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GIÁO PHẬN LONG XUYÊN: NĂM THÁNH KỶ NIỆM 

5O NĂM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÁNH TÒA 

(1973- 2023) 

 

 
 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO 
 

SẮC LỆNH 

 

 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do năng quyền nhận được 

cách đặc biệt từ Cha và Thầy của chúng ta trong Chúa Kitô là 

Đức Thánh Cha Phanxicô, làm Giáo Hoàng theo ý Chúa quan 

phòng, sẵn lòng ban cho Đức Cha khả kính Giuse Trần Văn 

Toản, Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên trong Năm Thánh 

Nhà Thờ Chánh Tòa, vào ngày được chọn vì lợi ích của các tín 

hữu, sau khi cử hành các Nghi Lễ Thánh được quyền ban Phép 

Lành của Đức Thánh Cha kèm theo Ơn Toàn Xá với các 

điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo 
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ý Đức Giáo Hoàng) cho mọi Kitô hữu có lòng sám hối thực sự 

và nhờ đức mến thúc đẩy, đã tham dự chính các Nghi Lễ này.  

Các kitô hữu sốt sắng muốn lãnh nhận Phép Lành của Đức 

Thánh Cha, nhưng vì hoàn cảnh hữu lý, không thể tham dự 

cách thể lý vào các Nghi Lễ Thánh, thì theo luật, vẫn có thể 

được hưởng Ơn Toàn Xá, miễn là với ý hướng đạo đức theo 

dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh chính 

các nghi lễ ấy trong khi đang được cử hành. 

Bất chấp tất cả những gì trái ngược. 

Được ban hành tại Rôma, từ trụ sở của Tòa Ân Giải Tối 

Cao, ngày 08 tháng 08 năm Chúa Nhập Thể 2022. 
  

 
Hồng y MAURUS PIACENZA 

Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao 

 
Linh mục CHRISTOPHORUS NYKIEL 

Chánh văn phòng Tòa Ân Giải Tối Cao 
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THÔNG BÁO  

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NĂM THÁNH MỪNG KIM KHÁNH 

CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÁNH TÒA LONG XUYÊN  

15/08/1973 – 15/08/2023 

 

Kính gửi: Cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận Long Xuyên 

gày 15 tháng 08 năm 2023 là kỷ niệm 50 năm cung hiến 
Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Đây là cơ hội để Giáo 

Phận nhìn lại chặng đường 50 năm qua, với sự hiện diện của 
Nhà Thờ Chánh Tòa là điển hình cho các sinh hoạt tại các nhà 
thờ rải rác trong Giáo Phận. Vì thế, Giáo Phận tận dụng mốc 
thời gian này để cùng nhau tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân 
và các ân nhân, cũng như để sám hối, hòa giải và canh tân với 
niềm hy vọng tiến về phía trước. Đồng thời, đây cũng là dịp để 
cho toàn thể Dân Chúa trong Giáo Phận cầu nguyện và nâng 
cao ý thức trách nhiệm xây dựng hiệp nhất và bình an trong 
Giáo Phận, nhất là đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng. 

Chính vì thế, Đức Giám Mục Giáo Phận đã thỉnh nguyện 
lên Tòa Ân Giải Tối Cao xin được mở Năm Thánh, nhân dịp 
kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên 
và đã được phúc đáp chấp thuận qua sắc lệnh số 956/22/I và 
957/22/I của Tòa Ân Giải Tối Cao. 

Để việc tổ chức Năm Thánh được diễn ra cách tốt đẹp và 
mang lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho các tín hữu, Giáo Phận 
đưa ra một vài thông báo và gợi ý sau đây: 

N 
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I- Ban Tổ Chức: 

1. Cha Luy Gonzaga Huỳnh Phước Lâm (Tổng Đại Diện – 
Trưởng Ban) 

2. Cha Giuse Nguyễn Quang Minh (Cha Phó Nhà Thờ 
Chánh Tòa) 

2. Cha Giuse Bùi Thanh Minh (Quản Hạt Long Xuyên) 

3. Cha Đaminh Hoàng Quốc Việt (Ban Nghiên Huấn) 

4. Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt (Ủy Ban Truyền Thông) 

5. Cha Antôn Nguyễn Phước Thi (Ủy Ban Truyền Thông) 

6. Cha Giuse Đặng Phước Thịnh (Ủy Ban Loan Báo Tin 
Mừng) 

II- Các ngày lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa với Phép Lành của Đức 

Thánh Cha và Ơn Toàn Xá (Trực tuyến) 

1- Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương (21/08/2022 – Khai mạc 
Năm Thánh) 

2- Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10/2022) 

3- Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12/2022) 

4- Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (01/01/2023) 

5- Lễ Đức Mẹ Dâng Con trong Đền Thờ (02/02/2023) 

6- Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria 
(20/03/2023)  

7- Lễ Đức Mẹ viếng Bà Thánh Isave (31/5/2023) 

8- Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ (17/07/2023) 

9- Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08/2023 – Bế mạc 
Năm Thánh) 
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III- Các sinh hoạt đặc biệt trong Năm Thánh 

- Nghiên cứu và soạn thảo các tài liệu lịch sử để tìm hiểu và 
học hỏi về nghệ thuật và ý nghĩa tôn giáo của Nhà Thờ 
Chánh Tòa Long Xuyên. 

- Tại các gia đình: cổ vũ các giờ kinh chung, tham dự các 
giờ kinh gia đình trực tuyến từ Tòa Giám Mục vào lúc 
19g00 các ngày trong tuần, tất cả nhằm tôn vương gia đình. 

- Tại các giáo xứ, giáo họ: Tôn sùng Thánh Thể (Thánh Lễ 
- Chầu Thánh Thể - Phòng Thánh Thể…)  

- Quan tâm đặc biệt đến các công việc bác ái từ thiện tại các 
giáo xứ, giáo họ, các cơ sở bác ái từ thiện đang hiện diện 
trong Giáo Phận… 

- Tổ chức các cuộc hành hương kính viếng Nhà Thờ Chánh 
Tòa cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận vào 
những thời điểm thích hợp. 

Với những ý nghĩa đó, ước mong mọi thành phần dân 
Chúa trong Giáo Phận cùng hưởng ứng và tham gia cách tích 
cực. Bởi lẽ, đây là dịp để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và tri 
ân các bậc tiền nhân. Và, đây cũng là cơ hội để chúng ta đón 
nhận những ơn lành trọng đại mà Thiên Chúa rộng ban cho 
con cái của Ngài qua bàn tay của Giáo Hội. 

Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria 
Trinh Nữ Vương và hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và 
Emanuel Lê Văn Phụng chúc lành cho tất cả chúng ta.  

 Long Xuyên, ngày 15 tháng 08 năm 2022 

  Giuse Trần Văn Toản 

 Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên
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1. 

Trong kinh Lạy Cha có câu: “Xin cho chúng con lương 
thực hằng ngày”. Sáng nay, khi đọc câu đó, tôi đã xin Chúa 
cho tôi biết: Lương thực hằng ngày Chúa thấy cần cho tôi 
lúc này là gì, thì Chúa thương dạy tôi:  Đó là niềm tin vào 
Đức Mẹ Maria. 

2. 

Chúa cho tôi thấy tình hình lúc này là một thời điểm đầy 
những gian nan khốn khó, bất ổn cả trong đạo lẫn ngoài đời, 
để có sức vượt qua muôn vàn thử thách, thì lương thực cần 
có: Đó là niềm tin vào Đức Mẹ Maria. 

3. 

Hiểu thánh ý Chúa, tôi xin Chúa thương ban cho tôi ơn 
biết tin vào Đức Mẹ thì Chúa dạy tôi: Một cách tin vào Đức 
Mẹ đơn sơ nhất và cũng hữu hiệu nhất, đó là “Chuỗi tràng 
hạt mân côi”. 

4. 

Tôi cầm lấy tràng hạt mân côi, và cầu nguyện với Đức 
Mẹ. Tôi đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh với tâm 
thức một người con bé nhỏ yếu đuối. 
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5. 

Đọc đi đọc lại nhiều lần. 

Càng đọc, tôi càng nhận được niềm tin vào Đức Mẹ tràn 
vào hồn tôi một cách dịu dàng.  

6.  

Niềm tin đó thay đổi tôi một cách sâu xa 

Tôi không còn sợ sống, chán sống. Nhưng tôi cảm nhận 
được một thứ hạnh phúc lạ lùng, đó là trao phó mình tôi cho 
Đức Mẹ. 

7. 

Hầu như lúc nào tôi cũng nói chuyện với Đức Mẹ. 

8. 

Thú thực là tôi khóc bên Đức Mẹ rất nhiều lần. Khóc 
cũng chính là cầu nguyện. Mà có khóc thì mới nhận được an 
ủi. 

9. 

Tôi không khóc cho tôi. Nhưng tôi khóc cho những 
người thân yêu của tôi, cho Hội Thánh của tôi, cho đồng bào 
của tôi. 

10. 

Tôi đang cầu nguyện bằng bài ca quen thuộc: “Lạy Mẹ, 
xin an ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi, xin phá những nỗi 
u buồn”. 



 

NỘI SAN – THÁNG 09.2022  | 9 

Vì đời con reo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai 
góc vướng trên con đường”. 

11. 

Tôi tin vào Mẹ, Mẹ đã cứu tôi. 

12. 

Tôi thấy hiện giờ rất nhiều người tại Việt Nam yêu dấu 
cũng đang được Đức Mẹ cứu. Họ là Công giáo, rất nhiều 
người là ngoài Công giáo 

13. 

Cùng với họ, tôi tin vào Mẹ. Mẹ đang luôn cho chúng 
tôi nhiều sự lạ lùng. 

14. 

Mẹ đang trở thành mẹ chung cho mọi người 

Xin thú thực là niềm tin của nhiều người ngoài Công 
giáo đặt nơi Đức Mẹ đã thêm Đức Tin cho tôi.  
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Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên, C 

Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33 

TU NÀO DỄ HƠN? 

gười xưa có câu: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu 
chợ, thứ ba tu Chùa”. 

Tu tại gia là dễ nhất, bởi không phải bỏ một cái gì, từ 
nhà cửa, cha mẹ, anh em bạn bè, nên không thấy mình mất 
mát điều chi. 

Thứ hai là tu chợ; nó khó hơn, bởi vì ta phải bỏ đi một 
chút tự ái, một chút tự cao, để mua bán sao cho đẹp lòng 
người. Mua bán giống như làm dâu trăm họ, nếu không khéo 
một chút thì mất mối làm ăn! 

Và tu Chùa lại càng khó hơn, bởi vì phải dũ bụi trần, bỏ 
lại tất cả cuộc vui, để sống ăn chay cầu nguyện… 

Nhìn từ bên ngoài, thì ai cũng thấy đi tu là sướng, bởi vì 
không phải lo chuyện tính kế sinh nhai, không bận rộn kiếm 
tiền, không bị ô uế, hư danh bởi chuyện thế gian. 

Nhưng đâu ai thấy được những khó khăn trong đời tu, 
khi phải tập từ bỏ hằng ngày, bỏ người thân, bỏ của cải, và 
phải bỏ sự nghiệp, cho đến khi không còn vướng bận thế 

N 
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gian, thì tâm mới thanh tịnh, đời tu mới trọn niềm vui. 

Thực ra, đi tu không phải là dứt hết tình nghĩa, mà là 
thay đổi cách sống, để không quá ràng buộc bởi tình cảm 
nhân loại, nhưng vẫn đồng hành và chia sẻ với họ trong mọi 
vui buồn. Nếu ta dứt hết tình cảm thì đâu còn là người nữa. 
Tu như vậy là biến mình thành linh hồn tượng đá chăng? 

Tu là sửa, là hoàn thiện, là thay đổi mình nên tốt hơn 
trong yêu thương. Từ tình thương yêu ích kỷ, thành tình 
thương yêu hiến dâng và phục vụ quên mình. Đây là cách 
sống mà Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi người đi theo Chúa phải 
sống và thực hành suốt cuộc đời. Dầu là tu nhà, tu chợ, hay 
sống đời tận hiến, đều phải biết từ bỏ cái tôi của mình, để 
nên hoàn thiện giống như Chúa hơn. 

Cuộc sống của người môn đệ Chúa là phải cố gắng tập 
luyện từ bỏ hằng ngày. Từ bỏ cả những cái mình quyến 
luyến, thích thú hay đam mê. Từ bỏ những cái mình yêu, 
mình thích thật là khó. Từ bỏ những cái mình gắn bó lâu dài 
càng khó hơn. Thế nhưng, vì Chúa ta sẵn lòng. Vì Chúa ta 
hy sinh. Vì Chúa ta sống vâng theo thánh ý Chúa. Từ bỏ như 
thế gọi là thập giá. Thập giá vì lòng yêu mến Chúa sẽ trở 
thành thánh giá vinh quang. 

Là người ai cũng ham sướng sợ khổ, nhưng ta vẫn có 
thể đón nhận vì một hạnh phúc lớn hơn. Tựa như người mẹ 
mang thai nặng nhọc và còn sinh con trong đớn đau, nhưng 
niềm vui thật to lớn khi con được sinh ra chào đời. Là người 
ky-tô hữu, ta cũng đón nhận thập giá không phải vì ta thích 
đau khổ, mà vì một phần thưởng thật lớn lao trên trời mà 
Chúa dành cho ta. 
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Thánh Phaolô đã từng nói rằng: những đau khổ đời này 
chẳng là gì so với hạnh phúc viên mãn đời sau. Thế nên, vì 
lòng yêu mến Chúa, ta quyết đi vào cửa hẹp, là từ bỏ những 
tham sân si, những niềm vui bất chính, để được sống thanh 
thoát đời này và vinh hiển đời sau. Vì lòng yêu mến Chúa, 
ta cũng sẵn lòng vác thập giá của bổn phận để phục vụ gia 
đình và tổ quốc, hầu mai sau ta cũng được ân thưởng hạnh 
phúc thiên đàng. 

Đôi khi “lực bất tòng tâm”, khiến ta lững lự, chần chừ 
trong việc từ bỏ, có khi còn thiếu quảng đại để bỏ lại sau 
lưng những niềm vui trần thế. Chúa Giêsu luôn mời gọi ta 
hãy để Chúa dẫn dắt. Hãy để Chúa dìu ta qua những cám dỗ 
trần thế, còn ta cứ vững bước theo Chúa. 

Xin cho ta luôn biết đón nhận thập giá như là hồng ân 
Chúa gửi đến, để ta lập công trước mặt Thiên Chúa.  

 

Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên, C 

Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

LÒNG BAO DUNG CỦA CHÚA 

ể đối phó với những người phạm tội, luật hình sự tại 
các quốc gia quy định nhiều hình phạt khác nhau. 
Chẳng hạn như: phạt tiền, giam nhốt trong các nhà tù 

hay xà lim, lưu đày biệt xứ; hoặc trong trường hợp phạm tội 
nghiêm trọng thì đem ra xử tử, để vĩnh viễn loại trừ người 
lỗi phạm ra khỏi thế giới loài người. 

Trong khi đó, để đối phó với tội nhân, Thiên Chúa lại 

Đ 
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không muốn trừng phạt, mà chỉ muốn giúp tội nhân ăn năn 
hối cải, quay về đường lành. Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã 
phán qua miệng ngôn sứ Êdêkien: “Ta không muốn kẻ gian 
ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối mà được sống” 
(Ed 18, 23 và 33, 11). 

Thực vậy! Đối với Thiên Chúa, mỗi một con người đều 
có một giá trị rất cao, nên cần phải được trân trọng và yêu 
thương suốt đời. Dù con người có đắm chìm trong lầm lạc 
và tội lỗi đến đâu mặc lòng, Thiên Chúa cũng không bỏ rơi 
họ, không hủy diệt họ, nhưng Chúa tìm mọi cách để đưa họ 
trở về với Chúa. 

Dụ ngôn “Người đi tìm chiên lạc” trong Tin mừng Luca 
(Lc 15, 4-7) đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rõ điều đó: 

Người chăn chiên tốt thì hết lòng yêu thương, quý mến 
từng con trong đàn, bất kể đó là chiên tốt hay chiên xấu, mập 
hay gầy, khoẻ mạnh hay đau bệnh. Và khi phát hiện ra một 
con chiên lạc đàn, thì anh ta bôn ba, tất tả kiếm tìm cho bằng 
được con chiên lạc, với bất cứ giá nào. 

Một khi đã tìm thấy, anh vác chiên lên vai, mừng vui 
hớn hở trở về, kêu mời bà con làng xóm đến chia vui với 
anh. 

Qua dụ ngôn trên đây, Chúa Giêsu muốn tỏ cho chúng 
ta thấy: Thiên Chúa xem mỗi người chúng ta là báu vật vô 
giá, nên nếu có bất kỳ ai “lạc mất”, thì Ngài phải đi tìm về 
cho bằng được. 

Phương cách xử trí của Thiên Chúa đối với tội nhân gồm 
ba việc chính. Đó là tìm kiếm, cảm hoá và chết thay. 

Thứ nhất là Tìm kiếm: Thay vì trừng trị, hoặc trừ khử 
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các tội nhân, như các tòa án khắp nơi thường làm, Thiên 
Chúa Ngôi Hai đã rời bỏ ngai trời vinh hiển, vượt qua 
khoảng cách gần như vô tận giữa trời và đất, để hạ mình 
xuống thế, trở nên người phàm, để đi tìm kiếm từng người 
trong nhóm họ. 

Thứ hai là Cảm hoá: Thay vì tống giam các tội nhân 
vào ngục, bắt họ mang gông cùm xiềng xích để đền tội, Chúa 
Giêsu lại rất tôn trọng và quý mến tội nhân. Ngài tìm nhiều 
cách để hoán cải họ. Có khi Ngài còn đến ở lại trong nhà 
người tội lỗi, cùng ăn uống đồng bạn với họ, trở nên bạn bè 
của họ, nhằm lấy tình bạn mà cảm hóa họ trở về (Lc 15,2). 

Thứ ba là Chết thay: Thay vì kết liễu mạng sống của 
các tội nhân ác nghiệt, bắt họ phải đền nợ máu mà họ đã gây 
ra, như các tòa án nhân loại thường làm, Chúa Giêsu đã đổ 
hết máu châu báu của mình ra, để chết thay cho họ, để rửa 
sạch họ khỏi muôn vàn tội lỗi, và cho họ được sống đời đời. 

Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân, ngay 
cả những tội nhân bầm dập nhất, khốn cùng nhất, đã được 
Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng Matthêu: “Cây lau 
bị giập, Ngài không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ 
tắt đi, cho đến khi Ngài đưa công lý đến toàn thắng” (Mt 12, 
20 và Is 42, 3). 

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con trở nên đôi vai của 
Chúa, để con làm chỗ dựa tinh thần cho những người lâm 
cảnh khốn cùng. Họ đang cần một chỗ tựa nương.  
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Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên, C 

Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

SỬ DỤNG CỦA PHÙ VÂN 

gười ta nói: “Đồng tiền là Tiên là Phật”. Nhưng có 
thật, nhờ có tiền mà họ thành Bồ Tát cứu đời hay 

không? Thực tế, vì tiền mà người ta xấu đi rất nhiều! Đồng 
tiền có thể làm biến chất con người. Từ hiền ra dữ. Từ ngay 
thẳng ra lừa dối gian tham. Từ con người nết na thuỳ mị, trở 
thành kẻ sa đoạ, trụy lạc. 

Xem ra đồng tiền là nguyên do đưa đến những tiêu cực. 
Xem ra đồng tiền đã làm “hư bột, hư đường”. Xem ra không 
thể gọi đồng tiền là Tiên là Phật được, mà phải gọi là Ma, là 
Qủy. 

