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LÁ THƢ TRỢ ÚY

LỜI NGỎ
Các Anh, chị PV và các PTHL Miền thân mến,
Hằng năm vào khoảng tháng 11 ACE PTHL của các miền
thƣờng có khóa học để chuẩn bị cho chƣơng trình thƣờng huấn
năm sau. Năm nay chúng ta cũng làm nhƣ thế với chủ đề tính tại
thế của ngƣời Phan sinh để mọi ngƣời hiểu rõ hơn chúng tôi thêm
phụ đề Chúa sai tôi đi vào đời. Mọi sự đã hoàn tất. Các bài học đã
đƣợc in và phát cho các ACEPTHL.
Khi mọi việc kể nhƣ đã xong thì anh PVQG ngõ ý muốn kết
hiệp vào chƣơng trình học tập này một chƣơng trình ngắn gọn
dành cho các anh, chị PV cấp QG và cấp miền. Mục đích là giúp
các anh, chị PV các cấp biết cách linh hoạt và điều hành các HĐĐ.
Linh hoạt tiếng Hán có nghĩa là làm cho sống động còn điều
hành là sắp xếp cho công việc chạy đều. Sở dĩ anh PVQG mong
muốn có một khóa học nhƣ vậy. Vì theo anh thấy ở nhiều HĐĐ các
cấp sinh hoạt bê trễ, thiếu sức sống còn công việc điều hành thì
hoặc không quan tâm hoặc quá quan tâm khiến dẫm chân lên nhau.
Khóa học tập này nhằm khai thác những điều nói trong
chƣơng 3 luật Dòng mang tựa đề đời sống trong HĐĐ từ điều 2026 và chƣơng 3 THC cùng mang một tựa đề điều 28-103, nhƣng đi
vào chi tiết hơn. Chƣơng 3 của THC có 8 mục liên quan đến 8 sinh
hoạt trong HĐĐ:
Mục 1 gồm các định hƣớng tổng quát về cách tổ chức Dòng
PSTT từ điều 28-36
Mục 2 là việc huấn luyện và các thời kỳ huấn luyện
Mục 3 HĐĐ các cấp từ Địa phƣơng từ điều 46 – 60, HĐĐ
miền từ 61- 64, HĐĐ QG từ 65-68, HĐĐ Quốc tế từ 69-75
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Mục 4 Bầu cử các trách vụ và ngƣng giữ các trách vụ từ 76 –
84. Trong đó có việc khuyết vị, từ nhiệm, bãi nhiệm
Mục 5 Trợ giúp tinh thần và mục vụ cho Dòng PSTT từ điều
85 -91 Mục 6 kinh lý huynh đệ và kinh lý mục vụ nhằm thắt chặt tình
huynh đệ và tăng trƣởng đời sống thiêng liêng điều 92 -95
Mục 7 Giới trẻ Phan sinh điều 96 -97
Mục 8 Hiệp thông với gia đình Phan sinh và với Hội thánh
điều 98 -103.
Ngoài ra còn có phần phụ lục nói về nội quy PSTT Việt Nam
năm 2013 và một số điều cần suy nghĩ và chỉnh sửa.
Trong chƣơng trình huấn luyện theo phƣơng pháp vết dầu
loang, một số anh chị em đƣợc chỉ định thay mặt các miền để
nghiên cứu và trình bày các mục nói trên. Nói là trình bày nhƣng
bởi lẻ phần nghiên cứu không phải của một ngƣời nhƣng là của tập
thể ban nghiên huấn nói vậy để ACE học tập có thêm tin tƣởng vào
các bài thuyết trình. Các bài thuyết trình thƣờng gồm ba phần: P1
trình bày rõ ràng và đầy đủ những điều ghi trong THC, kế đó là
phần trình bày cụ thể hiện trạng của PSTT Việt Nam liên quan đến
chủ đề thuyết trình; phần ba là đề nghị sửa đổi nhằm cải tiến.
PSTT quyết đi đúng đôi giày của mình. Trƣớc lạ sau quen.
Ngƣời trên làm đƣợc ngƣời dƣới cũng làm đƣợc. Tƣơng lai của
PSTT Việt Nam nằm trong tay anh, nằm trong tay chị và nằm trong
tay tôi.
Lm. Bosco Nguyễn văn Đình, OFM
Trợ úy Dòng PSTT Việt Nam
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THƢ ANH PHỤC VỤ

CHỊU KHÓ
Anh chị em thân mến!
Trong hành trình tại thế, chúng ta đã chịu khó và hy vọng về
những điều tốt đẹp nơi Nước Trời (x Lc 10, 20). Tôi xin được chia sẻ
một vài suy nghĩ về điều này.
1. Chuyện khổ mà vui: Chịu khó đọc và suy niệm Lời Chúa sẽ có
được nhiều lợi ích và niềm vui.
- Suy ngẫm và thực hành Lời Chúa sẽ giúp người PSTT dễ dàng
bước đi trên đường hoán cải nhờ có các mối phúc Nước Trời, (Mt
5,1-12), nhận ra lòng khoan dung vô bờ của Cha trên Trời (Lc 15),
Vui mừng được chịu đau khổ vì anh em (Cl 1,24) và trở nên quảng
đại, vị tha hơn (1Cr 13,7).
- Mẫu gƣơng đồng hành và đồng trách nhiệm từ “ngƣời môn đệ
Chúa yêu” Thánh Gioan Tông Đồ. Ngài đã chịu khó đi theo và học
từ Đức Kitô để làm chứng cho “… Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con
Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người”
(Ga 20, 30-31).
- Chuyện niềm vui trọn hảo của cha thánh Phanxicô là: “Thật lòng
yêu thƣơng kẻ thù, không đau buồn về những thiệt hại họ gây ra
cho mình, nhƣng vì yêu mến Thiên Chúa, ngƣời ấy khổ tâm về tội
lỗi của kẻ thù đã phạm. Và dũng cảm làm chứng tỏ cho kẻ thù thấy
mình yêu thƣơng họ (T.Phanxicô, HN 9,2). “Niềm vui trọn hảo” của
một năm sắp trôi qua là những kinh nghiệm thành công và thất bại
trong hành trình biến đổi chính mình; những hăng say nhiệt tình và
cả những chán chƣờng trong hành trình theo Chúa; những cảm
mến tri ân và cả những vô ơn trƣớc những ân huệ mà khi qua rồi
mới chợt nhận ra đó là ơn Chúa; hay những vui tƣơi hạnh phúc
cũng nhƣ khổ đau trong tình huynh đệ mà mỗi ngƣời nhận đƣợc từ
anh em hoặc từ cuộc sống trong hành trình hoán cải phan sinh, để
có thể thốt lên nhƣ Cha Thánh: “Những đắng đót trƣớc kia, nay đã
trở thành dịu ngọt cho tôi trong tâm hồn cũng nhƣ trong thể xác” (T.
Phanxicô, Di Chúc, số 3).
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2. Sống Phúc âm Chúa giữa đời. Một năm trôi qua, chúng ta chịu
khó và có niềm vui thế nào? Những tháng đầu năm, Suy đi nghĩ lại
làm thế nào để “Sống và làm chứng cho ơn gọi Phan sinh Tại thế”
và phƣơng pháp “Thăng tiến Dòng Phan Sinh Tại Thế”. Sự khởi
động tăng tốc đời sống Phúc âm theo tinh thần Nghị quyết Tu nghị
Phan Sinh Tại Thế Viêt Nam lần thứ 9 ngày 15 tháng 5 năm 2016
về các vấn đề: Linh hoạt - điều hành, Phúc âm hóa – Bảo vệ công
lý hòa bình, bảo toàn tạo vật, huấn luyện, truyền thông, Giới trẻ
Phan sinh và trợ úy giáo dân. Những tháng cuối năm, đặc biệt chú
trọng đến tính tại thế của người Phan sinh tại thế, phương pháp linh
hoạt và điều hành HĐĐ. Kết thúc một năm đối diện với nhiều thách
thức và mở ra một năm mới với niềm vui hy vọng PSTT Việt Nam
thăng tiến trong đời sống thiêng liêng.
3. Chịu khó để có niềm vui sống đời - đạo
Chịu khó lắng nghe anh chị em, lắng nghe, suy gẫm Lời Chúa và
thực hành sẽ tìm thấy niềm vui huynh đệ thật sự. Chịu khó đi
đƣờng hẹp để tiến về Nƣớc Trời. Chịu khó gắn bó với Huynh đệ
đoàn sẽ tìm thấy nguồn nâng đỡ tinh thần. Là ngƣời dẫn đƣờng
nên chịu khó khiêm nhƣờng phục vụ để có thể nhìn thấy chính
mình. Vì niềm vui trọn hảo chỉ tồn tại khi chịu khó thanh luyện tâm
hồn nghèo khó trong sạch, hiền lành xót thƣơng, khát khao xây
dựng hòa bình công chính.
4. Sẽ gặp niềm vui hy vọng mới khi bền lòng chịu khó suy niệm hoán
cải hƣớng đến Trời mới Đất mới. Niềm vui linh hoạt điều hành làm tăng
trƣởng sức sống Cộng đoàn khi chịu khó phối hợp cùng nhau lo liệu.
Niềm vui Phúc Âm hóa, bảo toàn công lý hòa bình và môi sinh khi mở
rộng tấm lòng thƣơng xót. Niềm vui nghiên cứu, dịch thuật và huấn
luyện kiên trì chịu khó nhƣ ngƣời “mài sắt thành kim”.
Anh chị em thân mến, khi chiêm ngắm Ðức Mẹ sinh Chúa Giêsu
trong hang đá nghèo khổ, ta nguyện xin cho được lòng chịu khó vì
Nước Trời. Cùng giúp nhau luyện tập sức bền “chịu khó đến cùng
trong mọi sự” nhƣ cha thánh Phanxicô đã nêu gƣơng. Mong muốn
mỗi ngƣời càng cảm nhận đƣợc niềm vui khi càng chịu khó đến
cùng vì lòng thƣơng xót nhƣ Chúa Cha.
Phaolô Nguyễn Văn Hoa,
PV. PSTT. VN.
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TIN VATICAN (Vietcatholic):
Kết thúc năm Thánh Lòng
Thƣơng Xót 2016
Ngày Chúa Nhật 13.11.2016, nghi
lễ đóng cửa Năm Thánh đƣợc
diễn ra tại 3 trong 4 đại Đền Thờ
tại Rôma là Đền Thờ Thánh
Phaolô Ngoại Thành, Đền Thờ
Thánh Gioan Latêranô, và Đền
Thờ Đức Bà Cả. Các cửa thánh
tại các giáo phận trên toàn thế
giới cũng đƣợc đóng lại.

Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô,
mẹ của tất cả các nhà thờ và là Nhà
Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Roma,
nhắc nhở cho các tín hữu "Hồng Ân bí
tích Rửa Tội" với tất cả ý nghĩa của ơn
này, đồng thời mời gọi các tín hữu cảm
tạ bằng chính cuộc sống nhƣ con cái
Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô.

Trong bối cảnh của các cuộc
khủng bố kinh hoàng tại Âu Châu,
Năm Thánh Lòng Thƣơng Xót đã
diễn ra trong thanh thản, an bình
và thành công tại Rôma. Theo Hội
Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Tân Phúc Âm Hoá, tính cho đến ngày 8
tháng 11, đã có 20,414,437 tín hữu hành hƣơng bƣớc qua các cửa
thánh tại 4 đại đền thờ tại Rôma. Nếu tính đến ngày 20 tháng 11 là
ngày cuối cùng trong Năm Thánh Lòng Thƣơng Xót kéo dài trong
349 ngày từ 8 tháng 12 năm ngoái 2015 đến 20 tháng 11 năm nay
2016, có lẽ con số tín hữu hành hƣơng bƣớc qua các cửa thánh tại
4 đại đền thờ tại Rôma sẽ lên đến 21 triệu. […]
Trƣa ngày 20.11.2016, Kết thúc
giờ kinh truyền tin, ĐTC đã ký
Tông thƣ “Misericordia et
Misera” khích lệ toàn thể Giáo
Hội tiếp tục sống lòng thƣơng
xót với cùng sự sâu đậm nhƣ
đã sống trong suốt Năm Thánh
ngoại thƣờng này. Sau đó ngài
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đã trao Tông thƣ cho ĐHY Tagle, TGM Manila, là một trong các
giáo phận đông tín hữu nhất thế giới, ĐC Cushey, TGM Saint
Andrrews Edinburg, hai Linh Mục thừa sai lòng thƣơng xót đến từ
Cộng hòa dân chủ Congo và Brasil, một phó tế vĩnh viễn và gia
đình, hai nữ tu một Mêhicô và một Nam Hàn; một gia đình Mỹ gồm
ba thế hệ; một đôi bạn trẻ đính hôn, hai bà mẹ giáo lý viên; một
ngƣời tàn tật và một bệnh nhân.

Tòa Thánh bác bỏ nhận định của một thần học gia cho
rằng động đất là hình phạt của Thiên Chúa.
Toà Thánh đã mạnh mẽ bác bỏ nhận định của một thần học gia
ngƣời Ý cho rằng động đất là “sự trừng phạt của Thiên Chúa” vì ngƣời
Ý đã thông qua luật cho phép kết hôn đồng tính. Trong bài nói chuyện
hôm Chúa Nhật 30 tháng 10, là ngày xảy ra một trận động đất dữ dội
làm rung chuyển khu vực Umbria ở miền Trung nƣớc Ý, cha
Cavalcoli1 cho rằng “động đất là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì
ngƣời ta đã xúc phạm đến gia đình và phẩm giá của hôn nhân”.
Cuối tháng Bảy năm nay, Nƣớc Ý đã thông qua luật cho phép
các cặp đồng tính đƣợc hôn nhân dân sự.
Trả lời hãng tin Ansa của Ý, Ðức Tổng giám mục Angelo Becciu,
phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tòa Thánh đã quyết liệt bác bỏ ý
tƣởng cho rằng động đất có thể là một sự trừng phạt của Thiên Chúa.
Theo ngài, những lời của cha Cavalcoli đã “xúc phạm đến các tín hữu
và gây ra tiếng xấu đối với những ngƣời không tin”.
Đức Cha Becciun nhận xét rằng quan niệm này đã có từ thời
“tiền Kitô giáo” và không tƣơng hợp với nền thần học của Giáo Hội:
“Ðức Kitô đã mặc khải cho chúng ta dung mạo của một Thiên Chúa
yêu thƣơng, chứ không phải một Thiên Chúa thất thƣờng và thích báo
thù”.
1

Cha Giovanni Cavalcoli, 75 tuổi, tu sĩ dòng Ða Minh phụ trách chƣơng trình thần học mỗi tháng một
lần trên mạng lƣới phát thanh Mẹ Maria.
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Ðức Tổng giám mục Becciu đã xin lỗi các nạn nhân của trận
động đất vì những lời phát biểu của cha Cavalcoli và ngài nói rằng
Ðức Thánh Cha Phanxicô luôn gần gũi và nâng đỡ họ.
Ðức Tổng giám mục Becciu nhấn mạnh: “Ai nói đến sự trừng
phạt của Thiên Chúa trên Radio Maria là xúc phạm đến danh của
Ðức Maria - là ngƣời mẹ đầy lòng thƣơng xót của các tín hữu”.
Phản ứng của Đức Tổng Giám Mục Becciu đã không làm cha
Cavalcoli nao núng và ngài vẫn nhắc lại rằng trận động đất chắc
chắn là do “tội lỗi của con ngƣời”. Kết quả là Radio Maria đành
thông báo đình chỉ chƣơng trình nói chuyện hằng tháng của ngài.

