn. Được Chúa gọi 
về ngày 30.06.2020. 

14/ Ông Đaminh Ngô Kiến Hưng, SN 1949. Nguyên đo{n trưởng xứ 
đo{n Ch}u Nam, gi|o hạt Hóc Môn, TGP S{igòn. Được Chúa gọi về ngày 
03.07.2020. 

15/ Ông Phêrô Vũ Thành Lâm, SN 1960. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ đo{n 
Kiên Lao, gi|o hạt Bùi Chu; }n nh}n GĐPTTTCG gi|o phận Bùi Chu. Được 
Chúa gọi về ng{y 03.07.2020. 

16/ Ông cố Giuse Maria Phạm Thành Toán, SN 1937. Đoàn viên 
GĐPTTTCG xứ đo{n Tam H{, gi|o hạt Thủ Đức, TGP S{igòn. Được Chúa gọi về 
ngày 03.07.2020 

17/ Ông Phêrô Phạm Văn Biết, SN 1959. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ 

đo{n Bình Di, gi|o hạt Tonlé Bassac, Phmom Pênh. Được Chúa gọi về ng{y 

04.07.2020. 

18/ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ngời. SN 1944. Đo{n viên 
GĐPTTTCG xứ đo{n Bình Di, gi|o hạt Tonlé Bassac, Phmom Pênh. Được Chúa 
gọi về ng{y 07.07.2020. 

19/ Bà Maria Nguyễn Thị Hải, SN 1953. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ đo{n 
Đức Tin, gi|o hạt Gò Vấp; }n nh}n GĐPTTTCG TGP S{igòn. Được Chúa gọi về 
ngày 07.07.2020. 

20/ Ông Phêrô Nguyễn Xuân Diệm, SN 1940. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ 
đo{n T}n Hưng, gi|o hạt Hóc Môn, TGP S{igòn. Được Chúa gọi về ngày 
09.07.2020. 

21/ Ông Giuse Lê Tấn Sỹ, SN 1968. Đo{n viên GĐPTTTCG xứ đo{n 
Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, TGP S{igòn. Được Chúa gọi về ngày 
12.07.2020. 