Tiên, Phật theo dân gian là luôn dạy người ta ăn ngay ở 
lành. Tiên Phật luôn giúp con người hướng về thiện, luôn 
gìn giữ, bảo vệ những nét đẹp của con người và thiên nhiên. 
Tiên Phật đâu khiến con người gian tham, lừa đảo. 

Chỉ có ma qủy mới làm biến chất con người. Chỉ có ma 
qủy mới làm cho con người tha hoá đạo đức. Chỉ có ma qủy 
mới làm băng hoại những thuần phong mỹ tục, những nét 
đẹp cao qúy của biết bao nền văn hoá nơi các dân tộc. 

Thời xưa, tiên tri Amos đã đau lòng khi nhìn thấy con 
người đang đầy đoạ lẫn nhau chỉ vì tiền. Có quá nhiều kẻ 
tham lam, nên đã dùng quyền để đàn áp và bóc lột người 
khác. Có quá nhiều kẻ chỉ vì tiền mà chà đạp lên nhân phẩm 

N 
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của người khác. Họ coi mạng người chỉ là đồ vật, để mua 
bán trao đổi. Có quá nhiều kẻ vì ham tiền, nên đã đang tâm 
buôn gian bán thiếu, để vun quén cho đầy túi tham (x. Am 
8, 4-7). 

 Lời cảnh tỉnh của tiên tri Amos xem ra vẫn là lời nhắc 
nhở cho con người hôm nay. 

Bởi vì vẫn còn đó, những kẻ lợi dụng sự khó khăn túng 
thiếu của người khác để chèn ép, tước đoạt, để cho vay nặng 
lãi và làm giàu. Vẫn còn đó những kẻ bỏ lễ, bỏ đạo để làm 
tôi cho ma qủy, mong được hưởng những bổng lộc trần gian 
mau qua. 

Vẫn còn đó, những kẻ chuyên gian dối, lọc lừa, đổi giá, 
tráo hàng để thu lợi. Vẫn còn đó, những kẻ buôn thần bán 
thánh, nhân danh nhân nghĩa để biển thủ tư lợi riêng. Đồng 
tiền đã và đang làm cho xã hội điêu đứng, cho tình con người 
trở thành thứ yếu, vì “tiền là trên hết”. 

Lời Chúa hôm nay, phải là lời cảnh tỉnh cho ta: Hỡi kẻ 
quản lý của Thiên Chúa. Chúa đã yêu thuơng và tin tưởng 
giao cho ta quá nhiều gia sản của Ngài. Chúa trao cho ta 
quản lý tiền của, thời giờ và tài năng. Tất cả những  gì ta có 
đều là hồng ân Chúa ban. 

Đó là những nén bạc mà Chúa bảo ta phải sinh lời cho 
Chúa. Chúa bảo ta phải sử dụng theo ý Chúa. Là người quản 
lý, ta không chỉ có bổn phận gìn giữ, sinh lời, mà còn biết 
ban phát theo ý Chúa. 

Chúa tạo dựng ta giống hình ảnh Chúa, để ta tiếp tục 
thay Chúa làm cho tha nhân được hạnh phúc, làm cho tình 
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yêu và lòng đại lượng của Chúa trải rộng tới muôn nơi. Như 
vậy, người quản lý là biết dùng khả năng Chúa ban để phục 
vụ anh em của mình, chứ không phải để vun quén cho bản 
thân. 

Hôm nay Chúa Giêsu cũng đang nói với ta: “Thầy bảo 
cho con biết: Hãy dùng tiền bạc bất chính mà tạo lấy bạn 
bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước con  vào nơi vĩnh 
cửu” (Lc 16, 9). 

Xin Chúa cho ta biết sử dụng những ân huệ Chúa ban, 
là tiền bạc, thời giờ và khả năng để mua lấy bạn hữu nước 
trời, ngõ hầu mai sau, chính họ, những con người đã được ta 
trao ban giúp đỡ sẽ đón chào ta ở trên quê trời. 

Xin Chúa trợ lực cho con sống đẹp ý Chúa.  
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Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên, C 

Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 

LÀM VIỆC BÁC ÁI 

hiều lần tôi tự hỏi rằng: Liệu một người giàu nứt thố 
đổ vách, quanh năm mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày 

ngày yến tiệc linh đình, lại có thể nhẫn tâm làm ngơ… để 
cho một người hành khất mụn nhọt đầy mình, nằm chết ngay 
trước cổng nhà mình, chỉ vì không được ăn những thứ trên 
bàn ăn của mình rớt xuống không?  

Vậy tại sao ông nhà giàu kia lại có thể cư xử tệ bạc và 
nhẫn tâm với một người mà ông biết tên, biết mặt như vậy 
được? 

Chắc chắn phải có những lý do bí ẩn nào đó, đã khiến 
ông phú hộ ấy trở thành một người keo kiệt, lãnh cảm và 
dửng dưng như vậy! 

Dựa trên kinh nghiệm bản thân, và nhất là qua những sự 
kiện đã và đang xảy ra trong xã hội, tôi nghĩ… rất có thể ông 
phú hộ kia đã lạnh lùng, khép kín trái tim và trở thành kẻ 
keo kiệt là vì ba lý do này: Một là vì ông SỢ HÃI; hai là vì 
ông SO ĐO, TÍNH TOÁN; ba là vì ông hay LÝ LUẬN. 

Lý do thứ nhất: Rất có thể ông phú hộ kia đã có 
những nỗi lo sợ! Ông sợ... lỡ mình cho Ladarô ăn những 
thức ăn thừa trên bàn, rồi sau đó anh ta bị đau bụng, bị trúng 
độc..., rồi lăn ra đó ăn vạ thì sao? 

Biết đâu mình còn phải ra tòa và phải bồi thường, mất 

N 



 

NỘI SAN – THÁNG 09.2022  | 19 

tiền, mất bạc và bị phá sản như chơi! Rõ là làm ơn mắc oán. 
Thôi thì “chắc ăn không bằng ăn chắc”. Không cho anh ta 
ăn uống những thứ thừa thãi nữa. Đó là cách bảo vệ chính 
mình và “an toàn vệ sinh”! 

Lý do thứ hai: Rất có thể ông phú hộ kia đã so đo, 
tính toán rất kỹ lưỡng. Ông nghĩ: Đồ ăn thừa thì không nên 
cho. Vậy thì chỉ còn cách là cho đồ ăn còn nóng, còn nguyên 
si, chưa ai đụng đũa… Nhưng mà, lỡ ăn xong rồi, anh ta 
“phải mùi rồi chùi không ra”, không chịu đi làm ăn nơi khác, 
mà cứ ngồi ì ra đó; rồi mình cứ phải tiếp tế hàng ngày suốt 
đời như vậy, thì rách việc!  

Đó là chưa kể bọn ăn mày, đám bạn bè ăn xin của anh 
ta nghe tin có ăn “miễn phí”, liền kéo đến đầy nhà mình, ăn 
dầm nằm dề ở đó, thì mình sẽ phải xử sự làm sao đây? Thôi 
thì cách tốt nhất, cứ nhắm mắt làm ngơ. Tránh được bao 
nhiêu phiền toái có thể xảy ra.  

Lý do thứ ba: Rất có thể ông phú hộ kia đã có tính 
hay lý luận. Ông nghĩ: Mình làm ăn, có đóng thuế đàng 
hoàng. Chuyện dân chúng nghèo đói là chuyện của nhà 
nước, để cho họ lo. Không phải chuyện của mình, lo chi cho 
mệt xác!  

Hơn nữa, nếu mình không cho anh ta ăn, thì cũng có 
người khác cho. Làm sao anh ta chết được! Thôi thì cứ mặc 
anh ta ngồi ở ngoài đó. Không được gì, rồi cũng chán. Hơn 
nữa, mấy con chó cứ đến liếm ghẻ anh ta như vậy, thì chỉ vài 
bữa nữa, thế nào anh ta cũng phải đi chỗ khác, chứ sức đâu 
mà ngồi lỳ ở đó như vậy!  

Thế đấy! Chỉ vì sợ hãi, vì so đo tính toán thiệt hơn, vì 
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hay lý luận như vậy, cho nên hai cánh cửa trái tim nhân ái 
của ông nhà giàu kia đã từ từ khép lại, và bị khóa từ hồi nào, 
mà ông cũng không hay biết. 

Trông người lại nghĩ đến ta. Ngày xưa ông phú hộ sợ 
hãi, so đo tính toán và hay lý luận như thế nào, thì ngày 
hôm nay, rất có thể ta cũng đang hành xử y chang ông ngày 
xưa! Quả thật! Ta hay sợ, hay so đo và hay lý luận khi làm 
việc bác ái lắm! 

Khổ một nỗi là, hễ ta càng sợ, càng so đo, càng tính toán 
thiệt hơn, 
càng lý 
luận nhiều 
bao nhiêu, 
thì cái hầu 
bao của ta 
nó cứ rút 
chặt lại bấy 
nhiêu! Ta 
cứ tính đi 
tính lại, 
suy luận 
tới suy 
luận lui, rồi cuối cùng... chẳng cho ai điều gì cả! Đó mới là 
cái nguy hiểm. Rất nguy hiểm. 

Lạy Chúa, xin chỉ bảo con đường lối của Chúa; và 
giúp con mau mắn thi hành thánh ý Chúa.  
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TIÊN TRI ĐANIEL 

 

 
ác con em của chúng ta 
sắp bước vào năm học 
mới. Đó cũng là bắt 

đầu một tiến trình hoàn thiện 
bản thân. Trong nỗ lực lâu 
dài này những người trẻ rất 
cần những mô hình kiểu mẫu 
giúp chúng đạt đến sự trưởng 
thành toàn diện. Hôm nay 
chúng ta giới thiệu một hình 
tượng trong Kinh Thánh rất 
được giới trẻ mến mộ, đó là 
tiên tri Đaniel. 

Đaniel là một chàng trai 
trẻ thuộc một gia đình xứ 
Giuđa bị đưa đi lưu đày tại 
vương quốc Babylon, vào 
khoảng năm 605 trước Công 
nguyên (Đn 1,1-7). Anh là 
hiện thân của một người Do 
Thái hết mực trung thành với 
Thiên Chúa nơi miền đất dân 

ngoại. Từ khi còn là đứa bé, 
anh đã được chọn vào hoàng 
cung của vua Nabuchô-
đônôsor, cùng với ba người 
bạn khác cũng bị đem đi lưu 
đày như anh, để được thụ 
hưởng nền giáo dục hoàng 
cung. Tuy nhiên, thay vì xuôi 
theo lối sống dân ngoại anh 
đã trung thành giữ luật ăn 
kiêng một cách nghiêm ngặt 
theo Luật Chúa dạy. Thiên 
Chúa ban cho anh có tài giải 
mã các giấc mộng, vì vậy anh 
được nhà vua Babylon tin 
dùng. Khi đến tuổi trưởng 
thành và đã có địa vị, Đaniel 
vẫn tiếp tục tin vào Đức 
Chúa và luôn sốt sắng cầu 
nguyện. Nhưng vị trí cao 
trọng của anh trong hoàng 
cung cũng gây ra cho anh 

C 
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nhiều sự đố kỵ và ghen 
tương. Những kẻ nịnh thần 
tìm cách gài bẫy anh và tố 
cáo với nhà vua là anh lén lút 
thực hành đạo Do Thái: 
“Đức vua đã chẳng châu phê 
lệnh cấm đó sao? Theo lệnh 
cấm này, trong ba mươi ngày 
sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần 
nào hay người nào ngoài đức 
vua thì sẽ bị quăng vào hầm 
sư tử.” (Đn 6,13) Nhà vua có 
ý định cứu Đaniel, nhưng 
những người chống đối anh 
là những cận thần của vua thì 
vô cùng khắt khe; họ yêu cầu 
nhà vua phải quăng Đaniel 
vào hầm sư tử. Nhà vua hết 
sức đau lòng và hy vọng thần 
thánh của ông sẽ ra tay cứu 
Đaniel. Vào buổi sáng sớm, 
ông vội vàng đi tới hầm sư tử 
và gọi Đaniel: ông vô cùng 
kinh ngạc thấy tính mạng của 
Đaniel được vẹn toàn! Vì 
vậy, nhà vua ra lệnh cho 
những kẻ đã tố cáo Đaniel, 
cùng với vợ con họ phải bị 
quăng vào hầm sư tử, và 
ngay lập tức họ bị sư tử xé 
xác. Kể từ đó, qua một sắc 
lệnh khác, nhà vua thừa nhận 

sự thánh thiện của Đức Chúa 
người Do Thái. Đaniel ở lại 
Babylon mãi tới năm 538, 
khởi đầu triều đại vua Kyrô. 

Câu chuyện tuyệt vời về 
Đaniel cuốn hút chúng ta 
ngay từ đầu. Những tư chất 
sáng ngời của Đaniel từ tuổi 
trẻ cho đến khi già cả vẫn 
xuyên suốt một sợi chỉ liền 
lạc. Điều này chứng minh 
cho thấy một khởi đầu tốt 
trong giáo dục cũng hứa hẹn 
một kết thúc hoàn hảo. Ngạn 
ngữ Latinh có câu “tendit in 
ardua virtus” (càng khó khăn 
nhân đức càng vươn tới) 
giống như câu nói của tiền 
nhân chúng ta: lửa thử vàng 
gian nan thử đức. Đây là một 
gợi ý thuyết phục cho chúng 
ta thấy cần dẫn dắt người trẻ 
đi theo một lộ trình kỉ luật 
ngay từ đầu. Các nhà đào tạo 
hiện nay sẽ nói đến kỉ luật 
bản thân (self-discipline) 
như một điều kiện thiết yếu 
trong tiến trình thành nhân 
(on being human). Quả thật, 
đường lối kỉ luật nào cũng 
đều phải đưa đến một thứ kỉ 
luật tự giác thì mới đạt đến 
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kết quả mong muốn, tức là 
hoàn thiện con người. Người 
ta cũng gọi đó là kỉ luật nội 
tâm, điều mà chúng ta thấy 
rất rõ trong cách sống của 
Đaniel. Anh âm thầm nhưng 
cương quyết gạt bỏ tất cả 
những gì đi ngược lại xác tín 
luân lí, chuẩn mực của đời 
sống và niềm tin của mình. 
Tuy nhiên một thái độ sống 
như thế trong cung triều dân 
ngoại đã gây ra cho anh vô 
vàn khó khăn, bởi vì những 
kẻ thù lương dân luôn âm 
mưu toan tính tiêu diệt 
những người sống khác biệt 
với họ. Chỉ với đức tin son 
sắt và lòng phó thác tuyệt đối 
vào Chúa mới có thể giúp 
anh không buông xuôi trước 
những áp lực khủng khiếp lôi 
kéo anh xa khỏi thực hành 
đó. Và quả thật ơn Chúa đã 
hoàn thành nơi anh với ý chí 
kiên cường đó. 

Vua Đavít xưa đã cầu 
xin Chúa đừng nhớ đến 
những lỗi lầm trót dại tuổi 
thanh xuân (Tv 25,7). Người 
trẻ hôm nay có thể lấy đó làm 
chỗ dựa dẫm cho những 

buông lỏng của mình trong 
đời sống. Tuy nhiên cuộc đời 
trai trẻ của Đaniel lại cho 
chúng ta thấy một tuổi trẻ 
vượt lên trên tất cả những gì 
là nghịch cảnh, là tầm 
thường và yếu đuối. Bị bứng 
khỏi quê hương bản quán để 
sống cuộc đời lưu vong, tức 
là phải đối diện với một 
tương lai bất định, bất ổn và 
bất trắc. Tuy nhiên Đaniel và 
nhóm bạn không để mất gia 
sản thiêng liêng và bản sắc 
dân tộc cao quý của mình. 
Họ không ngừng rèn luyện 
chí hướng cho bản thân và 
nắm bắt các cơ hội có thể 
xuất hiện bất ngờ. Và chúng 
ta đều biết việc ăn uống đúng 
đắn là một quyết định khó 
khăn. Được giáo dục trong 
hoàng cung Đaniel phải ăn 
những khẩu phần quy định 
và phải uống rượu của nhà 
vua (Đn 1,5-11). Nhưng anh 
quyết chí không để mình bị ô 
uế vì chế độ ăn uống này, anh 
xin quan thái giám cho mình 
được dùng những thức ăn 
theo truyền thống Do Thái để 
có thể trung thành với Lề 
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Luật. Với quyết tâm này anh 
đã không cho phép mình 
chiều theo những ham muốn 
thuộc về bản năng. Vì nếu 
anh nhượng bộ trong việc 
nhỏ anh sẽ sai lỗi trong việc 
lớn. Nhờ tuân thủ chế độ ăn 
uống theo Lề Luật mà Sách 
Thánh ghi lại: những thiếu 
niên này “đều được Chúa 
ban ơn hiểu rộng biết nhiều 
về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn 
ngoan. Riêng Đaniel còn 
được hiểu biết mọi thị kiến 
và điềm báo mộng” (Đn 
1,17). Khoa dinh dưỡng cho 
chúng ta biết có mối liên hệ 
chặt chẽ giữa việc ăn uống 
với sức khỏe thể chất cũng 
như tinh thần. Điều này đã 
được triết gia Seneca người 
La Mã thời cổ đại (4 TCN-
65) xác tín khi ông nói: 
“Copia ciborum, subtilitas 
impeditur” (Ăn uống dư dật 
làm trì trệ tâm trí). Đến đây 
chúng ta lại nghĩ đến những 
thảm cảnh tiệc tùng trong xã 
hội hiện nay, mà ở đó đôi khi 
đã xảy ra rất nhiều điều tệ hại 
trong đời sống. Nhờ luôn cầu 
nguyện mà Đaniel đã giữ 

vững đức tin vào Chúa trong 
một hoàn cảnh lịch sử đầy 
xáo trộn và không ngừng 
biến đổi giữa môi trường dân 
ngoại. Và nhờ sống kỉ luật tự 
chế trong việc ăn uống, ông 
đã được Chúa ban cho ơn 
khôn ngoan mẫn nhuệ, và 
duy trì được trí tuệ sắc bén 
hoàn hảo cho đến cuối đời, 
như chúng ta được ghi lại 
trong Sách Thánh.  

* 

Những dòng chia sẻ ngắn 
ngủi này chỉ muốn gợi lên nơi 
chúng ta sự quan tâm đến việc 
giáo dục người trẻ trong hoàn 
cảnh hiện nay, mà vốn đã đặt 
ra rất nhiều ưu tư không chỉ 
cho những người có trách 
nhiệm mà cả những người 
quan tâm đến môi trường xã 
hội hiện nay. Đồng hành với 
người trẻ, ngoài đòi hỏi phải 
có những kỹ năng cần thiết thì 
trước hết cũng cần đến tình 
yêu thương, sự quan tâm, biết 
lắng nghe, và sự hướng dẫn 
ân cần. Và đó là điều mà mỗi 
người chúng ta có thể đóng 
góp.  
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VẠ TUYỆT THÔNG 
 

rong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta vẫn nghe nói về vạ 
tuyệt thông, dứt phép thông công hay rút phép thông 

công. Đây là một loại hình phạt của Giáo Hội Công Giáo Rôma 
dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm tội nghiêm trọng 
theo quy định của giáo luật. Khi một người bị tuyên kết vạ 
tuyệt thông thì về bản chất, người ấy không còn được hiệp 
thông với các tín hữu trong Giáo Hội, về hình thức thì bị khai 
trừ khỏi tổ chức Giáo Hội. Có hai loại vạ tuyệt thông: vạ tuyệt 
thông tiền kết và vạ tuyệt thông hậu kết. 

I- VẠ TUYỆT THÔNG TIỀN KẾT 

Đây là hình phạt được ấn định dành cho một số tội mà 
ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ mà không cần Giáo 
hội phải tuyên kết.  

1. Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo đều bị vạ tuyệt 
thông tiền kết, (X. Điều 1364 §1). 