Huynh Đệ hiệp thông

Công tác cứu hộ sau trận động đất ở Amatrice, miền Trung nước Ý
vào ngày 24.08.2016. (REUTERS)

Trận động đất xảy ra ở Amatrice, Miền Trung nƣớc Ý ngày 23.8.16
vừa qua đã làm cho một nữa thành phố bỗng chốc biến mất để lại
cảnh tang thƣơng, những ngƣời không nhà (trong só đó có những
ACE trong gia đình Phan sinh) và Nhiều cơ sở tôn giáo, di sản lịch
sử bị phá hủy, mặt tiền nhà thờ Thánh Phao lô ngoại thành bị hƣ
hại….. Với tinh thần hiệp thông, Anh, chị em PSTT Việt Nam tiếp
tục cầu nguyện cho ACE và tất cả nạn nhân ở Amatrice:
Xin Thiên Chúa hằng sống cho những người đã chết được
chia sẻ sự sống muôn đời với Ngài và nâng đỡ tinh thần những
người bị thương và những người bị mất người thân, nhà cửa.
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TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM
Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse
Nguyễn Chí Linh làm Tân Tổng giám mục Chính toà
Tổng giáo phận Huế
WHĐ (29.10.2016) – Vào
lúc 12g trƣa nay (giờ Roma) thứ Bảy
29 tháng 10 năm 2016, tức 17g cùng
ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí
Toà Thánh công bố:
-

-

Đức Thánh Cha Phanxicô
đã chấp
thuận đơn từ nhiệm
Tổng giám mục Tổng giáo
phận Huế của Đức Tổng giám
mục Phanxicô Xaviê Lê Văn
Hồng.
Đồng thời, Đức Thánh Cha đã
bổ
nhiệm Đức cha
Giuse
Nguyễn Chí Linh, hiện đang là
Giám mục giáo phận Thanh
Hoá, làm Tổng giám mục Chính
toà Tổng giáo phận Huế,
kiêm Giám quản Tông toà giáo
phận Thanh Hoá “trống toà và
tuỳ ý Toà Thánh” (sede vacante
et ad nutum Sanctae Sedis).

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh
Sinh 22-11-1949 tại xã Hải Thanh, huyện
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá
thụ phong linh mục ngày 30-12-1992, do
Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám
mục giáo phận Nha Trang
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm
làm GM chính toà giáo phận Thanh
Hoá12-06- 2004
đƣợc truyền chức giám mục tại Nhà thờ
chính toà Thanh Hoá với châm ngôn “Xin
cho họ nên một” ngày 04-08-2004 Giám
quản Tông toà giáo phận Phát Diệm từ
2007 – tháng 9/2009
Trong Hội đồng GMVN, Đức cha Giuse
Nguyễn Chí Linh đã đảm nhiệm các chức
vụ:
2004 – 2007: Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
2007 – 2013: Phó Chủ tịch Hội đồng

Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Giám mục Việt Nam
– 2016: Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di
Hồng - năm nay 76 tuổi - là giám 2013
dân trực thuộc HĐGM Việt Nam
mục phụ tá Tổng giáo phận Huế từ từ tháng 10/ 2016 Chủ tịch HĐGM Việt
năm 2005 đến năm 2012; và ngày Nam.
16-08-2012 đƣợc Đức Giáo hoàng
Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế,
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kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Nhƣ Thể nghỉ hƣu
theo Giáo luật.
Từ năm 2013 đến 2016, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê
Văn Hồng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục
Việt Nam.

TIN GIA ĐÌNH PHAN SINH (ofm.org/ofm)
Ngày Hội Các Anh Em Tu Sĩ Trẻ Vùng
Châu Á Lần Thứ Ba Tại Tỉnh Dòng
Phanxico Việt Nam
Từ ngày 18 – 27/10/2016, với chủ đề: “Hãy đi
đến các vùng ngoại biên với niềm vui Tin Mừng”.
Tham dự cuộc họp mặt có 47 Anh Em
tu sĩ đại biểu đến từ 14 quốc gia trong
khu vực Châu Á, Châu Úc và Châu Đại
Dƣơng nhƣ: Ấn Độ, Pakistan, Australia,
Papua New, Guinea, Indonesia,
Myanmar, Korea, Japan, Philippines,
Taiwan, China và Việt Nam. Sự hiện
diện của Cha Tổng Phục vụ Michael
Anthony Perry, OFM và Cha Lino
Gregorio Redoblado, Tổng phụ trách khu vực Châu Á-Châu Đại
Dƣơng là vinh dự lớn cho cuộc gặp gỡ này.

Cha Tổng Phục vụ OFM đã đến Học Viện Phaxico Thủ Đức vào
ngày 26.10.2016 và sau đó ngài cùng các anh em tham dự viên
dâng thánh lễ với các chị em Đan viện thánh Clara.
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Buổi trƣa Cha TPV Perry lắng nghe 5 tu sĩ trẻ trình bày những
chủ đề liên quan đến năm ƣu tiên của Dòng. Sau khi ghi chép cẩn thận,
Cha TPV đã trả lời những thắc mắc và mời gọi Anh Em tu sĩ trẻ vùng
Châu Á hãy đón nhận thách thức và mang niềm vui Phúc âm vào giữa
những thách thức khác nhau mà họ đang đối diện. Cha Perry nói thách
thức là những cơ hội dành cho các tu sĩ trẻ tái khám phá vẻ đẹp ơn gọi
là những tu sĩ trẻ.
Kết thúc phụng vụ, Cha
TPV mời các Anh Em tu sĩ trẻ
hát với niềm tin bài thánh ca
"đây là điều tôi mong ƣớc" bài
hát lặp lại lời thánh Phanxico
đáp trả lời Phúc Âm mà ngài đã
đọc khi bắt đầu đời sống phúc
âm với những anh em đồng
hành đầu tiên của mình. Suy
ngẫm về việc Chúa Giêsu
thƣơng khóc cho Jerusalem, Cha TPV mời Anh Em tu sĩ trẻ đón nhận
nỗi đau của tất cả những ngƣời sống ở ngoại vi và biến nổi đau đó
thành của mình. Sau đó, Ngài đã cho Anh Em một bản sao có chữ ký
lời chúc phúc của Thánh Phanxicô với thánh giá chữ Tau.
Cuộc gặp gỡ các Anh Em tu sĩ trẻ Châu Á lần thứ ba là một sự
kiện 10 ngày nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Dòng về việc tăng cƣờng
việc thƣờng huấn đặc biệt là cho các AE tu sĩ trẻ dƣới mƣời năm khấn
Dòng bằng cách làm nổi bật nhu cầu cộng tác liên tỉnh Dòng nhất là
trong lĩnh vực JPIC, Sứ mạng và truyền giáo. Hơn nữa, nó cũng nhằm
mục đích tạo cơ hội cho các tu sĩ trẻ ở
châu Á để chia sẻ đời sống và những
trải nghiệm ơn gọi Phan sinh của họ để
hỗ trợ, tăng cƣờng và truyền cảm hứng
cho nhau.
Bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng bài
thuyết trình về những thách thức hiện
nay trong sứ vụ truyền giáo Phan sinh
của Cha nguyên Tổng Phục vụ Hermann Schalück, OFM. Ngày kế tiếp
AE thuyết trình về những thử thách trong việc truyền giáo của cộng
NS_HĐPS No277 T12  Tr 12