2. Những người ném bỏ, lấy hoặc giữ Mình Máu Thánh 
Chúa với mục đích phạm thánh, phải bị vạ tuyệt thông tiền kết 
dành cho Tông Toà. ( X. Điều 1367). 

T 
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3. Người nào dùng vũ lực thể lý chống lại Đức Giáo Hoàng 
Rôma, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tông Toà (X. 
Điều 1370 §1). 

4. Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai 
có hiệu quả thì bị vạ tuyệt thông tiền kết (X. Điều 1398). 

5. Tư tế nào hành động ngược với những quy định của điều 
977 (giải tội cho đồng phạm điều răn thứ 6), thì bị vạ tuyệt 
thông tiền kết được dành riêng cho Tông Toà (Điều 1378 §1) 

6. Cha giải tội nào trực tiếp vi phạm ấn toà giải tội, thì bị 
vạ tuyệt thông tiền kết được dành riêng cho Tông Toà Điều 
(1388 §1) 

7. Giám Mục nào phong chức Giám Mục cho một người 
mà không có thư uỷ nhiệm của Đức Giáo Hoàng, cũng như 
người nào được vị ấy truyền chức cho, đều bị vạ tuyệt thông 
tiền kết được dành riêng cho Tông Toà (Điều 1382). 

8. Lộ mật nghị Hồng Y (X. Tông thư tự sắc “Normas 
nonnullas” của Đức Thánh Cha Benidictô XVI về vài thay đổi 
điều luật liên quan tới việc bầu Giáo Hoàng). 

II- VẠ TUYỆT THÔNG HẬU KẾT 

Đây là hình phạt được ấn định cho một số tội mà khi phạm, 
đương sự chỉ bị vạ sau khi đã bị Giáo Hội tuyên kết. 

III- QUYỀN PHẠT VÀ THA VẠ TUYỆT THÔNG 

1. Vạ tuyệt thông tiền kết là hình phạt bị vạ ngay sau khi 
đương sự phạm tội mà không cần phải tuyên kết bởi Giáo Hội. 
Trong tám vạ tuyệt thông tiền kết trên, có sáu vạ tuyệt thông 
chỉ được tha bởi Tông Tòa (2, 3, 5, 6, 7 và 8), hai vạ tuyệt 
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thông còn lại (1 và 4) có thể được tha bởi Đức Giám Mục Giáo 
Phận hay những linh mục được ủy quyền. 

2. Vạ tuyệt thông hậu kết chỉ ràng buộc phạm nhân sau khi 
vạ đã được tuyên kết. Đức Giám Mục Giáo Phận có thể ra vạ 
tuyệt thông hậu kết cho người ngoan cố không chịu sửa lỗi 
nặng sau khi đã được cảnh cáo. Nếu chịu hối lỗi thì Đức Giám 
Mục Giáo Phận có thể tha vạ này. 

Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử thì bất cứ linh mục 
nào cũng được phép tha mọi tội và giải vạ tuyệt thông tiền hay 
hậu kết, nếu đương sự có dấu chỉ sám hối. Ngoài ra, chúng ta 
cũng nên hiểu rằng, vạ tuyệt thông không phải là Thiên Luật 
(luật của Thiên Chúa) mà là Nhân Luật (luật của Giáo Hội). 
Do đó, vạ tuyệt thông không ảnh hưởng đến mối liên hệ riêng 
rẽ giữa cá nhân người bị vạ với Thiên Chúa.  
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HỎI: Trong Thánh lễ, các tư tế có được phép thông 
báo bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào không? 

 

ĐÁP: Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma đã đề cập đến vấn 
đề này trong 3 số: 

Số 90: Nghi thức kết thúc (thánh lễ) gồm có: 

a. Loan báo ngắn, nếu cần; 
b.............................................. 
c.............................................. 
d.............................................. 

Số 166: “Ðọc lời nguyện Hiệp Lễ xong, nếu có điều gì 
cần loan báo cho giáo dân, thì nói vắn tắt.” 

Số 184: “Khi vị chủ tế đã đọc lời nguyện Hiệp Lễ, nếu 
cần loan báo điều gì cho giáo dân, thầy phó tế sẽ nói vắn tắt, 
trừ khi chính linh mục muốn làm việc này.” 

Như vậy cả 3 số đều nói đến một thời điểm duy nhất để 
các tư tế có thể thông báo đó là ngay sau lời nguyện Hiệp Lễ. 
Việc thông báo chỉ được thực hiện nếu đó là điều cần thiết và 
chỉ nói vắn tắt. Theo tinh thần của Huấn thị Bí Tích Cứu Độ, 
nếu vị tư tế cử hành thánh lễ “thông báo bất cứ điều gì và 
thông báo vào bất cứ lúc nào trong khi cử hành thánh lễ”  thì 
đó là một sự lạm dụng và không xứng hợp với cử hành thánh 
này. 
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HỎI: Phải soạn thảo và thể hiện lời nguyện tín hữu thế nào 
cho phù hợp với nguyên tắc phụng vụ? 

ĐÁP: “Lời nguyện tín hữu”, “Lời nguyện chung”, “Lời 
nguyện cho mọi người” là những tên gọi của cùng một nghi 
thức mà trước đây vẫn được gọi là “Lời nguyện giáo dân”. Sở 
dĩ có sự thay đổi tên gọi này là vì đây là lời cầu nguyện của tất 
cả các tín hữu (giáo sĩ và giáo dân) chứ không phải của riêng 
giáo dân. Nội dung của lời cầu nguyện cũng không chỉ hướng 
tới nhu cầu của các cá nhân nhưng còn hướng tới nhu cầu của 
mọi người và của toàn thể thế giới. 

Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma quy định rằng: 

Số 69: Trong lời nguyện cho mọi người, cũng gọi là lời 
nguyện tín hữu, chính dân Chúa, sau khi tiếp nhận trong đức 
tin, đáp lại Lời Chúa và thực thi chức tư tế do phép rửa của 
mình mà cầu cho hết mọi người. Lời nguyện này thường nên 
thực hiện trong các Thánh Lễ có giáo dân tham dự, để họ cầu 
cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người 
đang gặp đủ thứ khó khăn, cho hết mọi người và cho toàn thế 
giới được ơn cứu độ.  

Số 70: Thứ tự những ý nguyện thường là: 

a. Cho các nhu cầu của Hội Thánh; 

b. Cho các người trong chính quyền và cho toàn thế giới 
được an bình; 

c. Cho các người đang gặp bất cứ khó khăn nào; 

d. Cho cộng đoàn địa phương. 

Nhưng trong một buổi lễ cử hành đặc biệt nào đó, như là 
Thêm Sức, Hôn Phối, An Táng, thì thứ tự ý nguyện có thể dành 
ưu tiên cho trường hợp đặc biệt đó. 
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Số 71: Chính vị chủ tế điều khiển việc cầu nguyện từ ghế. 
Ngài vắn tắt mời tín hữu cầu nguyện và đọc lời nguyện để kết 
thúc. Các ý nguyện nêu ra cần phải chừng mực, được soạn 
thảo với sự tự do khôn ngoan và ngắn gọn, diễn tả lời nguyện 
của toàn thể cộng đoàn. 

Thầy phó tế, hoặc một ca viên, hay độc viên hay một giáo 
dân khác xướng các ý nguyện từ giảng đài hay một nơi nào 
khác xứng hợp.  

Còn toàn thể cộng đoàn đứng biểu lộ lời nguyện của mình, 
hoặc bằng những lời kêu cầu chung sau mỗi ý nguyện được 
xướng lên, hoặc bằng cách cầu nguyện trong thinh lặng. 

Từ những quy định trên có thể rút ra những kết luận thực 
hành như sau: 

1/ Phân biệt hai từ: Ý nguyện và lời nguyện. 

- Ý nguyện không phải là lời cầu nguyện mà là những ý 
tưởng được một thừa tác viên gợi lên cho cộng đoàn cầu nguyện. 
Đây là những lời thừa tác viên nói với cộng đoàn chứ không thưa 
với Chúa. Do đó, khi soạn những ý nguyện phải sử dụng đại danh 
từ “chúng ta” (Chúng ta hãy cầu xin cho… chứ không phải 
“chúng con” (Lạy Chúa! Xin cho chúng con…).  

- Lời nguyện là lời cầu nguyện do vị chủ sự thay mặt cộng 
đoàn dâng lên Thiên Chúa khi kết thúc lời nguyện tín hữu. 

Theo gợi ý của Quy Chế Tổng Quát số 70 lời nguyện tín 
hữu thường có 4 ý nguyện.  

2/ Vì ý nguyện không phải là lời nguyện nên khi thể hiện 
những ý nguyện thì xướng viên thể hiện bằng giọng đọc chứ 
không thể hiện với cung giọng cầu nguyện như chủ tế. 
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3/ Vì trong các ý nguyện thừa tác viên nêu lên đã có lời kêu 
gọi: “Chúng ta hãy cầu xin cho...” nên cuối mỗi ý nguyện không 
cần xướng thêm: “Chúng ta cùng cầu xin Chúa” nữa vì không 
nên mời gọi hai lần cho một ý nguyện. Hiến Chế Phụng Vụ 
Thánh số 34 lưu ý: phải tránh những lập đi lập lại vô ích. Do 
đó chỉ cần đọc chậm lại vào cuối câu để cộng đoàn có thể đáp 
câu chung một cách dễ dàng. Thí dụ:  

Xướng:  Hội Thánh luôn quan tâm giúp đỡ bất cứ ai đang 
gặp đau khổ / bệnh tật / nghèo đói / Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho công cuộc từ thiện của Hội Thánh / xoa dịu được phần nào 
đau khổ của những người đang gặp hoan nạn.  

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Không cần lặp lại: Chúng ta cùng cầu xin Chúa mà cộng 
đoàn có thể đáp ngay: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

4/ Việc đọc các ý 
nguyện, như Quy Chế nói, là 
"do phó tế, hoặc do một ca 
viên, hoặc một độc viên, 
hoặc một tín hữu giáo dân". 
Quy Chế dùng chữ "một" là 
có ý nói đến một người đọc 
chứ không phải nhiều người 
đọc. 

Do đó, không nên để 
nhiều người đọc các ý 
nguyện vì có thể gây hiểu 
lầm họ là những người đại 
diện dâng lời cầu nguyện.  
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NHỮNG KHÁI NIỆM THEN CHỐT  

TRONG TIN MỪNG MÁTTHÊU 1 

 

ột số khái niệm để hiểu về sứ vụ trong Tin Mừng 
Mátthêu (phần tiếp theo): 

Bài Giảng Trên Núi 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của 
họ. 

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia 
nghiệp. 

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

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

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

 
1 Bài viết được soạn thảo từ quyển Động Năng Sứ Vụ Kitô Giáo: Lịch Sử và Tương 

Lai của Các Mô Hình Truyền Giáo. Dịch giả: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên. 

NXB. Tôn Giáo, 2020. Nguyên bản tiếng Anh: David J. Bosch, Transforming 

Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. NXB. Orbis Books, Maryknoll 

(New York), 1991.  

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

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước 
Trời là của họ. 

Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách 
hại, và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn 
hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao! 
(Mt 5,3-11) 

Bài Giảng Trên Núi mang chiều kích sứ vụ của Tin 
Mừng Mattheu. Đoạn văn này làm say đắm các Kitô hữu và 
tín đồ của các tôn giáo khác. Tin Mừng Mattheu có năm bài 
giảng, hợp thành cái gọi là “ngũ kinh” Mattheu, đó là: 1. 
Điều kiện làm môn đệ (chương 5-7); 2. Sứ vụ của Nhóm 
Mười Hai (Chương 10); 3. Cách mà triều đại Thiên Chúa 
sắp đến (Chương 13); 4. Kỷ luật trong Hội Thánh ( Chương 
18); 5. Những kinh sư giả và ngày tận thế (Chương 23-25). 
Trong tất cả, điểm nhấn của Mattheu tóm gọn trong câu “dạy 
bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 
28,19). Câu này chính yếu liên quan trực tiếp đến đến Bài 
Giảng Trên Núi. Thực vậy, bài giảng này, hơn tất cả các 
đoạn khác, diễn tả thực sự cái cốt tủy đạo đức của Đức 
Giêsu. 

Qua đây, Đức Giêsu yêu cầu tất cả các môn đệ của Ngài 
sống theo những chuẩn mực đó, luôn luôn và trong mọi hoàn 
cảnh. Những đòi hỏi của Đức Giêsu không thể được tránh 
né. Ấy vậy, thực tế qua các thời đại đã không có nhiều Kitô 
hữu đã thực sự thể hiện được những đòi hỏi của Đức Giêsu 
trong cuộc đời của mình, vẫn còn đó một khoảng cách lớn 
giữa những gì Đức Giêsu đã dạy và cách sống giáo huấn ấy 
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của Ngài trong đời sống Kitô hữu. Điều này đặc biệt đúng 
trong những gì liên quan tới sự yêu thương kẻ thù. Hơn mọi 
điều răn khác, sự yêu thương này minh họa bản chất của sứ 
vụ của Đức Giêsu, vốn đập tan mọi rào cản trong thế gian. 
Đó là đỉnh điểm đạo đức của Đức Giêsu về Vương Quốc 
Thiên Chúa. 

Cho dù người Kitô hữu tỏ ra không có thể sống theo 
những mệnh lệnh của Bài Giảng Trên Núi, nhưng những đòi 
hỏi đó vẫn luôn là một thách đố được mời gọi được đặt ra 
cho họ; đặc biệt trong thế giới bạo lực và chống bạo lực của 
chúng ta, trong thế giới của áp bức từ nhóm này với nhóm 
kia, trong thế giới này của những người giàu luôn luôn giàu 
hơn và những người nghèo luôn luôn nghèo hơn… Đây là 
một bổn phận cấp thiết trong ơn gọi thi hành sứ vụ của Giáo 
hội. 

Bên cạnh đó, Đức Giêsu đã không có ý định thiết lập 
một vương quốc chính trị ở Israel, nhưng điều đó không có 
nghĩa thừa tác vụ của Ngài là phi chính trị. Sự thực là Đức 
Giêsu đã đặt thành vấn đề cho tất cả các cơ cấu của xã hội 
truyền thống thời Ngài. Song, tính chính trị của Ngài chủ 
yếu là thực hiện hòa bình, hòa giải và làm cho công lý nghị 
trị, khước từ báo oán và trên hết là yêu thương kẻ thù của 
mình. Việc làm tối thượng của Đức Giêsu, bộc lộ một tình 
yêu không chút màng đến số phận bản thân mình, thậm chí 
đó là cái chết của Ngài trên thập giá. Đúng vậy, không có 
cái chết đó, những lời giáo huấn của Bài Giảng Trên Núi chỉ 
là lời hùng biện trống rỗng. Nói cách khác, Bài Giảng Trên 
Núi chỉ có được sức mạnh thuyết phục của nó trong cuộc 
đời, trong những đau khổ và cái chết của con người xứ 
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Nadaret: Người đã đóng ấn giá trị của Bài Giảng Trên Núi 
đó bằng chính máu mình. 

Nhận định 

Bài Giảng Trên Núi là những lời tuyệt diệu của Đức 
Giêsu, được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Giáo huấn này 
của Đức Giêsu thật lạ lùng trong mọi thời đại, và vẫn luôn 
là những thách đố cho mọi người. Nhưng đó là những thách 
đố mời gọi con người tiến tới sự công chính và hoàn thiện 
trong tình yêu của Thiên Chúa. Giáo hội không thể vì lợi lộc 
trần gian hoặc trước những đòi hỏi của thế gian mà bỏ qua 
những lời vàng ngọc của Bài Giảng Trên Núi trong sứ vụ 
mình. Qua đó, các Kitô hữu được mời gọi tích cực thực hành 
tinh thần của Bài Giảng Trên Núi trong cuộc sống mình để 
minh chứng sự công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thời 
đại (x. Mt 5,20) và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho 
thế gian.  
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BẢN TỔNG HỢP TOÀN QUỐC 

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CẤP GIÁO PHẬN 

“Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành:  

hiệp thông, tham gia, sứ vụ” 

 

ội Thánh Công giáo tại Việt Nam gồm 27 Giáo phận với 
số giáo dân 7.294.713 người, chiếm tỉ lệ 7,21% trên 

tổng dân số tại Việt Nam. Hai mươi bảy Giáo phận hiện diện 
trên khắp mọi miền đất nước với những đặc điểm khác nhau: 
nông thôn hay thành thị; thuần túy người Kinh hoặc vừa có các 
tín hữu người Kinh vừa có các tín hữu thuộc dân tộc ít người; 
tùy theo địa bàn, tỉ lệ người Công giáo cao (10% - 30% dân 
số) hoặc rất thấp (từ 0,3% - 3%). 

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, Hội 
Thánh Việt Nam tích cực tham gia Thượng Hội Đồng Giám 
Mục cấp Giáo phận. Theo quyết định của Hội đồng giám mục 
Việt Nam, 27 Giáo phận trên cả nước đã cử hành Thánh Lễ 
khai mạc vào Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28/11/2021. Trong 
suốt tiến trình hiệp hành này, các cộng đoàn tín hữu thường 

H 
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xuyên cầu nguyện cho Thượng hội đồng được tiến hành cách 
tốt đẹp trong ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

Sau giai đoạn thỉnh ý Dân Chúa, các Giáo phận đã làm bản 
tổng kết của mỗi Giáo phận và gửi về Văn phòng thư ký Hội 
đồng giám mục ngày 15/7/2022. Dựa trên những tổng kết của 
các Giáo phận, Văn phòng đã thực hiện bản Tổng hợp toàn 
quốc này, được trình bày theo ba phần chính, cũng là ba bước 
của tiến trình hiệp hành: (1) Gặp gỡ; (2) Lắng nghe; (3) Phân 
định. 

 

Phần I. GẶP GỠ 

1. Để chuẩn bị cho việc tiến hành Thượng Hội Đồng Giám 
Mục, các Giáo phận đã hình thành Ban linh hoạt giáo phận và 
huấn luyện các điều phối viên để phục vụ các buổi gặp gỡ thỉnh 
ý Dân Chúa. Sau Thánh Lễ khai mạc, Ban linh hoạt phổ biến 
tài liệu và hướng dẫn học hỏi về Thượng Hội Đồng Giám Mục 
lần thứ XVI để các thành phần Dân Chúa hiểu đúng về bản 
chất, mục đích và các phương thế thực hiện tiến trình hiệp 
hành. 

2. Tiến trình thỉnh ý Dân Chúa được thực hiện qua các 
buổi gặp gỡ ở nhiều cấp: (1) giáo xứ và các cộng đoàn dòng 
tu; (2) giáo hạt và các dòng tu; (3) cuối cùng, Giáo phận tiến 
hành Hội nghị Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục để thống 
nhất các ý kiến chính và đúc kết thành bản tổng kết của Giáo 
phận. Ngoài những cuộc gặp gỡ trực tiếp trên, nhiều Giáo phận 
cũng thỉnh ý Dân Chúa qua các phương tiện truyền thông: gặp 
gỡ trực tuyến hoặc gửi phiếu thỉnh ý đến các tín hữu. 

3. Nhìn chung, khoảng 35% các tín hữu đã tham gia vào 
tiến trình gặp gỡ và thỉnh ý. Họ tham gia cách tích cực, nhiệt 



 

38 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

tình, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, và mong muốn có thêm 
những cuộc gặp gỡ thỉnh ý trong tương lai. Họ cảm nhận niềm 
vui khi tham gia tiến trình hiệp hành vì (1) cảm nhận một luồng 
gió mới đang thổi vào đời sống Hội Thánh; (2) được lắng nghe 
và góp ý cho việc xây dựng Hội Thánh; (3) cảm nhận mình 
thuộc về Hội Thánh cách rõ nét hơn. 

Trở ngại lớn của tiến trình thỉnh ý là thời gian có hạn, hơn 
nữa lại trong giai đoạn dịch Covid-19 nên không thể triển khai 
đầy đủ hơn. 

 

Phần II. LẮNG NGHE 

Có thể tóm kết ý kiến của mọi thành phần Dân Chúa theo 
một số chủ đề sau. 

1. Hiệp thông 

1.1. Hầu hết mọi người cảm nhận và khẳng định tinh thần 
hiệp thông giữa mọi thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh. 
Nhiều người ngoài Công giáo cũng đánh giá cao về tinh thần 
đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất của Hội Thánh Công giáo. 

1.2. Tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh chưa hiệp thông 
trọn vẹn với Hội Thánh: anh chị em di dân ngoại kiều cũng 
như nội địa cảm thấy mình bị bỏ rơi vì không được quan tâm, 
không biết mình thuộc về đâu, đôi khi có cảm giác bị xua đuổi; 
các đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn thấy mình như ở bên lề Hội 
Thánh; những người khô khan nguội lạnh hoặc vướng vào các 
tệ nạn xã hội xa lánh những sinh hoạt trong Hội Thánh. 

1.3. Về những rào cản cho sự hiệp thông, có những lý do 
khách quan như vì hoàn cảnh phải sống xa giáo xứ nên không 
tham gia các sinh hoạt và dần xa cách; cũng có lý do chủ quan 
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như não trạng cục bộ địa phương, mặc cảm tự ti về trình độ 
hoặc khả năng. Các chủ chăn cũng có phần trách nhiệm về điều 
này: đa số các chủ chăn luôn sẵn sàng đón tiếp, gặp gỡ, lắng 
nghe mọi thành phần Dân Chúa, nhưng cũng còn một số linh 
mục ứng xử cách độc đoán, gia trưởng với giáo dân. 

1.4. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện truyền thông 
là phương thế kết nối con người với nhau; tuy nhiên truyền 
thông cũng có thể bị lạm dụng để gây chia rẽ, hận thù, nghi kỵ, 
tác động tiêu cực đến đời sống tín hữu. Vì thế cần quan tâm 
đến đạo đức truyền thông. 

2. Lắng nghe 

2.1. Tham gia tiến trình thỉnh ý là cơ hội để khám phá tầm 

quan trọng của việc lắng nghe, từ đó nhận ra rằng nghe thì có 

nhưng lắng nghe với cả khối óc và con tim thì chưa! Lắng nghe 

những người cùng quan điểm với mình thì dễ nhưng không 

đem lại nhiều thành quả, cần lắng nghe những ý kiến khác, thể 

hiện những cách nhìn và cách nghĩ khác, nhờ đó có thể xem 

xét vấn đề cách toàn diện hơn. 

2.2. Những cản trở trong việc lắng nghe là sự chênh lệch 

tuổi tác, nếp suy nghĩ, giới tính, năng lực, nhất là tính kiêu 

căng, tự mãn, “cái tôi” quá lớn của mỗi người, cách riêng là 

những người lãnh đạo. Cần phải dẹp bỏ cái tôi ấy để có thể 

nghe được tiếng nói của Thánh Thần nhiều khi đang nói qua 

“những người bé mọn” trong Hội Thánh (x. Mt 11,25). 

2.3. Văn hóa Á Đông có khuynh hướng trọng nam khinh 

nữ, đề cao tôn ti trật tự, do đó cũng là rào cản cho việc lắng 

nghe nữ giới và những người nghèo trong xã hội và trong Hội 

Thánh. 
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3. Lời Chúa và Thánh Thể 

3.1. Các giáo dân lớn tuổi bày tỏ sự quan ngại về tình trạng 
nhà thờ ngày càng vắng bóng người trẻ. Tuy số người dự lễ 
Chúa nhật còn khá đông nhưng lòng yêu mến và sùng kính Bí 
tích Thánh Thể còn hời hợt, việc tham dự Thánh Lễ chỉ như 
một bổn phận đạo đức phải thực hiện, chưa có sự nối kết giữa 
đời sống và mầu nhiệm Thánh Thể được cử hành. Mong các 
linh mục cử hành Thánh Lễ - nhất là Thánh Lễ Chúa nhật cách 
sốt sắng, từ lễ phục đến tư thế, thái độ khi dâng lễ. 

3.2. Tiến trình hiệp hành giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu 
sắc hơn về việc lắng nghe Lời Chúa, đồng thời nêu lên mối 
quan tâm về bài giảng lễ của các linh mục. Trong thực tế, với 
phần đông tín hữu, dự lễ Chúa nhật là cơ hội duy nhất để lắng 
nghe Lời Chúa, vì thế các linh mục cần chuẩn bị bài giảng cho 
chu đáo: bám sát Lời Chúa, là hoa trái của suy tư và cầu 
nguyện, trình bày dễ hiểu và liên hệ thực tế. Được như thế, 
việc giảng lễ vừa làm phong phú đời sống thiêng liêng của linh 
mục vừa nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn. 

3.3. Ngoài việc lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, nhiều 
gia đình đã có thói quen đọc Lời Chúa trong các giờ kinh tối 
của gia đình; nhiều người cũng tìm đọc Lời Chúa khi gặp 
những khó khăn trong cuộc sống hoặc khi phải đưa ra một 
quyết định quan trọng. Với nhiều tín hữu, Lời Chúa thực sự là 
lương thực bổ dưỡng và ánh sáng soi đường cho họ. 

3.4. Tại các Giáo phận có các dân tộc ít người, Giáo phận 
đã đẩy mạnh việc dịch Kinh Thánh sang tiếng dân tộc. Đồng 
thời các linh mục, tu sĩ cố gắng học tiếng dân tộc để có thể lắng 
nghe người dân và truyền tải Lời Chúa cho họ. 



 

NỘI SAN – THÁNG 09.2022  | 41 

3.5. Các tín hữu rất cần những hướng dẫn cụ thể từ phía 
Hội Thánh để làm sao vừa cử hành các nghi thức phụng vụ cho 
đúng, vừa hài hòa với bản sắc văn hóa địa phương. Ước mong 
có được những hướng dẫn cụ thể trong các lãnh vực phụng tự, 
văn hóa, thánh nhạc. 

4. Tham gia: bình đẳng và đồng trách nhiệm 

4.1. Phần đông tín hữu cảm thấy vui, vinh dự và hạnh phúc 
khi được tham gia phục vụ Nhà Chúa. Những buổi gặp gỡ giúp 
người tín hữu ý thức hơn về sự bình đẳng về phẩm giá cũng 
như trong hoạt động xây dựng Hội Thánh. 

4.2. Các linh mục không nên coi những người tham gia 
Hội đồng giáo xứ như những người thừa hành, nhưng như 
những cộng sự viên của các ngài. 

4.3. Các dòng tu tích cực tham gia hoạt động mục vụ, tuy 
nhiên ở một vài nơi, hoạt động mục vụ của các dòng tu chưa 
thực sự ăn khớp với các hoạt động mục vụ của Giáo phận. 

5. Phát biểu 

5.1. Vẫn có tình trạng giáo dân, tu sĩ, linh mục còn e dè 
không dám lên tiếng trước cách hành xử độc đoán của bề trên 
vì sợ bị trù giập. Không dám nói lên sự thật, không dám góp ý 
với chủ chăn nhưng lại bàn tán với nhau và phê phán sau lưng. 
Nhiều người ngại phát biểu vì tự ti mặc cảm (về trí thức hoặc 
đời sống luân lý), hoặc cho rằng mình không có thẩm quyền 
để góp ý trong những lãnh vực chuyên môn của Hội Thánh. 

5.2. Giáo dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất 
tại các giáo xứ, tuy nhiên có những nơi quá tập trung vào việc 
này đến nỗi giáo dân cảm thấy là gánh nặng cho họ. 
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6. Sứ vụ 

6.1. Việc loan báo Tin Mừng mới chỉ ngưng ở chỗ “cha 
truyền con nối”, chưa mạnh dạn vươn ra bên ngoài. Ý thức mỗi 
Kitô hữu đều là môn đệ thừa sai còn yếu nơi người giáo dân. 

6.2. Nhiều lý do để giải thích tình trạng này: Giáo phận 
chưa thực sự đặt sứ mạng loan báo Tin Mừng lên hàng đầu; 
thiếu sự gương mẫu trong đời sống một số chủ chăn; kiến thức 
giáo lý của tín hữu chưa đủ vững nên ngại nói về Chúa; mặc 
định rằng đây là việc của các giáo sĩ và tu sĩ. 

6.3. Để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, thách đố lớn 
nhất là chính các tín hữu phải thực sự là môn đệ Chúa Kitô và 
sống Tin Mừng của Ngài. Loan báo Tin Mừng không phải là 
chiêu dụ tín đồ nhưng là sự chia sẻ và giới thiệu vẻ đẹp của 
Tin Mừng cho mọi người. 

7. Dấn thân phục vụ xã hội, bác ái xã hội 

7.1. Công tác bác ái xã hội được nhiều người hưởng ứng 
vì là việc làm phù hợp với Lời Chúa và truyền thống văn hóa 
Việt Nam. Tuy nhiên cũng có cảnh báo về nguy cơ làm việc 
bác ái vì chuộng thành tích, đánh bóng tên tuổi, hoặc làm theo 
phong trào. 

 7.2. Ý thức xã hội còn kém. Mong muốn có những buổi 
chia sẻ về các vấn đề xã hội như Bảo vệ sự sống, Chăm sóc 
môi trường, Phòng tránh các tệ nạn xã hội, Phòng chống 
HIV/AIDS. 

8. Đối thoại 

8.1. Đối thoại với các tôn giáo bạn là việc quan trọng và 
cần thiết, nhưng để có thể đối thoại thực sự, người tín hữu 
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Công giáo phải có nền tảng đức tin và giáo lý vững chắc, cùng 
với thái độ thể hiện sự tôn trọng các tôn giáo khác. 

8.2. Đã có nhiều sáng kiến mục vụ tạo sự gần gũi với 
lương dân: mời anh chị em lương dân đến tham dự, chia sẻ và 
giao lưu trong các dịp lễ lớn của Công giáo; thăm viếng các 
gia đình lương dân trong hoàn cảnh khó khăn.  

(Còn tiếp) 
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HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 

 ⚫ Lm. Vs Lê Đình 

 
 

ào đầu tháng 9, các em học sinh trên toàn quốc sẽ tham 
dự ngày khai giảng năm học mới, sau những ngày tháng 

tạm gác sách vở sang một bên, và được vui chơi giải trí, đi du 
lịch tham quan như là phần thưởng của cha mẹ dành cho con 
cái. Điều đó cha mẹ nên làm, nên tạo điều kiện và khích lệ tinh 
thần cho con em bạn và tôi. Bởi sau một năm học hành mệt 
nhọc, các em cần có thời gian thư giãn và tiêu hóa những kiến 
thức đã được tiếp thu từ thầy cô, bạn bè. Thế nhưng đâu phải 
cha mẹ nào cũng hiểu và khích lệ cho chuyện này.  

Hè chưa đến, cha mẹ đã phải chạy đầu này, chạy đầu kia, 
tìm thầy này cô nọ để đăng ký cho con em học thêm hết môn 
này đến môn khác. Cha mẹ sợ rằng khi vào năm học con em 
mình sẽ thua kém bạn bè. Nhưng bạn và tôi chẳng thể hiểu 
được cái cần và cái các em đang mong muốn là gì. 

Tôi đang mục vụ tại một giáo xứ của thành phố du lịch. 
Trong kỳ hè vừa qua, tôi nhận thấy có nhiều gia đình dành một 
hai ngày dẫn con cái đi du lịch nghỉ ngơi, tham quan giải trí. 
Nhìn những khuôn mặt rạng ngời sắc xuân của các em được 
cha mẹ dẫn đi du lịch làm tôi cũng cảm nhận được niềm vui và 

V 
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hạnh phúc của các em. Bên cạnh đó có nhiều cha mẹ hứa 
nhưng lời hứa không bao giờ thực hiện. Làm cho các em cụt 
hứng và mất niềm tin nơi cha mẹ, những người lớn chúng ta 
hứa mà không làm.  

Năm học mới cũng đã bắt đầu. Bạn và tôi không nên đặt 
trên vai các em những áp lực hay những gánh nặng quá sức 
chịu đựng. Bạn và tôi luôn sáng suốt để tạo một bầu không khí 
thật thuận lợi và phù hợp với độ tuổi mà các em đang trải qua. 
Chưa chắc gì các em đi học thêm nhiều là vào trường có thể 
học hơn các bạn khác. Cũng không phải chỉ có học xuất sắc 
mới có thể làm nên những con người vĩ đại hay đóng góp nhiều 
cho xã hội và giáo hội.  

Chúng ta là những người sống ở thời đại trước. Vì thế, 
chúng ta không thể áp dụng như đúc những gì chúng ta đã trải 
qua. Mỗi thời mỗi khác. Mỗi em mỗi khả năng và thích ứng. 
Cái cần là chúng ta hãy quan tâm đủ, hướng dẫn và giáo dục 
các em cho đúng hướng, đúng mục tiêu. Hãy tạo cho các em 
nền tảng vững chắc trên đôi chân của mình. Chính đôi chân đó 
mới là điểm tựa cho con em chúng ta có thể đứng vững. Dù 
biết rằng, trong hành trình bước tới tương lai sẽ nhiều lần vấp 
ngã. Và mỗi lần vấp ngã chính là lúc các em học được bài học 
và kinh nghiệm cho mình. Bạn và tôi chỉ là yếu tố ngoại tại để 
sẻ chia và khích lệ tinh thần cho các em có thể đứng vững trên 
đôi chân của chính mình.  

Là những bậc làm cha mẹ thầy cô, bạn và tôi hãy có những 
phương pháp phù hợp và đúng hướng để tạo nên một thế hệ 
tương lai mang lại nhiều lợi ích. Chúng ta vẫn biết môi trường 
gia đình là ngôi trường đầu tiên cho một đứa trẻ. Và cha mẹ 
chính là người thầy người cô cho mầm tương lai của bạn và tôi 
lớn lên. Và mầm tương lai đó như thế nào sẽ lệ thuộc vào cách 
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chúng ta hướng dẫn và giáo dục chúng trên mọi phương diện. 
Không phải ép con cái bạn và tôi học tất cả thời gian trong 
ngày sẽ làm cho con cái chúng ta trở thành vĩ đại. Mà điều bạn 
và tôi quan tâm chính là cách chúng ta hướng dẫn và thật sự 
yêu thương con em đúng cách. 

Năm học mới đã bắt đầu. Tương lai vẫn đang ở phía trước. 
Sự nghiệp tốt đẹp vẫn đang chào đón tất cả chúng ta. Bạn và 
tôi hãy là những la bàn chỉ đúng hướng, đi đúng chỗ, đậu đúng 
địa chỉ. Và từ đó giúp cho các bạn trẻ biết đứng trên đôi chân 
của mình. Đôi chân của niềm tin, của sức mạnh, của ý chí, của 
nghị lực và của cố gắng nơi chính mỗi con em chúng ta đang 
bước đi hướng về tương lai với những điều tốt đẹp đang chào 
đón.  

Chúc các bạn bước vào năm học mới gặt hái được nhiều 
thành công tốt đẹp trên chính đôi chân của mình.  
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XÂY DỰNG CHÍNH MÌNH 

 

 ⚫ Đóa Hoa Vô Thường 

 

 

rong mọi công trình 
xây dựng, thì việc xây 

dựng chính mình là điều khó 
nhất. Bởi lẽ ai cũng thường 
có khuynh hướng đề cao 
chính mình và rất dễ đi sai 
hướng. 

Thời gian gần đây, báo 
chí nói nhiều đến một loại 
bệnh có cái tên ngồ ngộ: 
“Bệnh thành tích”. Nó được 
xem như là một bệnh xã hội, 
bởi vì loại “vi rút” này có 
thể xâm nhập vào mọi lãnh 
vực và mọi thành phần trong 
xã hội. 

Thực ra, không phải bây 
giờ mới có “bệnh thành 
tích”, mà nó đã xuất hiện từ 
thời Chúa Giêsu, cách đây 

hơn 2000 năm. Đọc dụ ngôn 
về người Pharisiêu và người 
thu thuế (Lc 18,9-14), ta sẽ 
thấy rõ: Cả hai người cùng 
lên đền thờ cầu nguyện. 
Người Pharisiêu thì kể cho 
Chúa nghe một loạt các 
thành tích mà anh ta đã lập 
được, nào là: “Con ăn chay 
mỗi tuần hai lần. Con dâng 
cho Chúa một phần mười 
thu nhập của con…". Còn 
người thu thuế biết mình tội 
lỗi, chỉ dám đứng xa xa, 
đấm ngực mà cầu nguyện 
rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin 
thương xót con là kẻ tội lỗi” 
(Lc 18,13). 

Tưởng rằng sau khi 
nghe người Pharisiêu “báo 
cáo thành tích”, Chúa Giêsu 

T 
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sẽ “choáng” trước lòng đạo 
đức của anh. Nhưng thật bất 
ngờ, Ngài đã kết luận một 
câu gây sốc: “Người thu 
thuế khi trở về thì được nên 
công chính; Còn người 
Pharisiêu kia thì không, vì 
ai tôn mình lên sẽ bị hạ 
xuống, ai hạ mình xuống sẽ 
được tôn lên” (Lc 18,14). 

Xem ra Chúa Giêsu rất 
dị ứng với “bệnh thành 
tích”. Ngài không đánh giá 
theo cách xây dựng chính 
mình của con người. Ngài 
không căn cứ vào thành tích, 
nhưng nhìn vào thiện chí 
của họ, bởi hơn ai hết, Chúa 
thấu suốt tâm can của con 
người. 

Ngược lại, con người 
chỉ có thể biết về nhau qua 
những dáng vẻ bên ngoài. 
Mà trong cuộc sống, thì 
nhiều khi cái bên ngoài và 
cái bên trong không đồng 
nhất với nhau, thậm chí có 
khi còn mâu thuẫn nhau, trái 
ngược nhau. 

Thực vậy! Đánh giá của 
con người thường dựa trên 
tư duy thiển cận, tình cảm 
chủ quan và dựa trên những 
gì họ thấy bằng cặp mắt 
“cận”, cặp mắt “loạn” của 
chính mình, cho nên không 
thể không có những đánh 
giá lầm. 

Đại văn hào người Nga, 
Lev Nikolayevich Tolstoy 
(1828-1910) đã nói: “Một 
trong những lầm lẫn vĩ đại 
nhất khi xét đoán về con 
người, là ta hay gọi và xác 
định: người này thông minh, 
người kia ngu xuẩn; người 
này tốt, người kia xấu; 
người thì mạnh, người thì 
yếu đuối, trong khi con 
người lại là tất cả những thứ 
đó. Tất cả khả năng đó là cái 
gì luôn luôn biến đổi”. 

Cũng chính vì chỉ biết 
nhau qua những cái bên 
ngoài, nên người ta mới ra 
sức “lập thành tích” để 
chứng tỏ mình trước người 
khác. Nhiều khi chỉ vì muốn 
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mình được khen thưởng, 
muốn được đánh giá cao, 
mà người ta phải gồng lên, 
để cố che lấp đi những 
khiếm khuyết, những giới 
hạn của bản thân.  

Báo Phụ Nữ số 99 (ngày 
22-12-2006) có đăng bài 
“Người Giả” của tác giả 
Trường Sơn, với nội dung 
như sau: “Không chỉ hàng 
hoá mới có đồ giả, mà cả 
con người cũng có hàng giả. 
Nếu chỉ dựa vào bề ngoài, 
người ta dễ bị đánh lừa về 
“chất lượng” thật của một 
người nào đó…  

Có loại người giả, khi 
xuất hiện thường mang mặt 
nạ, có hành vi bên ngoài rất 
đạo đức, để che dấu cái xấu 
xa bên trong. Họ luôn có 
những lời tốt đẹp về ngưòi 
khác, nhưng bên trong lại 
nghĩ khác. 