TIN TỨC – THỜI SỰ - THÔNG TIN CẦN BIẾT

đoàn mình. Cha Aloysio Kim, OFM linh hoạt viên EAC2 JPIC đã cung
cấp cho cuôc họp một tài liệu ngắn về truyền giáo và hòa giải.
Ở Đà Lạt các đại biểu đã đến thăm nhà tập, nơi đây hiện có 20
tập sinh. Trong khuôn viên nhà tập có một vƣờn hoa và một nhà nuôi
cấy mô. Cha GB Nguyễn Gia Thịnh, OFM nhà truyền giáo ở Thái Lan
có bài nói về truyền giáo và hòa giải.
Ngày tiếp theo, Anh Em tu sĩ
trẻ đến thăm Thiền Viện Trúc Lâm
và đƣợc nghe các Ni sƣ chia sẻ
về đời sống cầu nguyện và kinh
nguyện Phật giáo trong bối cảnh
Châu Á.
Ở Suối Dầu, các Anh Em tu
sĩ trẻ đã có một cuộc đối thoại với
các tu sĩ đang làm việc với chị em
FMM trong việc tông đồ với những ngƣời dân địa phƣơng. Ngày hôm
sau họ tham dự thánh lễ Chúa Nhật cùng giáo dân trong tòa nhà mới
của Giáo xứ Vĩnh Khánh.
Sau những tiếp xúc với thực tế nhiệm vụ, Cha Tổng phụ trách
Lino Gregorio Redoblado, OFM đã trình bày những thách thức đƣơng
thời về công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của tạo vật. Cha Greg là một
trong những ngƣời soạn thảo chính của tài liệu gần đây của Dòng về
việc bảo toàn tạo vật. Ngài đã cho thấy trƣớc những thách thức nhiệm
vụ không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới.
Cha Greg đã đồng hành cũng Anh Em từ lúc
bắt đầu cho đến kết thúc. Trong nghi thức hòa giải
“lời thú nhận tội lổi - lời xƣng tội”, ngài mời gọi AE
tu sĩ trẻ hãy khiêm tốn thú nhận những tội đi ngƣợc
lại lời khấn khó nghèo, tinh khiết và vâng phục.
Điều này nằm trong khuôn khổ cử hành năm thánh
ngoại thừơng của Lòng Thƣơng Xót.
Cha Tổng PV đã bày tỏ lòng biết ơn dành cho các Anh Em tiên
phong chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này nhất là những Anh Em của Tỉnh
Dòng Việt Nam chịu trách nhiệm hậu cần, dƣới sự hứơng dẫn của Cha
2

East Asian Conference - EAC
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Giám tỉnh Ignatio Nguyễn Duy Lam và Cha Giuse Minh, Phó Giám tỉnh
kiêm thƣ ký huấn luyện và nghiên cứu của tỉnh Dòng.
Cuộc gặp gỡ này cũng sẽ không thể thiếu sự giúp đỡ hào phóng
và khôn ngoan của Ban lãnh đạo Hội nghị Đông Á dƣới sự hƣớng dẫn
của Cha Carolo Ho Myeong Hwan, OFM, Chủ tịch EAC; Cha Irineo
Tactac, III, OFM, thƣ ký huấn luyện và nghiên cứu EAC; Cha Aloysio
Kim Jhong Hwa, OFM, linh hoạt viên EAC JPIC và Cha Dexter Toledo,
thƣ ký EAC./ SINH HOẠT BTV PSTT VIỆT NAM
-

Thăm viếng huynh đệ & mục vụ và tham dự Tu nghị bầu cử

Anh Phục vụ QG Phaolô Nguyễn Văn Hoa và cha Trợ úy QG
Boscô Nguyễn Văn Đình lần lƣợt đến thăm Đức Hồng Y Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn, Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp,
Phaolô Cao Đình Thuyên, Phêrô Nguyễn Văn Viên (Giáo Phận
Vinh).và chủ tọa Tu nghị bầu cử các HĐĐ PSTT:
Miền Hà Nội (Hàm Long, 2-4/11/2016); một số ACE HĐĐ địa
phƣơng Hàm Long, Thƣợng Thụy và ba Chi Hội Bảo trợ ơn gọi
ở Hà Nội
Miền Vinh Bắc (Thuận Nghĩa, 5-7/11/ 2016); Vinh (Rú Đất, 810/11/ 2016); Vinh Nam (Gia Hòa, 10-12/11/2016) Thuận Nghĩa,
Gia Hòa, Yên Đại, Rú Đất. Giới trẻ Phan Sinh các miền Vinh
Bắc, Vinh, Vinh Nam.
- Ngày 17.11.2016 Lễ kính thánh Elisabesth Hungary, Đấng
đồng bảo trợ Dòng PSTT tại giáo xứ Đakao.
Hiệp thông cùng toàn thể các HĐĐ PSTT trên nƣớc Việt Nam,
ACE PSTT các miền Sài Gòn Đông, Sài Gòn Tây và miền Xuân Lộc
tập họp nơi Giáo xứ Đakao để cùng sống hồi ức về Thánh
Elizabeth Hungary. Thánh lễ do cha Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng
Phanxico Việt Nam, Giuse Vũ Liên Minh, OFM đồng tế cùng Cha
Xuân Thảo - Bề Trên cộng đoàn Phanxico Đakao, Cha Huân Phó
Giáo xứ Đakao và các Cha trợ úy các HĐĐ PSTT: Bosco Đình, PX
Mai, Antôn Trực, Jos. Hoàng, Jos Khôi.
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Nhƣ Cha chủ tế đã nói, đây là cơ hội để ACE PSTT trở về
nguồn cội Phúc âm và làm mới lại đời sống Tin Mừng của ngƣời
PSTT qua chứng từ sống động là Thánh Elizabeth Hungary. Một
chứng từ tích cực đáp lời mời gọi “tiến về ngoại vi với niềm vui Tin
Mừng”. Lời mời gọi sâu lắng và vang vọng đến thời đại hiện nay.
Một thời đại mà mọi hình thái xã hội không ngừng bị biến đổi. Chúa
Kito mời gọi tất cả mọi ngƣời Kito hữu bƣớc ra khỏi nội tậm hạn
hẹp ra đi tiêu diệt “cái nghèo” chứ không phải “ngƣời nghèo”. Bằng
tâm hồn nhạy cảm, Thánh Elizabeth đã nhận thức rõ lời dạy của
Thánh Phanxico Assisi, nhận biết dấu chỉ của tinh thần hoán cải là
lòng thƣơng xót và không ngần ngại mang đến cho những con
ngƣời cùng khổ niềm vui vật chất lẫn tinh thần.
Vƣợt khỏi bức tƣờng không gian và thời gian, Thánh
Elizabeth Hungary đã trở thành biểu tƣợng của lòng thƣơng xót,
làm cho lời mời gọi “tiến về ngoại vi với niềm vui Tin Mừng” trở nên
sống động, sâu lắng và ngân vang đánh thức mọi tâm hồn, nhất là
ngƣời Phan sinh Tại thế. Đòng hành cùng Dòng PSTT, mãi mãi
Ngài là gƣơng soi cho ngƣời PSTT về cách thực hành linh đạo
Phan sinh Tại Thế .
- Khóa Huấn luyện PSTT và sinh hoạt Hội đồng PSTT VN, tại
Saigon. Từ ngày 21 - 25/11/2016 tại Học viện Phanxico Thủ Đức,
các anh, chị Phục vụ Miền và Phụ trách huấn luyện Miền lại có cơ
hội gặp nhau để chia sẻ trải nghiệm học và truyền đạt những điều
đã học cho HĐĐ địa phƣơng thuộc miền của mình. Đồng thời các
anh, chị Phục vụ Miền cùng nhìn lại hiệu quả điều hành HĐĐ miền
trong năm qua.