Có loại người giả, khi 
dạy một đàng, làm một nẻo. 
Họ hô hào những người 
khác làm những điều mình 

chẳng bao giờ làm. Họ phê 
phán người khác những tội 
mà chính mình không tránh 
khỏi. 

Có loại người giả, khi ra 
vẻ tử tế với người ngoài, còn 
sống với người trong nhà, 
thì không ai chịu nổi. Họ 
quá trọng dư luận và trở 
thành nô lệ cho dư luận”. 

Quả thực, trong cuộc 
sống, không ít người đã 
sống cái triết lý: “xấu che, 
tốt khoe”. Họ không dám 
sống thật, không dám là 
mình với những bất toàn, 
yếu đuối, trong khi bản chất 
của phận người là như thế. 
Họ có thể làm mọi điều, 
ngoại trừ là hằng ngày phải 
xây dựng chính mình. 

Nhà viết kịch Hy Lạp cổ 
đại, Marcus Rerentius Varro 
(116 BC- 27 BC) đã khẳng 
định: “Tôi là người, và 
không có gì thuộc về con 
người mà lại xa lạ đối với 
tôi”. Còn thánh Phaolô, dù 
là một vị Thánh, thì cũng đã 
từng thú nhận công khai 
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rằng: “Những điều tôi muốn, 
thì tôi không làm. Còn 
những điều tôi không muốn, 
thì tôi lại làm” (Rm 7,19). 

Con người là như thế 
đó. Dù ta có cố gắng xây 
dựng con người mình tốt 
đẹp đến đâu chăng nữa, ta 
cũng không thể tránh khỏi 
những vấp váp, lỗi lầm 
trong cuộc sống. Sự yếu 
đuối bất toàn của con người 
là một điều hết sức hiển 
nhiên: “Ai chiến thắng mà 
chẳng hề chiến bại. Ai nên 
khôn mà chẳng dại đôi lần”. 

Chiến thắng ở đây, 
trước hết là phải chiến thắng 
chính bản thân mình. Chiến 
thắng cái “con”, để giữ lại 
cái phần “người” trong “con 
người”. Việc ấy không mấy 
dễ dàng; nhưng cũng không 
phải là không làm được. Chỉ 
cần ta vững lòng trông cậy 
vào Ơn Chúa, rồi chuyên 
tâm và kiên trì xây dựng 
chính mình. Chúa luôn bên 
ta. “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 
12,9). 

Nếu như trên đời này 

không ai là người hoàn hảo, 

thì tại sao ta lại không xây 

dựng chính con người của 

mình với lòng khiêm tốn, 

dám là mình, với tất cả cái 

hay cũng như cái dở, cái tích 

cực cũng như cái tiêu cực? 

Con người chẳng là như thế 

sao? 

Một khi đã dám là chính 

mình, ta sẽ không cần phải 

“đeo mặt nạ”, không cần 

phải tô vẽ. Nói một cách 

ngắn gọn là: ta không phải 

lo “lập thành tích” để được 

đánh giá cao, hay để được 

khen thưởng. Và như vậy, ta 

sẽ được tự do. “Sự thật sẽ 

giải phóng anh em” (Ga 

8,32). 

Ngược lại, nếu ta quá 

chú ý đến sự đánh giá của 

người khác về con người 

của mình, quá lệ thuộc vào 

lời khen, tiếng chê, ta sẽ mất 

tự do; và có thể đánh mất 

chính mình. 
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Cha Anthony De Mello 

trong cuốn: “Call to love” 

đã viết: “Nếu ta bị lôi vào 

những phán đoán của người 

khác, là ta đã ăn phải bả của 

sự căng thẳng, bất an, lo 

lắng, vì hôm nay người ta 

coi ta là đẹp, và ta hào hứng; 

thì ngày mai người ta bảo ta 

là xấu, và ta đâm ra ủ dột”. 

Trong cuộc sống, ta 
không thể làm vừa lòng hết 
mọi người. Nghĩa là ta phải 
chấp nhận lời khen cũng 
như tiếng chê. Nhưng như 
thế đâu đã phải là thất bại. 

Điều quan trọng nhất, ta 
phải biết mình là ai; và nỗ 
lực xây dựng chính mình 
nên tốt hơn mỗi ngày. Chúa 
Giêsu tuyệt vời như thế, mà 
còn phải nghe biết bao lời 
đàm tiếu, đến nỗi Ngài phải 
nói rằng: “Ông Gioan đến 
không ăn không uống, thì 
thiên hạ bảo ông ta bị quỉ 
ám. Con Người đến cũng ăn 
cũng uống như ai, thì thiên 

hạ lại bảo đây là tay ăn 
nhậu” (Mt 11,16-19). 

Xét cho cùng, dư luận 
đôi khi cũng chỉ là “luận 
dư” mà thôi. Ta cần lắng 
nghe dư luận để biết điều 
chỉnh (nếu cần); nhưng 
không cho phép mình sống 
theo dư luận. 

Một nhà soạn kịch 
người Đức đã viết: “Tôi 
không chỉ được cho bạn bí 
quyết để thành công, nhưng 
tôi có thể chỉ cho bạn bí 
quyết để thất bại, đó là: Hãy 
cố làm hài lòng mọi người”. 
Như vậy, thất bại ở đây, 
chính là chỗ “không dám 
xây dựng chính mình”. 

“Xây dựng chính mình” 
dĩ nhiên không phải là cấp 
tiến hay bảo thủ, kiêu căng 
hay tự đắc, nhưng là sự 
khiêm tốn chấp nhận chính 
mình với những gì mình có, 
dám sống thật với mình, với 
tha nhân, không che đậy 
cũng chẳng giả hình. 
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“Xây dựng chính mình” 
là không nô lệ cho tiếng 
khen, hoặc cho những phán 
đoán, đánh giá của người 
khác, không chạy theo 
“thành tích ảo” để được tiến 
thân. 

Câu nói “Gặp thời thế, 
thế thời phải thế” có thể là 

một “triết lý khôn ngoan” 
đối với nhiều người. Nhưng 
đối với người con của Chúa, 
thì sự trung thực, thẳng 
thắn, khiêm tốn, đơn sơ, mới 
là sự khôn ngoan đích thực. 
Và cuộc đời này đang cần 
lắm những con người như 
thế. 

 

 

TINH THẦN XÂY DỰNG 

⚫ Lapvianney 

 

rong cuộc sống chung, 
ai cũng cần đến sự hỗ 

trợ của người khác, bởi 
không ai là con người hoàn 
hảo. Thêm nữa, Giáo hội 
chúng ta đang trong quá 
trình tiến đến sự hiệp hành, 
lại cần hơn nữa sự nâng đỡ 
của cá nhân cũng như tập 
thể. Xây dựng cho nhau 
luôn là điều cần thiết và hữu 
ích để cùng nhau tiến đến sự 
trọn hảo trong tình yêu Chúa 

Ki-tô. Để xây dựng mang lại 
kết quả, trước hết chúng ta 
phải cầu nguyện, góp ý bằng 
lời nói và thể hiện bằng 
hành động nhằm minh 
chứng những gì chúng ta 
muốn xây dựng. 

1. Xây dựng bằng lời cầu 

nguyện 

Lời cầu nguyện cách tha 
thiết luôn là một dấu chứng 
rõ rệt trước mặt Chúa về 

T 
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tinh thần xây dựng Giáo hội, 
thăng tiến con người và làm 
mới lại bản thân. Bất kỳ lúc 
nào, khi chúng ta muốn xây 
dựng một chương trình, lập 
một kế hoạch, hay muốn 
giúp đỡ một ai đó trở nên tốt 
hơn, chúng ta hãy cầu 
nguyện trước. Bởi chính 
Thánh Thần Chúa sẽ chỉ bảo 
cho chúng ta biết chúng ta 
phải làm thế nào để có lợi 
nhất với người hay vấn đề 
mà chúng ta muốn xây 
dựng. Trong quá trình tiến 
tới sự hiệp hành toàn Giáo 
hội, cầu nguyện luôn là điều 
cần thiết và phải là việc làm 
đầu tiên. Muốn thay đổi 
người thì khó, nhưng đổi 
mình thì dễ. Khi bản thân 
chúng ta đã có những thay 
đổi tích cực thì chúng ta sẽ 
dễ dàng xây dựng cho nhau, 
trước hết bằng lời nói.  

2. Xây dựng bằng góp ý 

Không phải ai cũng có 
thể đón nhận lời góp ý hay 
sửa sai của chúng ta. Mặc dù 
chúng ta chỉ làm tất cả 

những điều ấy với tấm lòng 
bác ái, muốn anh chị em của 
mình nên tốt hơn, nhưng 
nếu chúng ta không khôn 
khéo và kiên nhẫn, chúng ta 
sẽ thất bại. Cứ dựa theo lời 
dạy của thánh Phao-lô Tông 
đồ để cho tiến trình góp ý 
được hoàn thành. Trước hết 
là nói riêng với đối tượng 
cần góp ý. Nếu không được 
thì kêu thêm hai ba người 
nữa để hỗ trợ. Sau nữa là 
đưa ra cộng đoàn để áp lực 
mạnh hơn. Cuối cùng, nếu 
họ vẫn không nghe thì kể 
như họ là dân ngoại. Chân 
thành, kín đáo, khéo léo và 
kiên nhẫn phải là những đức 
tính cần có của chúng ta để 
bắt đầu xây dựng anh chị em 
trong tinh thần bác ái. Lời 
nói thôi chưa đủ, cần có 
hành động đi kèm để minh 
chứng. 

3. Xây dựng hành động 

Đức cố Giáo hoàng 
Phao-lô VI có nói: “Ngày 
nay người ta không cần thầy 
dạy. Họ chỉ cần chứng 
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nhân”. Điều đó quả thật 
không sai. Ngay cả bản thân 
tôi cũng thế, nếu một ai đó 
lại góp ý với tôi về điều gì 
mà người đó chưa làm hay 
làm không được thì tôi cũng 
không được thuyết phục 
lắm. Chỉ có hành động cụ 
thể mới thực sự đem lại hiệu 
quả cho công việc xây dựng 
lẫn nhau. Chúa Giêsu nói: 
“Không phải bất cứ ai thưa 
với Thầy: Lạy Chúa! Lạy 
Chúa! là được vào Nước 
Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai 
thi hành ý muốn của Cha 
Thầy là Đấng ngự trên trời, 
mới được vào mà thôi” (Mt 
7, 21). Ông bà  ta cũng có 
câu: “Lời nói gió bay, 
gương lành lôi cuốn”. Từ 
những điều nói trên, chúng 
ta thấy, hành động chính là 
điểm nhấn có tác động mạnh 
nhất đến kết quả xây dựng 
một con người hay một 
chương trình nào đó.  

Để cùng nhau hiệp hành 
trên đường về quê Trời, việc 
xây dựng lẫn nhau luôn là 

một đòi hỏi, bởi đó là trách 
nhiệm của mỗi Ki-tô hữu. 
Thánh Phao-lô trong thư gửi 
tín hữu Rô-ma có nói: “Anh 
em đừng mắc nợ gì ai, ngoài 
món nợ tương thân tương 
ái; vì ai yêu người, thì đã 
chu toàn Lề luật” (Rm 13, 
8). Muốn xây dựng cho có 
kết quả, đòi hỏi chúng ta 
phải nỗ lực cầu nguyện để 
xin Chúa soi sáng, biến đổi 
tất cả chúng ta. Khi đã hoàn 
thành bước này, chúng ta 
mới tiến hành góp ý và hành 
động để củng cố lời nói 
chúng ta. Trong quá trình 
tiến đến sự trọn hảo của đức 
ái, sự hỗ trợ lẫn nhau luôn là 
một điều cần thiết để mọi 
người có thể hoàn thành 
được mục tiêu của mình. 
Tinh thần xây dựng phải 
luôn là điều ưu tiên với mỗi 
chúng ta trong tương quan 
với anh chị em. Cầu chúc 
mỗi Ki-tô hữu luôn là những 
chứng nhân của Tình Yêu 
Thiên Chúa.  



 
 

 56 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

XÂY DỰNG 

Trong HIỆP HÀNH 
 

⚫ Lm. JB. Trần Đinh Tử 

 

Trong bài viết 
ngắn này, chúng ta 
cùng xét XÂY 
DỰNG trong ý 
“hướng tới một 
Hội Thánh Hiệp 
Hành”. 

XÂY 
DỰNG  (Chữ 

Nôm: 搓 hoặc 磋 

(XÂY); hoặc 𥩯 (DỰNG) đồng nghĩa 建 (KIẾN) khi được viết 

theo Hán Văn có nghĩa là Dựng lên, thành lập, đặt. ◎Như: kiến 

quốc 建 國 dựng nước, kiến công 建 功 lập công, kiến nghiệp 

建 業 làm nên sự nghiệp. ♦(Động) Xây dựng, chế tạo. ◎Như: 

kiến ốc 建 屋 cất nhà, kiến kiều 建 橋 xây cầu. ♦(Động) Đưa 

ra ý kiến. ◎Như: kiến nghị 建 議 đề nghị.). 

Sẽ có dịp bàn sâu hơn về chữ nghĩa Xây Dựng, ở đây xin 
chỉ bàn về nghĩa tinh thần: góp ý kiến để tạo nên những điều 
tốt hơn đoàn kết hơn theo thánh ý Chúa. 

Theo gợi ý từ chiết tự Hán Văn: KIẾN (dựng nên, đưa ý 
kiến) được ghép từ DẪN (bước dài, dẫn dắt, lãnh đạo) với 

 



 

NỘI SAN – THÁNG 09.2022  | 57 

DUẬT (bút, viết, soạn, chép, kỹ sảo viết). Như vậy, muốn có 
thành quả tốt nhân danh Xây Dựng phải có điểm quy chiếu rõ 
ràng và đáng tin cậy. Dựa vào ý kiến xấu và kém thì uổng công 
vô ích, theo một bản vẽ (plan) tồi, công trình sẽ sập đổ, kém 
giá trị sử dụng. DUẬT là rất quan trọng để DẪN dắt người 
khác đến thành công trong nghĩa KIẾN. 

Cũng thế, tiền nhân dân Việt thật thâm thúy khi mượn 
Hán-tự để diễn nghĩa trong chữ-Nôm: 

- Khi muốn nói về những thứ liên hệ đến công việc xây 
dựng như vật liệu xây dựng (gạch, đá, xi-măng…) thì chữ 

XÂY được viết 𡏦 ghép  THỔ 土 (đất) với âm đọc SAI 差 

(không đúng). Tương tự: XÂY được viết 磋 ghép THẠCH 石

(đá) với âm đọc SAI 差 (không đúng). 

- Khi muốn nói về chính việc xây dựng (xây nhà, xây 

thành…) thì chữ XÂY được viết 搓 ghép THỦ 扌(tay) với âm 

đọc SAI 差 (không đúng). 

+ Như vậy, chữ XÂY trong trường hợp này có ý là: gây 

dựng, vun đắp, nên phải dùng chữ XÂY 搓 có bộ thủ để diễn 

tả sự cố gắng góp phần công sức. Như Thiên Nam, câu 106a 

(*): 抆𢲣搓㙮 業茹: Vun trồng xây đắp nghiệp nhà. 江山坡

𡎝飭𦋦𪧚江: Giang sơn bờ cõi sức ra giữ giàng. (*Thiên Nam 

ngữ lục ngoại kỷ 天南語綠外紀: Bản viết tay, 280 tr. (chính 

văn 260 tr., từ tr.1a-130b). Văn vần thể “lục bát”. Chưa rõ 
soạn giả. Sách được viết ra vào khoảng cuối thế kỷ XVII. Kho 
sách Viện NC Hán Nôm, kí hiệu: AB.478 / 1-2)) 
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Cũng thế, tiền nhân dân Việt thật thâm thúy khi ghép chữ 
DỰNG trong chữ-Nôm khi mượn Hán-tự. 

- Khi muốn diễn tả đặt đứng một vật gì lên thì mượn trọn 

Hán-tự 孕 có âm DỰNG dù nghĩa rất xa (chửa, có mang, có 

thai; nuôi dưỡng, bao hàm). Tương tựa là mượn nhưng Hán tự 
có âm tương tự: ĐẶNG 鄧 (tên Họ), ĐỈNH 頂 (đỉnh đầu). 

- Khi muốn diễn tả sự gây dựng: lần hồi xây đắp nên cả về 
tinh thần lẫn về vật chất thì dùng chữ DỰNG 磴 được ghép 

THẠCH 石 (đá) với ĐẶNG 登 lược bớt bởi 鄧). 

- Khi muốn diễn tả sự gây dựng nặng tính tinh thần: tạo 
lập ra, xây đắp nên. Chữ DỰNG 𥩯 này là sát nghĩa nhất, ghép  

LẬP 立(đứng, lập nên, dựng nên) với 孕 DỰNG (chửa, có 

mang); như : 固𡥵𨢟𥩯朱𡥵: Có con gây dựng cho con. (Lý 

hạng, 8a (Lý hạng ca dao里巷歌謠 : Sưu tập ca dao, chữ Nôm, 

trong sách Đại Nam quốc tuý 大南國粹. Trần Duy Vôn 陳惟

穩 chép lại năm Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 19 (1964) tại Hà 

Nội, gồm 112 trang. Kho sách Viện NC Hán Nôm, kí hiệu: 
VNv.303). 

Thoáng xét theo cách ghép chữ của tiền nhân dân Việt, 
chúng ta là con cháu cần trân trọng hơn khi dùng từ ngữ Việt 
và góp phần XÂY DỰNG và bảo tồn tính trong sáng của tiếng 
Việt. Nói chung cho dân Việt, nói riêng cho người Công Giáo 
Việt Nam: chính khi sử dụng đúng và có trách nhiệm về ngôn 
từ: Luôn dùng lời trong sáng rõ ràng để hướng dẫn, khi đưa ra 
ý kiến không một câu hai ý nhằm lừa gạt đó chính là cách XÂY 
DỰNG một Hội Thánh Hiệp Hành vậy. 

Ước chi được như vậy.  
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XÂY DỰNG  

MÁI ẤM GIA ĐÌNH 

⚫ JDT 

         

ng bà ta thường nói, có 
ba cái khó ở đời: “Tậu 

trâu, lấy vợ, làm nhà. Trong 
ba việc ấy thật là khó thay”. 
Đối với nhiều người việc 
xây nhà là khó nhất, bởi để 
xây một ngôi nhà cần có sự 
tích lũy chuẩn bị trong nhiều 
năm, và khi đã an cư thì mới 
có thể lập nghiệp. Việc xây 
nhà đã rất quan trọng, nhưng 
xây mái ấm gia đình còn 
quan trọng hơn. Vậy làm thế 
nào để xây dựng mái ấm gia 
đình? 

Tôi nghĩ việc đầu tiên 
người chồng người vợ cần 
làm là cộng tác xây dựng tổ 
ấm. Việc xây dựng hạnh 
phúc gia đình không riêng 
của ai, do hai người tạo nên. 
Ngoài Chúa không ai có thể 

đem hạnh phúc đến cho gia 
đình mình, vì thế hai người 
cần nỗ lực tự tạo dựng lấy. 
Hạnh phúc sẽ đến đối với 
những ai biết nắm giữ nó. 
Để xây dựng gia đình hạnh 
phúc, người vợ người chồng 
cần chung sức chung lòng, 
kề vai sát cánh mới mong đi 
đến thành công. Đã là vợ 
chồng thì cần chia ngọt sẻ 
bùi, san sẻ trách nhiệm với 
nhau. Mỗi người xây đắp 
một phương diện, “đàn ông 
xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” 
và cả hai cùng nỗ lực xây 
dựng. Để vun xới hạnh phúc 
gia đình, người chồng người 
vợ cần biết sống cho bạn đời 
mình, chính tình yêu sẽ là 
phép màu giúp hai người 
vượt qua mọi khó khăn. Khi 
gia đình thuận hòa, trong ấm 

Ô 
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ngoài êm, vợ chồng đồng 
tâm hiệp lực, gia đình sẽ 
hạnh phúc. 