 PSTT KHẮP MỌI MIỀN
 TIN MIỀN ĐÀ NẴNG
Ngày 12/11/2016 vào lúc 8h00 tại Giáo xứ Sơn Trà, Cha Trợ
Úy Giuse Nguyễn Văn Thông cùng ban Thƣờng vụ Miền tổ chƣc
họp cuối năm, nhằm lƣợng giá, tổng kết tình hình của Miền trong
một năm qua. Đồng thời chuẩn bị tĩnh tâm cho ACE PSTT trong
mùa Vọng sắp đến để ACE PSTT chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại
lễ Chúa Giáng Sinh một cách xứng đáng và thánh thiện.
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 TIN MIỀN HÀ NỘI
1. Thăm viếng và tu nghị bầu cử miền Hà Nội
8 giờ sáng ngày 3/11/2016 ACE PSTT miền Hà Nội hân hoan
chào đón cha trợ úy QG Bosco Nguyễn Văn Đình, anh PV QG
Phao lô Nguyễn Văn Hoa đến thăm. Cha trợ úy ghi nhận những cố
gắng của ACE PSTT miền, nhắc nhở ACE sống đoàn kết hiệp
thông hơn nữa.
Đến sáng ngày 4/11 anh PVQG chủ tọa tu nghị bầu cử miền
Hà Nội với sự chứng giám của cha trợ úy QG. Kết quả ban PV
miền HN nhiệm kỳ VII 2016- 2019 nhƣ sau: PV anh Gioan Baotixita
Nguyễn Văn Sơn, PPV anh Phanxicô Adxidi Nguyễn Xuân Hạnh,
PTHL anh Giuse Phùng Văn Sơn, TK chị Anna Trần Thị Nga, TQ
chị Maria Nguyễn Thị Quỳ, PÂH (JPIC) chị Maria Nguyễn Thị
Thành, LHVGT chị Maria Chu Thị Ninh
2. Sinh hoạt hội bảo trợ ơn gọi
9 giờ sáng ngày 5/11/2016 hơn 100 ACE ba chi hội bảo trợ ơn
gọi miền Hà Nội tập trung về giáo họ Phú Gia, Hà Nội. Đa phần
thành viên hội là PSTT, có một số nhỏ rải rác ở các giáo xứ trong
miền Hà Nội. Cha đặc trách hội bảo trợ ơn gọi Dòng I chia sẻ hoạt
động của hội, kết quả học tập, tu dƣỡng của các thầy trong Tỉnh
Dòng Phanxico Việt Nam. Thầy Phanxicô Xavie Tạ Viết Hƣng, OFM
giới thiệu 6 em đang tìm hiểu Dòng Dòng I sinh hoạt tại nhà Phú
Gia. 10 giờ bắt đầu thánh lễ, đoàn đồng tế OFM gồm cha Giám
tỉnh, cha trợ úy PSTT Việt Nam, cha đặc trách ơn gọi Dòng I, cha
xứ Ngả Hai- Vũ Lễ thuộc giáo phận Lạng Sơn GB Nguyễn Anh
Tuấn và cha Phêrô Nhuận.


TIN MIỀN HUẾ

Ngày 16/11/2016 lúc 08 giờ 30 HĐĐ Bênađô Nƣớc Ngọt Tu Nghị
bầu cử Hội Đồng Phục vụ nhiệm kỳ 2 (2016-2019).
Đại diện 09 HĐĐ thuộc Miền, Ban TV Miền Huế đã đến GX Nƣớc
Ngọt chung vui với 26 ACE của HĐĐ Bênađô và sự đồng hành của
các Cha Phaolô Trần Thắng Thể Trợ Úy PSTT Miền, Cha FX Văn
Uyển, Cha Xứ GX Nƣớc Ngọt và là Trợ Úy HĐĐ Bênađô.
NS_HĐPS No277 T12  Tr 16

TIN TỨC – THỜI SỰ - THÔNG TIN CẦN BIẾT

Anh Phao lô Minh Đức, Phục vụ Miền Huế Chủ Tọa và hƣớng dẫn
buổi Bầu cử tiến hành theo quy định của Tổng Hiến Chƣơng Dòng.
Kết quả bầu cử nhƣ sau:
Phục vụ Anh Phaolô Nguyễn nhƣ
Lai (tái cử), Phó PV Anh Phêrô
Nguyễn Khẩn, PTHL Chị Maria Trần
thị Thu Thảo, Thƣ ký Anh Phanxicô
Lê Minh Cảnh, Thủ quỹ Chị Matta
Lê thị Tập, UV JPIC Chị Catarina
Phan thị Hƣơng, UV LHVHD Maria
Nguyễn thị Mai, UVTTBC Chị Maria
Dƣơng thị Bích Thảo.
Trong Thánh Lể Tạ Ơn, do Cha
Phaolô Thắng Thế Chủ Tế, có nghi
thức Khấn trọn của Bốn Anh chị:
Giuse Mai văn Hoàng, Anh Antôn
Đông Trần thanh Đông, Chị Luxia
Trần thị Chua và Chị Maria Trần thị
Thu Thảo..
Lúc 13 giờ 30' ngày 16/11/2016, Sinh hoạt Hội Đồng Miền quý 4/2016.
Với sự tham dự đông đủ các thành viên của Hôi đồng. Nội dung:
- thông báo việc tham dự họp Hội Đồng QG và tham dự HL thƣờng
niên năm 2016 do BTV PSTT VN tổ chức từ ngày 21- 25/11/16 tại
Học viên Phanxicô Thủ Đức.
- báo cáo của 10 HĐĐ địa phƣơng, cũng nhƣ của các UV trong
BTV Miền sinh hoạt trong 3 tháng qua, Anh Mân Phó PV tổng kết
chi phí của ngày lễ kỷ niệm 25 năm của Miền Huế, Chị Thủ quỹ
báo cáo tổng kết thu chi năm 2016 của Miền, và góp phần chia sẻ
chi phí cho HĐĐ Quốc Gia.
- Giới trẻ PS cuả 2 HĐĐ Bênađô và Lôrensô đề xuất phƣơng án tổ
chức đại hội cho GT. Hội đồng gợi ý sẽ tổ vào dịp Tu nghị Miền vào
tháng 7 năm 2017.
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- Khóa HL cụm Thành phố sẽ tổ chức vào ngày 13/12 Tại Hà Úc
học tiếp Luật Dòng PSTT. Chuẩn bị Mừng Bổn Mạng Cha Trợ Úy
Miền ngày 25.01.2017 Thánh Phaolô trở lại.