Việc thứ hai người 
chồng người vợ cần làm là 
biết phân công hợp lý. Mỗi 
người một việc tùy theo khả 
năng của mình. Để xây nên 
ngôi nhà thì dễ, nhưng để 
biến ngôi nhà thành tổ ấm 
thì khó. Vai trò người vợ rất 
quan trọng trong việc tạo lập 
gia đình, các nhà nghiên cứu 
cho rằng hạnh phúc gia đình 
phần lớn do người vợ tạo ra. 
Nói thế không có nghĩa cho 
rằng vai trò người chồng 
không quan trọng, nhưng 
vai trò người vợ được gọi 
“nội tướng” lo việc trong 
nhà. Có người ví von đưa ra 
hình ảnh để hình dung, gia 
đình giống như công ty mà 
người chồng là giám đốc, 
người vợ là người quản lý. 
Vai trò người quản lý rất 
quan trọng vì giám đốc chỉ 
điều khiển tổng quát, còn 
người quản lý quán xuyến 
mọi việc như người nội 

tướng. Nếu người giám đốc 
kiếm được người quản lý 
giỏi thì công ty phát triển 
mạnh, ngược lại giám đốc 
có người quản lý tồi có thể 
đi đến phá sản. Người vợ 
phải là người quản lý giỏi 
trong việc xây dựng gia 
đình, đó là người vợ đảm 
đang biết lo và quan tâm cho 
gia đình. 

Cuối cùng, người chồng 
người vợ cần biết đồng 
cam cộng khổ. Hạnh phúc 
gia đình được xây dựng trên 
sự hy sinh liên lỉ của cả vợ 
chồng. Hy sinh biểu lộ qua 
sự quan tâm đến nhau, chăm 
sóc, lo lắng cho nhau, không 
quản ngại vất vả, gian khó vì 
nhau. Cùng nhau chia ngọt 
sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, 
chính sự hy sinh quên mình 
là bằng chứng tình yêu thật 
giữa hai người. Người ta 
thường nói: “yêu nhau vạn 
sự chẳng nề, một trăm chỗ 
lệch cũng kê cho bằng”. 
Không có tình yêu nào 
không vướng mùi đau khổ, 
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không có trái tim nào mà lại 
không có lúc bị thương đau. 
Vợ chồng mà không chấp 
nhận hy sinh, gian khó vì 
nhau và với nhau thì chưa 
phải là yêu nhau thật. Tình 
yêu thì không tính toán so 
đo, không cần đáp đền, hy 
sinh càng nhiều chứng tỏ 
tình yêu càng lớn. Khi đã 
yêu nhau thật tình, vợ chồng 
sẽ không còn thấy đau khổ 
vì tình yêu đã làm cho đau 
khổ nên êm dịu, nhẹ nhàng, 

vui sướng, với ý tưởng làm 
cho người yêu được hài 
lòng. - Những ca từ trong lời 
bài hát Ba Ngọn Nến Lung 
Linh của nhạc sĩ Ngọc Lễ: 
“Ba là cây nến vàng, mẹ là 
cây nến xanh, con là cây nến 
hồng, ba ngọn nến lung linh, 
thắp sáng một gia đình”. 
Ước mong rằng mỗi thành 
viên trong gia đình sẽ là cây 
nến thắp sáng góp phần làm 
cho gia đình mình hạnh 
phúc hơn. 

 

GIỚI TRẺ XÂY DỰNG GIÁO HỘI 

⚫ Joachim 

 

rong tiến trình hướng 
đến Thượng Hội đồng 

Giám mục lần thứ XVI thì 
việc xây dựng và đóng góp 
tích cực cho Giáo Hội là 
điều cần thiết. Và một Giáo 
hội hiệp hành với tất cả mọi 
người, đặc biệt là những 
người trẻ thì chắc hẳn việc 
xây dựng Giáo hội lại càng 

được cấp bách hơn vì giới 
trẻ là sức mạnh của Giáo 
Hội. Chính vì thế, để có thể 
xây dựng Giáo hội thì các 
bạn trẻ cần có những thái độ 
sống: lắng nghe tiếng nói 
của Chúa Thánh Thần; Sống 
hiện tại là con của Chúa và 
sau cùng, bén rễ trong Chúa 
Giêsu.  

T 
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Lắng nghe tiếng của Thần 

Linh Chúa 

Trong thời đại của ánh 
sáng và truyền thông, các 
bạn trẻ có đôi lúc bị cuốn 
theo bởi những sôi động của 
thế gian và ma quỉ để tìm 
đến sự hưởng thụ ở bên 
ngoài. Dần dà, việc sống 
cho Chúa và cho Giáo hội 
lại trở nên vô ích. Các bạn 
dễ đi vào lối sống ích kỉ và 
quên đi giá trị của ơn Chúa 
trong cuộc đời. Càng chìm 
vào quên lãng các bạn lại trở 
nên mù quáng trong những 
quyết định quan trọng trong 
cuộc đời. Chỉ có trong thinh 
lặng của sự hồi tâm, nhưng 
người trẻ Kitô giáo mới có 
thể lắng nghe tiếng nói của 
Chúa Thánh Thần đang hiện 
diện để xây dựng lại Giáo 
hội đang bị xói mòn. Người 
trẻ được mời ra khỏi cái nôi 
ấm, ra đi xây dựng lại Giáo 
hội Chúa. Vẽ ra các con 
đường mới dẫn tới Giáo hội, 
hầu kéo Giáo hội ra khỏi 

cảnh hoang vắng của thế 
trần. Các bạn nào muốn 
tham gia vào kế hoạch hay 
chương trình của Chúa thì 
hãy lắng nghe tiếng nói của 
Chúa Thánh Thần. Điều đó 
mở lòng các bạn trẻ ra với 
bạn bè, giống như những phi 
hành đoàn, mỗi người đảm 
trách những chức vụ khác 
nhau để phục vụ Chúa và 
dân của Ngài, với lòng can 
đảm họ có thể làm được mọi 
sự một cách tốt đẹp. 

Sống hiện tại là con của 

Chúa 

Lắng nghe tiếng nói của 
ngôi Ba để các bạn trẻ sống 
với những căn tính của Giáo 
hội mời gọi trong giây phút 
hiện tại. Trong khi ngày 
càng có nhiều bạn trẻ công 
giáo bỏ đạo, thờ ơ với việc 
tham dự Thánh Lễ và các 
việc đạo đức bình dân; thì 
hơn ai hết, giới trẻ công giáo 
lại càng phải sống xứng 
đáng là con của Chúa. Các 
bạn trẻ phải đóng vai trò 
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chính yếu là con Chúa, hầu 
làm thay đổi thế giới chúng 
ta đang sống. Mỗi giây phút 
sống cho Chúa và với Chúa 
là lúc các bạn đang làm lớn 
lên hình ảnh một Giêsu đang 
làm tỏa rạng cho đời. Giây 
phút sống hiện tại của người 
trẻ đem lại sức sống dồi dào 
cho những người xung 
quanh. Nhờ như thế, những 
bất ổn trong đời sống cũng 
dễ dàng được giải quyết 
trong ôn hòa và bác ái. Nhờ 
mang hình ảnh con cái của 
thầy Giêsu, các bạn giới trẻ 
công giáo cũng sống trong 
sự hiệp nhất và phục vụ vì 
một Giáo hội luôn đứng 
vững trước những sóng gió 
và bão táp của trần gian. Khi 
tái khám phá ơn của bí tích 
Thanh tẩy, người trẻ càng 
nhận ra Chúa hiện diện 
trong cuộc đời của mình và 
tránh những nguy cơ sống 
vô thần. Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI đã cảnh báo 
một nguy cơ lớn nơi nhiều 
bạn trẻ thời nay: “Có một xu 

hướng duy đời (laiciste) 
mạnh mẽ muốn loại bỏ 
Thiên Chúa ra khỏi cuộc 
sống con người và xã hội, 
toan tính kiến tạo một 
“thiên đường” không có 
Thiên Chúa. Nhưng kinh 
nghiệm dạy rằng một thế 
giới không có Thiên Chúa là 
một hỏa ngục trong đó trổi 
vượt những ích kỷ, chia rẽ 
trong các gia đình, oán thù 
giữa cá nhân và các dân tộc, 
thiếu tình thương, niềm vui 
và hy vọng” (Sứ điệp ngày 
Giới trẻ Thế giới lần thứ 
XXVI, số 3). 

Bén rễ trong Chúa Giêsu  

Sự gắn bó thân tình giữa 
người tín hữu với Đức Kitô, 
đó là động từ “xây dựng”. 
Khi nói đến xây dựng là 
chúng ta nói đến một công 
trình. Để có thể xây dựng 
Giáo Hội thì người trẻ cần 
“bén rễ” sâu trong Giêsu. 
Đầu tiên, bén rễ sâu nơi Đức 
Kitô là ý thức mình thuộc về 
Giáo Hội, khi đó các bạn trẻ 
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gắn bó với cộng đoàn đức 
tin nơi mình đang sống, 
nhiệt thành tham gia các hội 
đoàn hoặc các phong trào 
tông đồ, tuỳ khả năng Chúa 
ban cho. Chính nhờ cộng 
đoàn này mà đức tin của 
chúng ta từng bước trưởng 
thành. Được bén rễ sâu nơi 
Đức Giêsu Kitô, chúng cùng 
nhau góp phần làm cho cộng 
đoàn thăng tiến và hoàn hảo 
hơn. Là một chi thể thuộc về 
Giáo Hội là thân thể huyền 
nhiệm là Đức Giêsu, chúng 
ta cũng là thành viên của 
một Gia đình Giáo Hội. Đức 
tin công giáo liên kết chúng 
ta trong tình hiệp thông thật 
kỳ diệu: không còn khác 
biệt, chỉ còn lại là tình yêu 
thương, tình liên đới và chia 
sẻ huynh đệ. Vâng, chúng ta 
thuộc về Giáo Hội. Giáo 
Hội là chúng ta. Khi ý thức 
điều đó là chúng ta “xây 
dựng đời mình trên nền tảng 
là Đức Kitô Giêsu”. Ngoài 
ra, bén rễ sâu nơi Đức Kitô 
là lắng nghe và thực hiện 

Lời Chúa. Người tín hữu 
được nuôi dưỡng bằng Lời 
Chúa. Với cái nhìn đức tin, 
họ có thể nhận ra Lời của 
Ngài mọi nơi mọi lúc, trong 
mọi hoàn cảnh cũng như 
mọi biến cố vui buồn. Nhờ 
việc lắng nghe Lời Chúa mà 
chúng ta cảm thấy Ngài luôn 
gần gũi và hiện diện giữa 
chúng ta. Đức Thánh Cha 
Bênêđictô ước mong các 
bạn trẻ được học hiểu Kinh 
Thánh để củng cố đức tin 
cho riêng mình, đồng thời 
trở nên những người loan 
báo đức tin cho những 
người trẻ khác (x. Tông 
huấn Verbum Domini số 
104). Tuân giữ lời Chúa là 
một điều kiện cần thiết để 
trở nên môn đệ của Người. 
Khi đọc Lời Chúa, chúng ta 
được gặp gỡ Đấng Tối cao. 
Khi thực thi lời Ngài, chúng 
ta cộng tác với Ngài để làm 
cho Lời Chúa thấm nhập nơi 
mọi môi trường xã hội và 
nảy nở những hoa trái của 
Chân, Thiện, Mỹ.  
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Với những tinh thần đó, 
người trẻ được mời gọi sống 
trong thời đại Hiệp Hành 
với Giáo hội để xây dựng 
qua những thái độ sống như: 
lắng nghe tiếng Chúa Thánh 
Thần để mở ra con đường 
mới cho đời sống phục vụ 
Giáo hội; Sống giây phút 
hiện tại là con của Chúa 
trong thời đại vô thần để làm 
chứng cho Ngài qua sức 
sống tươi mới với mọi 
người xung quanh; và sau 
cùng là bén rễ sâu trong 
Giêsu để xây dựng ý thức 
mỗi người là thuộc về Giáo 
Hội để sống lắng nghe và 
thực hành Lời Chúa. Ước gì 
mỗi suy nghĩ trong đời sống 
các bạn trẻ đều hướng đến 
một mục tiêu xây dựng một 
Hội Thánh tham gia, hiệp 
thông và sứ vụ.  
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Cảm Nhận Sau Tháng Hè 
     

 

 

 
     

⚫ MAP 

 

hững tháng hè ở VĐ đã 
để lại trong ký ức nó 

biết bao kỷ niệm. Điều nó 
nghe biết trước khi về đây, 
trong đợt Covid năm rồi, bà 
con giáo xứ đã có nghĩa cử 
rất đẹp khi gửi rau củ, thịt 
heo, cùng những nhu yếu 
phẩm cần thiết đến những 
điểm nóng là những nơi khó 
khăn vì dịch bệnh. Đúng như 
tên gọi giáo xứ, tiếng đồn… 
tiếng thơm giáo xứ luôn vang 
xa. Nhiều anh em từng về đây 

thực tập chia sẻ rằng, VĐ một 
khi đã đến thì chẳng muốn 
về, bởi sự thân thiện, hiếu 
khách và chứa chan tình cảm 
của con người nơi đây. Được 
cơ hội sinh hoạt và phục vụ 
các em nhỏ trong đợt hè, nó 
trải nghiệm nhiều điều cũng 
như học được nhiều thứ, điều 
đó để lại trong tâm hồn nó 
nhiều ấn tượng sâu sắc. 

Ấn tượng đầu tiên nó 
thấy nơi giáo xứ là tinh thần 
đạo đức. Nó đã từng đi nhiều 

N 
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nơi, từng sinh hoạt ở nhiều 
nhà thờ, chưa nơi nào nó thấy 
người ta đi lễ sáng đông như 
ở đây. Thiếu nhi, các bà, các 
ông ngồi kín cả nhà thờ. Mọi 
người thưa kinh sốt sắng làm 
cho tinh thần đạo đức của nó 
cũng được nâng cao. Phải nói 
rằng để biểu hiện ra bên 
ngoài, thì bên trong phải có 
mới diễn tả bên ngoài. Nó 
nghĩ sở dĩ nơi đây giáo dân 
đạo đức là vì được sự quan 
tâm khích lệ của cha xứ, cùng 
truyền thống đạo của các bậc 
cha ông để lại. Nó rất tâm đắc 
với cách sống gần gũi, bình 
dân của cha sở, nhất là trong 
bài giảng, ngài hay chia sẻ 
kinh nghiệm sống đức tin, 
giúp đời sống đạo của bà con 
giáo xứ ngày càng thăng tiến 
hơn. 

Ấn tượng thứ hai nó thấy 
nơi giáo xứ là về tinh thần 
hiệp nhất cộng đoàn. Được 
may mắn chứng kiến những 
ngày lịch sử của giáo xứ khi 
đổ nền nhà thờ mới. Nó cảm 
nhận được tinh thần hiệp nhất 
rất cao nơi bà con giáo dân 

nơi đây. Mỗi người một việc, 
ai lo việc người đó, giới trẻ 
có việc của giới trẻ, các bà 
hiền mẫu có việc của các bà, 
các anh gia trưởng có việc 
của các anh. Tất cả dưới sự 
hướng dẫn của cha xứ, mọi 
người cùng chung tay hoàn 
thiện công việc của mình. 
Thực sự nó chưa từng chứng 
kiến nơi đâu có lực lượng đổ 
bê tông đông như thế, không 
chỉ bà con trong giáo xứ, giáo 
họ, mà rất nhiều giáo xứ gần 
đấy cũng đến giúp đỡ. Dự 
kiến nền nhà thờ đổ trong 3 
ngày, với khoảng 3000 bao xi 
măng. Nhờ ơn Chúa cùng với 
sự nỗ lực của mọi người, 
công trình đã hoàn thành 
vượt dự kiến, khi chỉ mất 2 
ngày. Làm nên cột mốc đáng 
nhớ, cho thấy sự hiệp nhất 
yêu thương nơi giáo xứ VĐ 
này. 

Ấn tượng thứ ba nó thấy 
là tinh thần ham học, cùng 
sự ngoan ngoãn nơi các em 
thiếu nhi nơi đây. Với sự 
quan tâm của cha xứ và cha 
phó khi tạo điều kiện cho các 
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em học hè qua việc mở các 
lớp giáo lý, đệm đàn, tiếng 
anh, vi tính…Việc này đem 
lại nhiều hiệu quả. Các em 
không chỉ biết thêm kiến 
thức, cơ hội giáo dục đức tin, 
có sự gần gũi với Chúa với 
nhà thờ. Các em đăng ký học 
đông, nhiều em nhỏ hăng say 
học, dù trời nắng hay trời 
mưa vẫn cố gắng đến lớp đều 
đặn. Hơn nữa các em rất 
ngoan, đây là thành quả của 
sự hướng dẫn từ các cha tiền 
nhiệm, cùng sự cộng tác giáo 
dục từ gia đình, là niềm tự 
hào của giáo xứ. 

Kỳ hè đã khép lại, nhưng 
chính nơi đây đã để lại cho nó 
những kinh nghiệm, cùng với 
những bài học quý giá. Chính 
nơi đây nó học về cách tổ 
chức điều hành, với bài học 
cần quan tâm tới đời sống 
đạo đức, dù cho xây dựng các 
cơ sở vật chất là quan trọng 
nhưng quan trọng hơn cả là 
việc xây dựng đời sống 
thiêng liêng. Tiếp đến nó học 
được nơi cha cách sống gần 
gũi hòa đồng, nhất là cách tạo 

mối dây hiệp thông đoàn kết 
nơi cộng đoàn. Và cuối cùng, 
nó nhận ra tầm quan trọng 
của giáo dục, vì qua giáo dục 
không những giúp con người 
có thêm kiến thức, mà còn 
giúp mọi người sống tốt hơn. 
Đó sẽ là những kinh nghiệm 
quý giá để trang bị cho mình 
trên bước đường ơn gọi. Một 
lần nữa xin cảm ơn VĐ, cảm 
ơn tất cả mọi người nơi đây. 
Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn 
lành xuống trên giáo xứ và 
cộng đoàn, cảm ơn mọi 
người.  
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⚫ Maria Hồng Hà 

 

“Má ơi, con đau ở trên 
đầu”  

Má Nó vén mái tóc của 
Nó ra, một cái nhọt khá lớn. 
Má Nó gọi cả ba Nó đến xem 
nữa và hôm sau nó được đưa 
đến bệnh viện. Ba chở Nó đi 
từ sáng sớm, bằng chiếc xe 
đạp cũ. Từ nhà Nó đến bệnh 
viện tám cây số, Nó sợ hãi 
bám chặt lấy Ba. Khi dắt Nó 
vào bệnh viện, thấy Ba nói 
chuyện với bác sỹ và vén tóc 
Nó ra cho Bác sỹ xem, một 
lúc sau, mấy cô y tá đến bên 
nó cầm cái kéo và cắt tóc Nó. 

Nó khóc thét lên, Ba ôm Nó 
và nói: “nín đi bác bỹ chữa 
cái mụn trên đầu cho”. 

 Ba ôm Nó làm Nó bớt sợ 
nhưng vẫn còn thút thít. Một 
lúc sau, Nó thấy một bác sỹ 
cao cao ngồi cạnh bên Nó và 
nói: “để bác chữa cái mụn 
trên đầu cho bé nha”. Vừa 
dứt lời Nó thấy đau nhói trên 
đầu. Nó hét lên ‘đau quá!’. 
Nó đẩy tay Ba ra để trèo 
xuống đất. Nhưng cánh tay 
Ba thì to và khỏe hơn Nó. Ba 
giữ chặt hai tay Nó và giữ cái 
đầu Nó yên để Bác sỹ phẫu 
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thuật cái mụn trên đầu. Nó 
tiếp tục gào lên và cắn vào 
tay ba Nó để thoát khỏi cảnh 
đau đớn này. 

 Một lúc sau trên đầu Nó 
có một cục bông trắng và tay 
ba Nó cũng bị băng lại do 
răng Nó cắn Ba. Trên đường 
về, Ba dừng lại mua cho Nó 
một que kem, món Nó thích 
ăn nhất. Ba nói: “nín đi, ăn 
kem mai mốt cái mụn sẽ khỏi 
thôi”.  

Nó loay hoay liếm que 
kem và quên đi vết đau trên 
đầu. Kem chảy ra tay, Nó 
liếm không kịp thế là Nó lau 
tay vào áo Ba. Ngồi sau chiếc 
xe đạp, Nó thấy Ba thật to 
lớn, bóng của Ba che mát Nó 
nhưng áo Ba ướt hết rồi vì mồ 
hôi, vì đường xa. Nó thấy 
thương Ba vô cùng….  

Về tới nhà Má ra đón 
nhìn vết thương, Má chép 
miệng: “tội nghiệp không 
biết tóc có mọc lại được 
không? Ơ tay Ba Nó bị làm 
sao vậy?”. Ba nói: “con nhỏ 
quá người ta không dám gây 

mê, con lại dị ứng với thuốc 
tê nên người ta mổ sống. Đau 
quá, con cắn ấy mà, không 
sao”. Một tháng sau vết 
thương trên đầu Nó mới khỏi 
hẳn nhưng để lại một vết sẹo 
dài, và tay Ba cũng có một 
vết cắn nay cũng thành sẹo 
luôn. 

- Hu hu hu huhu…  
- Sao lại khóc?- Ba hỏi 
- Nó trả lời: “bị Má 

đánh đòn” 
- Sao vậy? 
- “Con đánh nhau với 

thằng Còi” 

 Ba ôn tồn ôm lấy Nó: 
“con là con gái không được 
đánh nhau nhớ chưa, bị phạt 
là đúng rồi”. Nhưng tại nó 
nói con là “Ba mày là đồ tu 
xuất, má tao nói vậy”. Nên 
con mới đánh nó. “Tu xuất” 
là gì vậy Ba? 

- ‘Con không hiểu thì 
tại sao đánh nhau?’ 

- Con không biết nữa 
nhưng con không thích ai đưa 
Ba của con ra chọc ghẹo con.  
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- ‘Thôi đi tập viết bài 
đi’ 

Nó thấy Ba buồn buồn 
thế nào ấy!! Rồi Ba ra cái 
chõng tre bên hiên nhà đánh 
đưa. Bao kí ức ngày xưa hiện 
về… 

Mắt Anh nhòe đi. Anh 
nhớ rất rõ năm 1975, với hình 
ảnh chiếc áo chùng thâm 
trong tâm trí nhạt nhòa, Anh 
đang là chủng sinh năm thứ 
hai của Đại chủng viện. ‘Ba 
của Anh bị bắn chết’, Anh 
vội vã trở về nhà. Anh và Mẹ 
của Anh xuống tận bãi biển 
Hà Tiên tìm xác Ba. Một viên 
đạn xuyên thủng bên thái 
dương. Ôm cái xác lạnh cóng 
của Ba, Anh gào lên …. 
Ba…..  

Hai tháng sau, chiến 
tranh nổ ra dữ dội hơn, 
Chủng Viện bị giải tán. Anh 
đến gặp Cha giám đốc, Cha 
nói: “thôi con cứ về, bao giờ 
thời thế ổn định, chủng viện 
mở cửa, Cha sẽ gọi con trở 
lại”. Anh trở về nhà, ruộng 
đất của Ba Mẹ Anh bị tịch thu 

hết, hai chục mẫu ruộng  nay 
chỉ còn một mẫu. Anh trở về 
nhà chưa được bao lâu lại bị 
bắt đi bộ đội và làm thủy lợi. 
Vốn người hiền lành và ôm 
ấp đời thánh hiến, Anh sống 
nêu gương người Công Giáo 
ở mọi nơi. Anh được chia vào 
đội đào thủy lợi, cuộc sống 
thật khó khăn và đầy vất vả, 
làm việc từ sáng sớm đến 
chiều tối, lặn lội dưới các con 
kênh rạch. Người lúc nào 
cũng ướt nhẹp và bùn đất, 
bữa ăn chỉ toàn khoai lang 
hay cơm độn với bo bo. Buổi 
tối còn bày ra việc tập luyện 
chạy, hít đất mãi đến mười 
giờ đêm mới đi ngủ và ba giờ 
sáng đã phải thức dậy. Anh 
nhớ nhà, nhớ tiếng chuông 
của Chủng Viện, nhớ những 
giờ kinh nguyện, nhất là 
Thánh Lễ Anh khao khát 
được đi mỗi ngày, được rước 
lễ. Tiếng chuông nhà thờ ở 
đâu vọng lại mỗi buổi sáng 
như mũi kim đâm vào tim 
Anh. Tiếng chuông nhắc Anh 
là một chủng sinh. Tiếng 
chuông như tiếng đập của trái 
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tim Anh. Ở vùng kinh tế mới 
này, Anh phải làm việc vất vả 
nhưng Anh vẫn không hề kêu 
ca hay có ý phản kháng, Anh 
vẫn đọc Lời Chúa mỗi ngày, 
cuốn kinh Thánh nhỏ Anh cất 
giữ cẩn thận bên mình những 
khi nghỉ giải lao. Anh lại 
mang ra đọc như nguồn sống 
để Anh tồn tại và khi mọi 
người đi ngủ anh vẫn mân mê 
lần chuỗi.         

Sáng hôm ấy Anh phải 
xuống con rạch khá lớn để 
đào sâu hơn, nước chỉ tới đầu 
gối Anh thôi, cùng với một số 
người nữa. Bỗng nhiên Anh 
thấy đau nhói dưới lòng bàn 
chân. Anh cố bước lên bờ, 
bàn chân Anh đầy máu vì 
dường như Anh giẫm vào 
mảnh sành ở dưới con rạch. 
Nhìn thấy bàn chân Anh như 
thế máu chảy thành dòng, 
khuôn mặt Anh trắng bệch và 
cơn sốt ập đến. Anh run lên 
và rơi và tình trạng nửa tỉnh 
nửa mê. Người ta đưa Anh 
vào trạm xá vì bị mất máu 
quá nhiều và viết thương khá 
nghiêm trọng, sau hai ngày 

anh dần phục hồi nhưng với 
vết thương đó Anh không thể 
tiếp tục công việc. 

Anh về một trường học 
gần nhà của Anh để dạy học 
cho con em cán bộ. Anh trở 
về nhà buổi sáng đi dạy học 
chiều về anh lo việc ruộng 
đồng, nhưng ước vọng dấn 
thân cho Chúa vẫn thôi thúc. 
Anh trở nên kiểu mẫu giáo 
viên trong trường, các cô 
giáo trong trường không để 
Anh yên. Họ tìm cách tiếp 
cận và chọc ghẹo Anh. 
Nhưng với thái độ đứng đắn 
và vô tư, Anh không thích và 
chẳng để ý đến ai vì lời hứa 
của Cha Giám đốc chủng 
viện, anh vẫn ghi nhớ trong 
lòng. 

 Ròng rã suốt mười năm, 
Anh vẫn chờ và chờ, chờ một 
tiếng gọi. Mẹ của anh già và 
yếu hẳn đi. Trong nhà, Anh là 
người con duy nhất của bà. 
Chăm sóc Mẹ và mọi việc 
trong nhà ngoài ruộng, Anh 
cáng đáng hết. Bao nhiêu cô 
gái trong xóm thương thầm 
Anh nhưng họ dần nhận ra 
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Anh là người của Chúa nên 
họ cũng thôi và lập gia đình 
vì con gái có thời mà. Hôm 
ấy cô Út nhà bên cạnh sang, 
“Bác Tư ơi, Má con biếu bác 
con cá chuối, hôm nay nhà 
con tát ao”. 

- Mẹ đi vắng nên Anh 
nhận con cá chuối to gần 2 
kg. 

- “Cám ơn cô Út nha”, 

- ‘Ủa!! Anh Hai hổng 
về Chủng Viện hả?’ 

- “Đang chờ!!!!..  

- “Thôi Út về”.  

Bất chợt tiếng…. xẹt…. 
trên mái nhà, cô Út đẩy Anh 
ra một bên và cô Út ngã 
xuống đất máu đầy vai cô Út. 
Anh bế cô Út chạy xuống 
trạm xá gần đó. Thời gian 
chiến tranh đã qua nhưng đâu 
đó vẫn còn những viên đạn 
lạc hướng, nên cô Út bị trúng 
viên đạn đó trên vai. Vì viên 
đạn đi qua mái nhà rồi mới 
trúng nên viết thương không 
nghiêm trọng lắm. Viên đạn 
được gắp ra để lại trên vai cô 
Út một vết thương khá sâu. 

Anh nắm tay Út hỏi “sao Út 
cứu Anh?”  

Cô Út trả lời: ‘- vì Anh 
còn phải về chủng viện làm 
Cha mà’.  

Một năm sau đám cưới 
của Anh và Út diễn ra trong 
ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng 
ấm áp tình yêu thật sự của đôi 
bạn trẻ này. 

- Anh Hai ơi có thư nè!  

‘Dấu mộc bưu điện đã 
quá một năm bây giờ mới tới, 
đúng là thời buổi’. Anh bóc 
lá thư mắt anh nhòe đi, Anh 
được gọi trở lại chủng viện. 
Lá thư Anh đợi suốt mười 
năm nhưng sao khi nhận 
được anh lại thất thần như 
vậy? 

- “Ba ơi! đọc kinh tối”,  

Tiếng gọi của Nó khiến 
Ba giật mình khỏi mớ hỗn 
độn của kí ức vây quanh. Ba 
choàng tay ôm Nó vào lòng. 
Ba nói với Nó rất nhỏ: ‘Ba là 
người tu xuất con ạ’. Nó chợt 
reo lên “A!!! con hiểu rồi, tu 
xuất là tu ở nhà và mang 
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nhiều viết sẹo trên người như 
Ba phải không?” Con bé mới 
bốn tuổi mà như hiểu chuyện 
của Ba. Hai Ba con Nó nắm 
tay nhau vào nhà đọc kinh, 
tiếng kinh râm ran trong ngôi 
nhà nhỏ ấm áp này vẫn vang 
lên mỗi buổi tối.  

Sau giờ kinh tối, Nó 
nhõng nhẽo: “Ba ơi chiều 
mai Ba đi giáo lý cho con đi 
theo với, con sẽ ngồi yên 
không nghịch phá gì đâu, con 
đã thuộc kinh Tin, Cậy Mến 
rồi cả kinh Tin Kính con 
cũng thuộc luôn rồi, nghen 
Ba”. 

- ‘Ừ’.  

Chiều hôm ấy sau giờ 
dạy giáo lý, Nó thấy Ba quỳ 
thật lâu trong nhà thờ, ánh 
nhìn của Ba dừng lại thật lâu 
trên cây Thánh Giá. Nó cũng 
quỳ bên Ba thật lâu và nói 
nhỏ vào tai Ba Nó: “Ba ơi, Ba 
nói gì với Chúa thế?”    

- ‘Ba xin Chúa chữa vết 
thương trong lòng Ba’, 

- ‘Chắc đau lắm hở ba?’,  

- “Ừ” ‘nhưng Chúa có 
cách chữa của Chúa, Ba sẽ 
khỏi thôi để yêu thương Má 
con và cả con nữa như Ba yêu 
Chúa vậy’. 

- “Ba ơi vết sẹo trên đầu 
con, vết sẹo cắn của con trên 
tay Ba, vết sẹo trên vai của 
Má, vết sẹo trên chân Ba, thì 
khỏi và thành sẹo còn Chúa 
chịu đóng đinh trên Thánh 
Giá lâu như vậy thì bao giờ 
vết thương trên tay chân và 
ngực Chúa mới lành và thành 
sẹo, hở Ba”.  

Xoa đầu Nó Ba nói: “vết 
thương ấy không lành được 
vì là vết thương của tình yêu 
Chúa dành cho con người 
trong đó có Ba và cả con 
nữa”. 

Những vết thương như 
một bằng chứng của Tình 
Yêu, vết thương trong lòng 
Ba, vết sẹo trên vai Má, vết 
sẹo dưới chân Ba và cả vết 
sẹo trên đầu nó, nhắc nó về 
một vết thương lớn hơn của 
Chúa Giêsu, mãi không bao 
giờ lành vì Tình Yêu. 
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NHÀ THẰNG BẠN HỌC 

⚫ Nguyễn Hải Triều 

 

 

 

hà thằng bạn học, một 
gia đình mà tôi luôn 

kính mến. 

Nhà thằng bạn tôi, anh 
chị em nó đông lắm, cả thảy 
là mười một người. Anh hai 
nó làm linh mục quản hạt, 
anh tư nó làm kỹ sư canh 
nông. Còn các em nó, một 
đứa làm cô giáo Anh văn 
trung học, một đứa làm bác sĩ 
bệnh viện địa phương và đứa 
em gái út làm bác sĩ bệnh 
viện Chợ Rẫy. Các anh chị 
em khác, vài người làm 
ruộng, vài ba người có cửa 
hàng buôn bán. Nó cũng vậy, 
trời cho nó buôn may bán đắt, 

nên con cái của nó đi du học 
bên Hoa Kỳ. 

Thấy sự thành công của 
anh chị em thằng bạn tôi, có 
lẽ không ít người đoán rằng 
nhà bố mẹ nó làm ăn khấm 
khá. Không phải đâu! Bố mẹ 
nó di cư vào miền Cái Sắn, 
cũng ruộng vườn, cũng trâu 
bò cày cấy lam lũ để nuôi anh 
chị em nó ăn học. 

Nhìn vào sự chăm ngoan 
và sức vượt khó của anh chị 
em nó, tôi lại càng kính phục 
bố mẹ của thằng bạn tôi hơn.  

Mỗi khi ai nhắc về 
gương sáng gia đình, thì tôi 

N 
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nghĩ ngay đến hình ảnh nhà 
thằng bạn học. 

Vì đã quá lâu, tôi không 
có dịp được gặp lại bố mẹ của 
thằng bạn học. Nên mỗi lần 
nhớ về ông bà cố, thì trong tôi 
chỉ có hình ảnh của ông bà 
mấy chục năm về trước.  

Bà cố, người thấp bé có 
khuôn mặt hiền hậu. Ngồi 
viết về bà cố mà lòng tôi như 
có bà đang ở trước mặt, có 
cái bó cỏ trên đầu như chuẩn 
bị cho trâu ăn, có cái máng 
cám trên tay như chuẩn bị 
cho heo ăn, có thau quần áo 
bên cạnh như vừa giặt giũ 
xong… Hình ảnh của bà cố ở 
trong tôi, một người mẹ hiền 
lành và đảm đang. 

Ông cố, một mẫu người 
trầm tư và bình tĩnh trong 
mọi hoàn cảnh. Ông cố rất 
cần mẫn, không ngại một 
việc nào cả, kể cả công việc 
nuôi heo giống.  

Đời có thói “sĩ diện”, cái 
thói ấy đã làm người ta thêm 
biếng nhác với những công 

việc bị xã hội cho là “hạ 
đẳng”.  

Cũng chính vì cái thói “sĩ 
diện”, đã có gia đình lâm 
cảnh túng thiếu.  

Cũng chính vì cái thói “sĩ 
diện”, đã làm trẻ thơ dang dở 
việc học hành. 

Những người có danh 
giá như ông bà cố, thói 
thường thì họ chỉ tìm kiếm 
những công việc được đời 
trọng vọng. 

Những người có danh 
giá như ông bà cố, thói 
thường thì họ nghỉ ngơi 
hưởng nhàn khi bước vào 
tuổi xế chiều.  

Hình ảnh con heo giống 
to lớn luôn kéo ông cố phải 
chạy theo nó ngoài đường, là 
bài học cho tôi về nhân cách 
và nghị lực sống.  

Xã hội càng bất công thì 
đạo đức sống càng bị băng 
hoại, thanh thiếu niên càng 
dễ vướng vào tệ đoan xã hội. 
Dưỡng dục con cái bằng 
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những đồng tiền bát gạo từ 
công lao khó nhọc của các 
gia đình, giống như nhà 
thằng bạn tôi thì xã hội mới 
an vui hạnh phúc. 

Những người có đức, có 
tài là hoa thơm trái ngọt của 
xã hội. Chắc chắn những hoa 
thơm trái ngọt ấy, đã được 

nuôi dưỡng bằng bao công 
lao khó nhọc từ các gia đình, 
giống như nhà thằng bạn tôi. 

Nhà thằng bạn học, một 
gia đình mà tôi luôn kính 
mến, đã cho tôi bài học quý 
và cũng đáng làm tấm gương 
sáng cho đời.  
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5 lời khuyên  

CHO HÔN NHÂN HẠNH PHÚC 
 

⚫ Ary Waldir Ramos Diaz 
 

tella (65 tuổi) và Victor Dominguez (68 tuổi), cha mẹ của 
sáu người con và ông bà của tám người cháu, có thể giúp 
đỡ các cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng, những người 

ly dị tái hôn và những người bị người kia ruồng bỏ. Đôi vợ 
chồng này, từng là đại biểu của Paraguay tham dự Đại hội Gia 
đình Thế giới tại Rome (22-26 tháng 6 năm 2022), đã từng trải 
qua những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân nhưng họ đã 
vượt qua được những thử thách này nhờ 5 lời khuyên được 
truyền cảm hứng từ lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô. 

1. Niềm đam mê 

Victor và Stella giải thích: “Niềm vui và niềm đam mê là 
rất quan trọng... Bạn phải làm mới cuộc hôn nhân của mình 
mỗi ngày.” Vì vậy, họ khuyên các đôi vợ chồng hãy thể hiện 
tình cảm của mình bằng cách tăng thêm nhiều cử chỉ nhỏ bé 
thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm cho nhau trong cuộc 
sống hàng ngày. Những cử chỉ đó có thể bao gồm một cuộc 
nói chuyện thật lòng, một buổi hẹn hò hoặc chỉ là một điệu 
nhảy ngẫu hứng, với ánh đèn mờ trong phòng kín để không bị 
quấy rầy. 

S 
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2. Lòng kiên nhẫn 

Kiên nhẫn có thể mang ý nghĩa là gánh vác người kia cùng 
với những vấn đề và sự mệt mỏi của họ trên đôi vai của bạn. 
Điều quan trọng là làm điều này với niềm vui và hạnh phúc để 
sự kiên nhẫn trở thành chất xúc tác đầy yêu thương đối với 
người kia và thậm chí đối với chính mình. Lòng kiên nhẫn 
cũng bao gồm khả năng đối thoại và đón nhận người kia như 
chính họ, cho dù những thói quen và cách cư xử nhỏ nhặt của 
người đó có thể làm bạn khó chịu. 

Stella cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải chấp nhận 
những điểm yếu của nhau: “Victor di chuyển khá chậm chạp, 
trong khi tôi lại sống với tốc độ hàng trăm dặm một giờ. Tôi 
phải kiên nhẫn để không nổi giận với anh ấy. Nhưng tôi biết 
Victor còn có những phẩm chất tốt đẹp khác.” 