TIN MIỀN LÂM ĐỒNG, ĐÀ LẠT

Ngày 17.9.2016 lể Bổn Mạng HĐĐ Năm Dấu Lâm Đồng. Thánh lễ
đƣợc cử hành tại nhà thờ Du Sinh do Cha Trơ Úy Miền Irênê
Nguyễn Thanh Minh chủ tế và trong thánh lễ có nghi thức khấn trọn
của 1 chị. Hiện diện trong thánh lễ có BTV Miền, đại diện các
HĐĐ thuộc miền.
Mừng Lể Cha Thánh Phanxicô
Hằng năm vào dịp giổ tổ Cha Thánh, anh chị em PSTT, GTPS Miền
Bảo Lộc và Miền Lâm Đồng đã quy tụ về Tu Viện Phanxicô Du
Sinh Đà Lạt. Trong niềm vui rộn ràng chiều ngày 3.10.2016 anh chị
em đã có mặt.
19g30 nghi thức tƣởng niệm Cha Thánh lâm chung do các thầy nhà
tập diễn nguyện trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Sau giờ
diễn nguyện anh chị em giao lƣu với nhau.
9g ngày 4.10 bắt đầu Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Phanxico.
Đây là dịp để anh em Dòng I và PSTT 2 miền Bảo Lộc và Lâm
Đồng gặp gỡ trong niềm vui tràn đầy tình huynh đệ. Tạ Ơn Chúa.
Ngày 17.10.2016 Lễ Bổn Mạng HĐĐ Phêrô Ankantara Nam Ban
Lâm Đồng đƣợc tổ chức tại nhà Thờ Giáo Xứ. Cha trợ úy Miền
Irênê Nguyễn Thanh Minh đã Chủ tế thánh lễ cùng với cha xứ của
HĐĐ. Đến tham dự thánh lễ có BTV, đại diện các HĐĐ trong Miền.


TIN MIỀN LONG XUYÊN

+ Ngày 03/11/2016 kính Thánh bổn mạng, lúc 08 giờ, HĐĐ Martinô
Porres Năng Gù vui mừng đón tiếp Cha Phêrô Phạm Bá Đình
OFM, Trợ úy Cụm Long Xuyên và Chị Elisabeth Nguyễn Thị
Liên, Phó PV Miền đến thăm.
Trong phần Tu nghị, sau khi nghe anh phục vụ HĐĐ đọc báo cáo
tổng kết nhiệm kỳ (13-16) và trao đổi với các anh chị em trong
HĐĐ, Cha Phêrô và chị Elizabeth đã giúp ACE nhận ra những
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thiếu khuyết và ƣu điểm của nhiệm kỳ vừa qua để HĐĐ sống tốt
hơn. Tiếp theo, HĐĐ đã tiến hành bầu cử nhiệm kỳ III (20162019) với sự hiện diện hiệp thông của Dòng I, Cha Phêrô Phạm
Bá Đình OFM, Cha Phêrô Nguyễn Văn Mễn, Cha Sở giáo xứ
Năng Gù và là Trợ úy HĐĐ, anh PTHL Miền Martinô Nguyễn Đại
Hồng chủ tọa cuộc bầu cử. Kết quả nhƣ sau: Phục vụ anh Antôn
Võ Văn Bá, Phó Phục vụ anh Phêrô Nguyễn Văn Nhịnh, Phụ
trách HL anh Phêrô Nguyễn Nho Nhã, Thƣ ký anh Phêrô Trần
Hữu Tý, Thủ quỹ chị Maria Nguyễn Thị Nhiên, JIPIC anh Phêrô
Trần Quang Hiền, LHVHĐ chị Maria Nguyễn Thị Hoa

 TIN MIỀN NHA TRANG
Mừng kính Thánh Elizabeth
Vào lúc 18g00 ngày 17.11.2016 tại giáo xứ Đồng Dài thánh lễ kính
thánh Elizabeth, cũng là bổn mạng HĐĐ PSTT Elisabeth Đồng Dài.
Thánh lễ trọng thể do cha JB Nguyễn Kỳ và cha Sáng đồng tế...
Bên cạnh ACE HĐĐ Đồng Dài còn có Anh, chị PSTT đại diện các
HĐĐ trực thuộc miền.

 TIN MIỀN PHAN THIẾT
Mừng Bổn mạng HĐĐ Mattio Porres Vào lúc 5g00 sáng ngày
03/11/2016 tại Giáo xứ Hà Văn thánh lễ đồng tế do Cha FX Đinh
Quang Hùng Chánh xứ chủ tế
, Cha Phêrô Đoàn Vũ Khoa phó xứ cùng Cha Giuse Trần Hữu
Từ, OFM giảng lễ (đƣợc trợ úy Miền ủy quyền) đồng tế hiệp dâng
Thánh lễ mừng Bổn mạng HĐĐ Mattio
Porres tu sĩ trong Thánh lễ Cha Giuse
đƣợc ủy quyền đại diện Giám tĩnh trao
Quyết Định chính thức cho HĐĐ tiếp
theo có nghi thức Khấn tạm cho 04
anh, chị và 03 anh, chị vĩnh Khấn .
7g30 Cha thay mặt trợ úy đồng hành
với PV Miền tiến hành Tu nghị bầu cử
lần I nhiêm kỳ 2016 – 2019 với kết quả:
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Phục Vụ: Anh Antôn Nguyễn Thanh Tân
PPV: Anh Phaolô Trịnh Sự.
PTHL: Chị Maria Phạm Thị Vui
Thƣ Ký: Anh Micae Lê Phúc.
Thủ Qũy: Chị Matta Nguyễn Thị Lan.
UV GT: Gioan Nguyễn Ngọc Văn.
UV JPIC: Chị Matta Ng:Thị Sáng



TIN MIỀN PHÚ CƢỜNG

1. Tu nghị bầu cử HĐĐ Ngũ Tuần Lai Uyên
Sáng thứ bảy ngày 29-10-2016 lúc 8 giờ 30‟: Cha trợ úy Miền
(Phêrô Nguyễn Văn Ánh) cùng BTV Miền Phú Cƣờng (chị Phục vụ,
chị PTHL, anh Phụ tá HL, anh LHVGT) đã Kinh lý Mục vụ và Huynh
đệ tại HĐĐ Ngũ Tuần Lai Uyên.
Buổi chiều: Chị PV Miền chủ tọa tu nghị bầu cử Ban Phục vụ
nhiệm kỳ V (2016 – 2019) cho HĐĐ. Sau đây là kết quả bầu
cử: Phục vụ (anh Vinh Sơn Trần Viết Bạch), Phó phục vụ (chị
Maria Phạm Thị Hòa) Phụ trách HL (Chị Matta Bùi Thị Hồng A),Thƣ
ký (chị Maria Lê Thị Hồng B), Thủ quỹ (chị Anna Mai Thị Kim
Liên),HDGĐ (chị Maria Lê Thị Hồng C).
2.Tổ chức tập huấn cho ACE hữu trách về việc linh hoạt HĐĐ:
Nhằm giúp ACE trong Ban Phục Vụ các HĐĐ địa phƣơng dễ dàng
trong việc linh hoạt, Ban Huấn luyện Miền đã tổ chức các buổi tập
huấn “bổn phận và trách nhiệm của các chức vụ trong Hội đồng
Huynh đệ đoàn” cho
2.1 Các HĐĐ địa phƣơng thuộc cụm Tây Ninh
Vào lúc 7g 00 sáng ngày 22/10/2016 với sự tham dự của Cha
trợ úy Miền Phú Cƣờng, và 20 ACE trong BPV thuộc các HĐĐ M.
Mađalêna, HĐĐ Antôn Phong Cốc, nhóm Elisabeth Long Bình.
2.2 Vào lúc 8g30 sáng ngày 26/11/2016 với sự tham dự của Cha
trợ úy Miền Phú Cƣờng, và 19 ACE trong BPV thuộc các HĐĐ
Phanxico Assisi Phú Cƣờng, HĐĐ Ngũ Tuần Lai Uyên, HĐĐ Phêrô
Phƣớc Thành, nhóm Clara Phú Long
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Qua buổi tập huấn ACE đã ý thức hơn về các trách vụ của
mình, các kỹ năng để giúp thực hiện tốt các trách vụ và chia sẻ các
kinh nghiệm linh hoạt Huynh Đệ Đoàn.



TIN MIỀN SÀI GÒN ĐÔNG

1. Tập huấn Miền
Miền SGĐ đã hoàn thành
chƣơng trình Huấn luyện
đề tài “Luật THC trong tinh
thần PSTT” cho các Anh
chị PV và PTHL của các
HĐĐ/ĐP. Chƣơng trình
đƣợc liên tục thực hiện từ
tháng 11/2015 đến nay
11/2016 . Số ACE tham
dự trung bình khoảng 22 ngƣời. Thời lƣợng 3 đề tài thảo luận trong
buổi sáng thứ bảy.
Kết thúc khóa học, mọi ACE đều hài lòng về những cố gắng của
mình suốt thời gian qua, cảm nghiệm đƣợc sự tự tin về kiến thức
đã học, về những kinh nghiệm chia sẻ, qua những câu hỏi cần thảo
luận trong bài.
Mọi ngƣời vui vẻ hẹn sẽ gặp lại nhau trong khóa học năm 2017.
2. HĐĐ Clara sinh hoạt chủ đề
Cuối tháng Mân Côi, HĐĐ Clara đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề
“Tình Mẹ Tình Con” tại giáo xứ Thị Nghè. Đến dự có khá đông ACE
PSTT, và có cả cha TU Giuse Đình Khôi. Mỗi ngƣời chia sẻ tâm
tình của mình với Mẹ Maria qua điệu hát lời ca. Kết thúc buổi sinh
hoạt là những lời cầu nguyện cho Hội Thánh đƣợc rao giảng khắp
nơi, cho hòa bình công lý đƣợc mọi ngƣời tôn trọng, cho môi
trƣờng sống đƣợc trong sạch, cho mọi ngƣời yêu thƣơng nhau
trong tình yêu của Chúa Trời.
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3. Một vài nét yêu thƣơng trong ngày bổn mạng HĐĐ Gioan 23
Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc
khôn tả Người ban ( 2Cr 9,15 )

Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức
mừng ngày bổn mạng . Thánh Giáo
Hoàng Gioan 23, Đấng Thánh bảo
trợ HĐĐ chúng tôi được Giáo Hội
mừng kính vào ngày 11/10 hằng
năm, vì nhiều lý do nên chúng tôi
không thể kính đúng ngày, nên dời trước vào ngày Chúa Nhật (
9/10/2016 ) , ngày nghỉ trong tuần cho tiện. Nhưng vì sự tính toán
của phàm nhân không nằm trong ý Chúa; nên ngày Chúa Nhật ấy
lại là ngày sinh hoạt hằng tháng của HĐĐ trong miền, nên sự tham
dự của các anh chị em HĐĐ cũng có giới hạn! Tuy nhiên, không
vì thế mà buổi lễ mất đi niềm vui .
Buổi trƣa dịu mát vì có những giọt mƣa lất phất, sân giáo đƣờng
vẫn tràn ngập tiếng cƣời với những lời chúc mừng thăm hỏi của
anh chị em giáo xứ Thánh Linh có mặt tham dự Thánh lễ tạ ơn .
Và, các bạn có biết không, Chúa lại ban cho chúng tôi niềm vui vô
cùng lớn bất ngờ, Cha Phanxico, trợ úy miền, từ Sài Gòn đến thăm
chúng tôi và đồng tế với cha Augustino Hoàng (OFM), làm buổi lễ
vô cùng trang trọng và ấm áp. Trong bầu khí linh thiêng, mỗi ngƣời
chúng tôi cảm nhận trong sâu thâm cõi lòng, tình thƣơng và sức
mạnh nhiệm mầu của Thiên Chúa, dành đặc biệt cho chúng tôi, một
HĐĐ hãy còn quá nhiều non yếu . “Xin chúc tụng Chúa đã nối kết
và gìn giữ chúng con trong một năm qua “ .
Buổi lễ hôm nay gợi lại
trong tôi một lời đoan
nguyện : “… tôi xin hiến
mình
phục
vụ
Nước Thiên Chúa …” .
Lời hứa trên bàn Thánh
ngày nào vẫn còn đó,
chiếc áo nâu vẫn còn
đậm mầu nghèo khó
chất Phan Sinh, nhƣng chúng tôi chƣa làm đƣợc gì cho Giáo Hội
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để rạng danh Thiên Chúa, đem lợi ích cho anh chị em trong đoàn.
Cúi đầu trƣớc Nhan Chúa để nhận ra những khiếm khuyết của
riêng mình, nài xin Ngƣời ban cho lòng tha thứ xót thƣơng …Thế
nhƣng trên Cung Thánh, cánh tay Chúa vẫn dang rộng ra để ôm lấy
chúng tôi. Tất cả trở nên một trong vòng tay quãng đại của Cha
Nhân từ, chúng tôi cảm nhận niềm yêu thƣơng trong ánh mắt nụ
cƣời cha trợ úy, trong những lời chúc mừng đậm nghĩa anh em
của HĐĐ Thánh Tâm, HĐĐ Hiển Linh, chị Nam đại diện Miền và
các anh chị trong giáo xứ. Niềm vui rộn rã tiếng nói cƣời trên những
tô bún bò còn bốc khói . Chúng tôi ngồi quay quần và hát cho nhau
nghe bài hát rất cộng đồng : “ Đâu có tình yêu thương , ở đấy có
Đức Chúa Trời …đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui” .
Tiếng hát của mƣời một anh chị em chúng tôi không điêu luyện
mƣợt mà nhƣ những anh chị ca sĩ chuyên nghiệp, nhƣng sao âm
ba mạnh mẽ lạ lùng bởi tiếng hát ấy phát xuất từ trái tim nồng thắm
tình huynh đệ . Buổi lễ hôm nay, vắng rất nhiều anh chị em ở xa,
hẳn có nhiều lý do chính đáng nên các anh chị đã không cùng
chúng tôi chia sẻ niềm vui này ! Nhƣng chúng tôi tin chắc chắn các
anh chị vẫn luôn cầu nguyện cho chúng tôi; vì tình thƣơng của anh
chị em Phan Sinh không giới hạn bởi bất kỳ yếu tố nào, và vƣợt cả
mọi không gian hay thời gian. Nào chẳng phải chúng tôi đã đƣợc
sinh ra và lớn lên trong tình thƣơng kỳ diệu ấy sao? Xin tạ ơn Chúa
vì Chúa nhân từ , muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Gửi bài viết này đến tất cả các anh chị em Phan Sinh chúng mình,
trong tinh thần hiệp thông và lời tạ ơn sâu sắc nhất! Xin Cha trợ úy
và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi .
Maria Nguyễn Ngọc Phƣợng, ofs
HĐĐ Gioan 23 – Thánh Linh