3. Tính kiên trì 

Các cặp vợ chồng phải kiên trì trong tình yêu, và đặc biệt 
là trong cầu nguyện. Đôi vợ chồng này đã làm theo lời khuyên 
của Đức Thánh Cha Phanxicô để cùng cầu nguyện cho nhau: 
“Lạy Cha chúng con, xin ban cho chúng con tình yêu hàng 
ngày.” Stella cho biết rằng: “Victor cầu nguyện cho tôi và tôi 
cầu nguyện cho anh ấy. Tôi thật lòng cầu nguyện cho những 
điểm yếu của mình, những điều khiến tôi bận tâm. Tôi cầu xin 
Chúa giúp tôi tiến về phía trước.” 

Nhưng bạn cũng cần phải kiên trì trong đối thoại. Victor 
lưu ý rằng: “Lắng nghe người khác nói không có nghĩa là nghe 
những gì tôi muốn nghe, mà là lắng nghe bằng con tim và lắng 
nghe cách sâu xa.” Stella nói thêm rằng chúng ta cần phải 
“kiên trì lắng nghe để hiểu xem người kia có mệt mõi 
hay không, có vừa trải qua một ngày tồi tệ hay không, 
có buồn giận về điều gì đó hay không... Đôi khi anh ấy không 
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muốn tôi nói chuyện với anh ấy. Và nếu tôi muốn nói chuyện 
với anh ấy, nếu tôi muốn kể với anh ấy điều gì đó, tôi phải có 
khả năng kiềm chế bản thân và đó là sự kiên trì,” vì cô biết 
rằng đôi khi chồng mình cần có khoảng không gian riêng. 

4. Sự tha thứ 

Phương châm của đôi vợ chồng này là “luôn tha thứ”. 

Đôi vợ chồng này giải thích rằng: “Cầu xin sự tha thứ có 
nghĩa là trao lại tự do cho người kia. Nếu chúng ta không cảm 
nhận được sự tha thứ, thì rất khó để tha thứ. Việc tha thứ cho 
bản thân và những người khác, chẳng hạn như con cái của 
chúng ta, là rất quan trọng.” Và họ còn chia sẻ thêm 
rằng, “Để không xảy ra ‘cuộc chiến tranh lạnh’ vào ngày hôm 
sau, thì đừng lên giường ngủ mà không làm hòa với nhau.” 

5. Sự chăm chút 

Đối với Victor, sự chăm chút dẫn đến việc trở lại với lời 
khuyên đầu tiên - niềm đam mê. Sự chăm chút này thực chất 
là những cử chỉ yêu thương và trìu mến mà chúng ta có thể làm 
trong cuộc sống hàng ngày: mang bữa sáng đến giường, tặng 
hoa vào bất kỳ dịp đặc biệt nào, chia sẻ những khoảnh khắc 
bên nhau, cùng nhau nghe nhạc, gọi điện thoại cho nhau trong 
ngày, hoặc gửi một tin nhắn đơn sơ để nói về điều gì đó tốt 
đẹp,... Sự chăm chút này làm phong phú thêm thế giới nội tâm 
của đôi vợ chồng và giúp ích cho sự gần gũi về tình cảm và thể 
lý của nhau. Victor còn khuyên rằng: “Tình yêu giống như một 
đoá hoa. Bạn không thể hờ hững với nó”.  

 Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên 
Chuyển ngữ từ Aleteia (28/7/2022) 

Nguồn: giaophanvinhlong.net

https://aleteia.org/2022/07/28/5-tips-for-a-happy-marriage-inspired-by-the-teachings-of-pope-francis/
https://giaophanvinhlong.net/5-loi-khuyen-cho-mot-cuoc-hon-nhan-hanh-phuc.html


 
 

 81 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 
 



 

82 | TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

  



 

NỘI SAN – THÁNG 09.2022  | 83 

 

BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC  

NĂM 2022 

 

Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản ký bổ 
nhiệm và chuyển đổi những linh mục có tên sau đây: 

1/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 

Đương nhiệm: Cha Phó Giám Đốc Tiền Chủng Viện 
Têrêsa 

Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Mỹ Thạnh (Vàm Cống) 

2/ Cha Micae Nguyễn Trung Trực 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Mỹ Thạnh (Vàm Cống) 
Nhiệm vụ mới: Cha Phó Giám Đốc Tiền Chủng Viện 

Têrêsa 

3/ Cha Giuse Huỳnh Phong Phú 

Đương nhiệm: Tiền Chủng Viện Têrêsa 
Nhiệm vụ mới: Học chuyên môn 

4/ Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Đương nhiệm: Tiền Chủng Viện Têrêsa 
Nhiệm vụ mới: Học chuyên môn 

 5/ Cha Micae Nguyễn Thành Đoán 
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Đương nhiệm: Cha phó Gx. Dương Đông (Phú Quốc) 
Nhiệm vụ mới: Tiền Chủng Viện Têrêsa 

6/ Cha Giuse Đỗ Trí An                            

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Tiền Chủng Viện Têrêsa 

 7/ Cha Giuse Đỗ Công Hồng Phúc 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Thạnh An 
Nhiệm vụ mới: Tiền Chủng Viện Têrêsa 

8/ Cha Giuse Lưu Thanh Thảo 

Đương nhiệm: Học chuyên môn 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Thạnh An 

9/ Cha Giuse Trần Quốc Dũng                

Đương nhiệm: Tân Linh Mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Thạnh An 

10/ Cha Giuse Giang Hòa Vinh 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Thạnh An 
Nhiệm vụ mới: Cha quản sở Gh. Vĩnh Trinh 

11/ Cha Tôma Nguyễn Văn Thảo 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Thánh Giuse (K.E2) 
Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. An Bình (đầu K.F) 

12/ Cha Giuse Đinh Mạnh Hùng 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hà Tiên 
Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Giuse (K.E2) 

13/ Cha Gisue Nguyễn Đức Thịnh 

Đương nhiệm: Phụ trách Gh. Hòn Tre (Hà Tiên) 
Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Hà Tiên 
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 14/ Cha Giuse Đặng Xuân Hải 

Đương nhiệm: Dòng Ngôi Lời 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Hà Tiên 

15/ Cha Augustinô Phùng Minh Nhật 

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Rọc Lá 

16/ Cha Giuse Hoàng Văn Đông 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Rọc Lá 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. An Bình (đầu K.F) 

17/ Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Kiệt 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. An Bình (đầu K.F) 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Cần Xây 

18/ Cha Phaolô Phạm Vũ Minh                

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. An Thới (Phú Quốc) 

19/ Cha Micae Bùi Bảo An             

Đương nhiệm: Cha phó Gx. An Thới (Phú Quốc) 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Bò Ót 

20/ Cha Gioan Baotixita Bùi Quốc Khánh         

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Bò Ót 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Núi Sập 

21/ Cha Vinhsơn Nguyễn Thành Trung 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Núi Sập 
Nhiệm vụ mới: Cha quản sở Gh. Xẻo Dinh (Rọc Lá) 

22/ Cha Giuse Vũ Thiện Mỹ 

Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Xẻo Dinh (Rọc Lá) 
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Nhiệm vụ mới: Đi chữa bệnh một năm 

23/ Cha Vinhsơn Trịnh Đức Thắng                    

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Cù Lao Giêng 

24/ Cha Giuse Nguyễn Quang Minh 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Cù Lao Giêng 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Chánh Tòa 

25/ Cha Antôn Phạm Duy Tân 

Đương nhiệm: Học chuyên môn 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Chánh Tòa 

26/ Cha Giuse Dương Bùi Thiệp 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Chánh Tòa 
Nhiệm vụ mới: Văn Phòng Tòa Giám Mục 

27/ Cha Giuse Đoàn Duy Phước 
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Chánh Tòa 

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Rạch Giá 

28/ Cha Phanxicô X. M. Trần Đình Hoành (CRM) 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Rạch Giá 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Tân Bình (Tràm Chẹt) 

29/ Cha Giuse Vũ Văn Thủy 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Tân Bình (Tràm Chẹt) 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. An Hoà (Năng Gù) 

30/ Cha Vinhsơn Nguyễn Quốc Tuấn 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. An Hòa 
Nhiệm vụ mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn 
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31/ Cha Giuse Trần Văn Triết        

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Thánh Gia (K. Thầy Ký) 

32/ Cha Gioan B. Nguyễn Tuấn Dũng, OP 

Đương nhiệm: Cha phó Gx Thánh Gia (K.Thầy Ký) 
Nhiệm vụ mới: Cộng Đoàn Dòng Đaminh 

33/ Cha Vinhsơn Nguyễn Kim Ngọc 

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Mong Thọ 

34/ Cha Giuse Đỗ Quốc Dương 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Mong Thọ 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Ba Hòn (Kiên Lương) 

35/ Cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc 

Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Kitô Vua (K.1B) 
Nhiệm vụ mới: Đi chữa bệnh 

36/ Cha Phêrô Phạm Đức Toàn 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Antôn (K.1A) 
Nhiệm vụ mới: Cha quản sở Gh. Kitô Vua (K.1B) 

37/ Cha Vinhsơn Phạm Thế Hòa 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Antôn (K.1A) 
Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Hiệp Hòa (K.0) 

38/ Cha Gioan Nguyễn Huy Quang 

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hiệp Hòa (K.0) 
Nhiệm vụ mới: Cha Sở Gx. Antôn (K.1A) 

39/ Cha Giuse Phạm Văn Kính 

Đương nhiệm: Cha hạt trưởng giáo hạt Tân Thạnh 
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Nhiệm vụ mới: Kiêm Cha giám quản Gh. Thiên Ân 

40/ Cha Gioan Nguyễn Hiền 

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Trung Thành 

41/ Cha Giuse Lương Công Khoa 

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Tri Tôn 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Dương Đông (Phú Quốc) 

42/ Cha Vinhsơn Nguyễn Ngọc Khương  

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Dương Đông (Phú Quốc) 

43/  Cha Vinhsơn Phạm Văn Thể    

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp 

44/ Cha Giuse Nguyễn Minh Hải             

Đương nhiệm: Tân linh mục 
Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Châu Đốc 
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DÒNG THÁNH GIA: TÂN BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN 

Vào lúc 
08h00 ngày 
08 tháng 08 
năm 2022 – 
ngày làm 
việc thứ 2 
của Tổng 
Tu Nghị lần 
thứ XIII của 
Dòng 
Thánh Gia. 
Trước sự 
chứng kiến 
của Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục giáo phận 
Long Xuyên, các Nghị huynh của Tổng Tu Nghị đã bầu Bề 
trên Tổng quyền và Ban Tổng cố vấn nhiệm kỳ 2022 -2026. 
Văn phòng Dòng Thánh Gia báo tin: 

Tân Bề trên Tổng quyền: 

Tu huynh linh mục Ninh. Nguyễn Thông Phán, CSF 

Ban Tổng cố vấn:  

Phụ tá I: Tu huynh Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF 

Phụ tá II: Tu huynh linh mục Barthélémy Trịnh Duy 
Khánh, CSF 

Phụ tá III: Tu huynh linh mục Jean Baptiste Trần Hữu 
Hạnh, CSF 

Phụ tá IV: Tu huynh linh mục Basile Nguyễn Đức Thành, 
CSF.  
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XÉT TUYỂN VÀO TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊSA 

NIÊN KHÓA: 2022 -2023 

 Từ ngày từ 07 đến 12 tháng 08 năm 2022, Tiền Chủng 
viện Têrêsa giáo phận Long Xuyên đã tổ chức tuần lễ xét tuyển 
dành cho các tu sinh giáo phận thuộc hai nhà: Têrêsa An Châu 
và Têrêsa Long Xuyên. 

Theo quy chế xét tuyển năm nay, những tu sinh tham dự 
kỳ xét tuyển phải đủ các điều kiện sau: Với Nhà Têrêsa An 
Châu, phải tốt nghiệp Đại Học và đã đăng ký dự tu trước đó 
nơi các các Cụm Sinh viên ít nhất 02 năm; Với Nhà Têrêsa 
Long Xuyên, phải tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông và đã đăng 
ký dự tu trước đó nơi các giáo hạt ít nhất 01 năm. Tổng số dự 
tu tham gia xét tuyển năm nay là 31 dự tu, trong đó Nhà Têrêsa 
An Châu 13 dự tu và Nhà Têrêsa Long Xuyên 18 dự tu.  
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Điều cần nói đến trong tuần xét tuyển này là những điểm 
khác biệt so với các kỳ thi tuyển bình thường: Các ứng sinh 
không phải chỉ tập trung làm thủ tục và làm bài thi trong vài 
ba ngày, nhưng đã ở cùng nhau và có những sinh hoạt chung 
với nhau trong một tuần lễ tại Tiền Chủng viện Têrêsa. Lý 
do  là vì nơi đây các ứng sinh không chỉ được đào tạo về mặt 
trí thức, nhưng quan trọng hơn là được huấn luyện để trở thành 
một con người có đầy đủ những khả năng và phẩm chất chuẩn 
bị cho sứ vụ mục tử. Chính vì thế, các ứng sinh được ở chung 
với nhau để cùng làm quen, cùng sống theo năm chiều kích: 
Nhân Bản, Thiêng Liêng, Tri Thức, Mục Vụ và Đời Sống 
Chung. Với ý hướng đó, quý cha trong Ban Đào tạo Tiền 
Chủng Viện đã đưa ra một thời khóa biểu với đầy đủ những 
sinh hoạt cho một ngày sống. Ngoài thời gian ôn thi và làm các 
bài thi (Thánh Kinh, Giáo Lý, Anh Văn, Việt Văn), các ứng 
sinh còn tham dự thánh lễ, nguyện gẫm, đọc sách thiêng liêng, 
lao động, thể thao và giải trí. Chính Đức cha giáo phận và các 
cha trong Ban Đào tạo đã đồng hành, giảng dạy và huấn đức 
cho các ứng sinh. 

Trong giờ huấn đức, Đức cha nhấn mạnh đến phương 
châm sống của ngài: “Hãy sống như ngày mai sẽ chết và hãy 
làm việc như không bao giờ chết”. Đồng thời, ngài cũng giúp 
cho các dự tu nhận ra rằng: “tất cả chúng ta chỉ có một cuộc 
đời và chúng ta đang được yêu thương”. Một dấu hiệu đáng 
mừng là cho dù các ứng sinh từ nhiều môi trường khác nhau 
qui tụ về đây nhưng đã bắt nhịp khá nhanh với những nội quy 
và sinh hoạt được đề ra. Kết thúc thời gian một tuần lễ, tất cả 
các ứng sinh đều mạnh khỏe, vui mừng và tràn đầy hy vọng sẽ 
trúng tuyển để được tu học dưới ngôi nhà Tiền Chủng viện 
này.  
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Theo kế hoạch của Ban Đào tạo, các thí sinh trúng tuyển 
sẽ tựu trường vào ngày 04/09/2022 và lễ khai giảng sẽ diễn ra 
vào ngày 10/09/2022.  

 

HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ LONG XUYÊN 

TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TRỌN ĐỜI 

Sau 12 năm thành lập, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Long 
Xuyên đã có những hoa trái đầu mùa: 4 chị tuyên khấn lần đầu 
và 4 chị tuyên khấn trọn đời. Đây là hồng ân cao cả Thiên Chúa 
đã ban cho Giáo hội qua giáo phận Long Xuyên. 

Thánh lễ bắt đầu 
diễn ra vào lúc 9 giờ 
00 sáng thứ Bảy, 
ngày 23 tháng 7 năm 
2022 tại nhà thờ giáo 
xứ Ngọc Thạch, giáo 
hạt Vĩnh Thạnh, do 
Đức cha Giuse Trần 
Văn Toản Giám mục 
giáo phận Long 
Xuyên chủ sự. 

Trước thánh lễ, Đức cha Giuse đã có lời cám ơn đặc biệt 
đối với Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm vì đã cộng tác với 
giáo phận Long Xuyên để yêu thương, ấp ủ và nuôi dưỡng ơn 
gọi cho Hiệp Hội Mến Thánh Giá Long Xuyên. 

Trong bài chia sẻ, cha giáo Giuse Trần Đình Thụy đã giải 
thích các nữ tu tại sao phải tuyên khấn Khó nghèo, Vâng phục 
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và Khiết tịnh; nói về Linh đạo Mến Thánh Giá; và ngài nhấn 
mạnh rằng: Nữ tu phải hạnh phúc.  

Bước theo linh đạo Mến Thánh Giá, từ nay các chị chọn 
Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng 
trí các chị. Thật vậy, tình yêu thập giá đã thúc đẩy các chị chọn 
và bước theo Đức Kitô trên đường Thánh giá, điều mà nhiều 
người cho là điên rồ, khó hiểu. Nhưng đối với người nữ tu Mến 
Thánh Giá lại là một hồng ân cao cả, bởi con đường Thập giá 
sẽ đưa các chị đến ánh sáng phục sinh rạng ngời. 

Hồng ân thánh hiến là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng có 
nhiều thách đố. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các chị để nhờ 
ơn Chúa giúp các chị luôn hạnh phúc và trung thành trong lời 
cam kết gắn bó với Đức Kitô chịu đóng đinh: “Đức Giêsu Kitô 
chịu đóng đinh, là đối tường duy nhất của lòng trí con” (Đức 
cha Lambert De La Motte).  
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GÀ KHÔNG ĐẺ TRỨNG (St) 

Gà con nói với mẹ: Mẹ có thể không đẻ trứng và đi chơi 
cùng con không? Gà mẹ trả lời: Không được, mẹ phải làm 
việc. Gà con lại nói: Nhưng mẹ đã đẻ rất nhiều trứng rồi. Gà 
mẹ trả lời: 1 ngày không đẻ trứng, dao thái thịt sẽ kề bên cổ, 
1 tháng không đẻ trứng, thì chắc chắn mẹ sẽ phải nằm trong 
nồi. 

Ngẫm: Bạn tồn tại bởi vì bạn tạo ra giá trị cho cuộc 
sống, bạn bị đào thải bởi vì bạn đã không còn giá trị. Giá 
trị của quá khứ không đại biểu cho tương lai, đó là lý do 
vì sao mỗi ngày chúng ta đều phải tiếp tục cố gắng… ⚫ 

PHÁT TRIỂN BỘ RỄ (St) 

Cây tre phải dùng 4 năm để mọc được 3cm, nhưng từ 
năm thứ 5 trở đi, nó có thể mọc 30cm mỗi ngày, chỉ trong 
vòng 6 tuần nó có thể mọc được 15m. Thực ra, cây tre đã sử 
dụng 4 năm đầu chỉ để phát triển bộ rễ. 

Ngẫm: Đối với người hay sự việc thì cũng đều như thế, 
chúng ta không nên lo lắng phải làm nhiều mà không có 
hồi báo. Bởi vì khi chúng ta làm, chúng ta cho đi thì đây 
đều là giai đoạn cắm rễ. Đợi đến khi thời cơ đến, bạn sẽ 
vươn tới một tầm cao mà không ai dám ngờ tới. ⚫ 
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BÀ MỞ CỬA NGỦ (St) 

Vợ muốn chồng về nhà sớm, nên đã ra quy định: Nếu 
sau 11h mà chưa về nhà là khóa cửa. Tuần đầu tiên đã có 
hiệu quả, tuần thứ 2 ông chồng lại về muộn, người vợ đã 
theo quy định mà khóa trái cửa… 

Cuối cùng người chồng đã ngủ luôn ở công ty mà không 
về nhà nữa. Người vợ rất chán nản không biết phải làm sao, 
nhưng sau khi có cao nhân chỉ bảo, bà đã đưa ra một quy 
định mới: 

Nếu như 11 giờ đêm mà chưa về bà sẽ mở cửa đi ngủ. 
Ông chồng nghe thấy rất kinh hãi, từ đó trở đi ông chồng 
luôn về rất đúng giờ. 

Ngẫm: Qua đó chúng ta có thể thấy những quy định 
khắt khe không thể ép buộc được lòng người, mà nó phải 
xuất phát từ lợi ích của người phải thực hiện thì mới có 
tác dụng. ⚫ 
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