TIN MIỀN VINH BẮC

Kinh lý và Tu nghị HĐĐ Miền Vinh
Bắc
Sáng ngày 6/11/2016, cha Bosco
Nguyễn Văn Đình Trợ úy Quốc gia
cùng anh Phục vụ Phao lô Nguyễn
Văn Hoa đã gặp gỡ thân mật với
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gần 100 ACE PSTT HĐĐ Thuận nghĩa. Cuộc gặp mặt thật thắm
tình Huynh đệ Phan sinh, những lời ca tiếng hát đủ chủng loại thơ,
ca, hò, vè đƣợc ACE thể hiện để nói lên tình cảm thân thƣơng, quý
mến lẫn nhau trong Chúa với tinh thần đơn sơ, chân thật của các
con cái cha Thánh.
8h30 cha TU và anh Phục vụ gặp BTV miền, cha con anh em trao
đổi những việc đã làm trong 3 năm qua của BTV miền. Cha Trợ úy
và anh Phục vụ đã êm ái nhẹ nhàng chỉ rõ những việc làm chƣa
đúng với tinh thần Phan Sinh, những thiếu sót, non kém trong công
tác điều hành để khóa tới khắc phục sữa chữa. Đây quả nhƣ là một
dịp tĩnh tâm để BTV miền nhìn lại mình đã sống và làm việc đúng
với tinh thần của linh đạo Phan sinh chƣa.
14h cha TU gặp các AC Phục vụ của 19 HĐĐ Địa phƣơng, anh
Phục vụ gặp các AC của BTV. Trong lúc cha TU tìm hiểu sự đánh
giá về mối tƣơng quan giữa Miền và Địa phƣơng qua các anh Phục
vụ địa phƣơng thì cùng lúc các anh trong BTV tự đánh giá lại bản
thân trong 3 năm qua theo mẫu của Quốc gia mà anh PVQG trao
cho. Kết quả ACE địa phƣơng đánh giá mối tƣơng quan giữa Miền
và Địa phƣơng mới đạt mức độ trung bình cộng. Qua việc tự đánh
giá bản thân các AC trong BTV thấy mình còn non kém trong việc
Linh hoạt và Điều hành HĐĐ.
21h30 Hội đồng thảo luận đánh giá Bản Báo cáo Tổng kết sinh hoạt
nhiệm kỳ và hƣơng hƣớng sinh hoạt cho nhiệm kỳ tới của BTV miền.
Sáng ngày 7/11/2016 tất cả các thành viên tham dự Tu Nghị đã
hiện diện tại Hội trƣờng giáo xứ Thuận Nghĩa, cùng tham dự Tu
nghị có cha Trợ úy miền Phê rô Bùi Minh Tuệ , sau những lời ca
tiếng hát hân hoan mừng rỡ anh em lâu ngày có dịp hội ngộ, Tu
nghị bƣớc vào khai mạc theo đúng tinh thần của Luật, THC, Sách
Nghi Thức. Kết quả Tu nghị nhƣ sau : PV: anh Giu se Bùi Luận,
PPV : anh Giu se Phan Đức, PTHL : anh Giu se Chu Văn
Trang,Thƣ ký: anh An tôn Đặng Hữu Chiến, Thủ Quỹ; anh Mac cô
Nguyễn Sinh Ngữ, UV PÂH: Giu se Vũ Duy Lạc, LHV GT: Gioan
Nguyễn Văn Linh.
Sau giờ liên hoan thân mật ACE chia tay nhau trong tiếng cƣời vui
rộn rã, trong cái bắt tay thân tình và hứa hẹn cùng hiệp thông với
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nhau để làm cho nhân đức Phan sinh ngày càng thấm đậm trên
miền Vinh bắc thân yêu.



TIN MIỀN XUÂN LỘC

Vào hồi 08h30 ngày 08.11.2016 tại Hội trƣờng Gx Gia Yên, Hạt
Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc dã diễn ra buổi họp Hội đồng
thƣờng kỳ 4 tháng/lần. Thành phần tham dự gồm có BTV miền
cùng toàn thể Hội đồng các HĐĐ trong miền.
Buổi họp thảo luận về những sinh hoạt của miền, cụ thể nhƣ sau:
Mời gọi Ân nhân , trình sổ Ân nhân và mẫu Bằng Ân nhân- Định
hƣớng PAH, thăm viếng những hoàn cảnh thực sự khó khăn, già
yếu, bệnh tật, neo đơn, vận động xây dựng nhà tình thƣơngThông tin về Khóa Huấn luyện Quốc gia, Đại Hội Quốc Tế GTPS
và PSTT tại Bali, Indonesia.-Kế hoạch phát triển GTPS. Kính ly
Mục vụ và Huynh Đệ một số HĐĐ- Việc đào tạo nhân sự kế thừa,
nhất là trách vụ Huấn luyện.Buổi họp cũng bàn về ngáy Tĩnh Tâm
Mùa vọng 2016
Buổi họp Hội đồng kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
“Xin hãy làm một Do-Cat”
Đức Giáo hoàng Phanxicô3: “Tôi
ước mơ có được một triệu người
trẻ Kitô hữu, hoặc thậm chí còn
nhiều
hơn
nữa,
cả một
thế hệ những người đương thời
cùng „đi bộ, nói chuyện học thuyết xã hội‟. Không gì khác
sẽ thay đổi thế giới mà là những con người cùng với Chúa Giêsu
dấn thân cho thế giới, cùng với Ngài đến với những người sống bên
lề xã hội và giữa lấm lem của cuộc đời” .
3

trong Lời nói đầu của DOCAT
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Để khởi động một phong trào toàn cầu thu hút những ngƣời trẻ học
hỏi Học thuyết Xã hội của Giáo Hội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã
chia sẻ một ứng dụng mới miễn phí cho ngƣời tham dự Ngày Giới
Trẻ Thế Giới tại Krakow, Ba Lan. Đó là ứng dụng đƣợc mệnh danh
là DOCAT.
DOCAT – bản văn chính thức về Học thuyết Xã hội (HTH) của Giáo
hội Công giáo dành cho ngƣời trẻ – sẽ đƣợc chính thức phát hành
trong Đại hội Giới trẻ Thế giới 2016.
Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn tặng ứng dụng DOCAT cho những
ngƣời hành hƣơng vì ngài muốn họ thay đổi bộ mặt thế giới bằng
Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo. Ngài đang tìm 1 triệu
ngƣời trẻ trên toàn thế giới cam kết với ngài là sẽ nắm vững và
thực hành Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo.
DOCAT là gì?
DOCAT cấu thành từ hai từ DO và CAT.
DO là to do, làm.
CAT là Catechism, Giáo lý.
Tại sao lại có phiên bản mới của một cuốn sách về học thuyết XH?
Christian Lermer, Giám đốc Điều hành Youcat Foundation nói rằng
ông và những cộng sự muốn tạo ra một cái gì đó sẽ “làm cho giáo
huấn của Giáo Hội dễ đọc và hấp dẫn, mà không thay đổi nội dung”.
Nhƣ ta đã biết, YOUCAT (Youth Catechism) đƣợc phân phối đầu
tiên tại Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid vào năm 2011 nhƣ một
phƣơng cách để giúp mở rộng kinh nghiệm và hiểu biết về đức tin
tại quê nhà của những ngƣời trẻ hành hƣơng.
Bernhard Meuser, ngƣời sáng lập Youcat Foundation, cho biết sau khi
xuất bản YOUCAT, có rất nhiều email từ những ngƣời trẻ Hoa Kỳ gửi
đến nói rằng: “Bây giờ chúng tôi biết đức tin của chúng tôi là gì. Chúng
tôi làm gì đây? Xin hãy làm một Do-Cat! (Please, do a Do-Cat)”
Với những ai yêu thích YOUCAT, họ cũng sẽ yêu thích DOCAT vì
DOCAT là giáo huấn xã hội chính thức của Giáo hội Công giáo theo
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phong cách YOUCAT. DOCAT là công cụ tốt nhất cho những ai muốn
hiểu giáo huấn xã hội một cách dễ dàng và nhanh chóng, hoặc cần
phải dạy ngƣời khác về giáo huấn xã hội. Các chuyên gia nổi tiếng về
giáo huấn xã hội cộng tác với những ngƣời trẻ tuổi soạn thảo DOCAT,
dƣới sự hƣớng dẫn của Hồng Y Reinhard Marx và Hồng y Christoph
Schönborn. Kết quả là sự ra đời một quyển cẩm nang hành động Kitô
giáo có sự tán thành chính thức của Giáo hội Công giáo.
Giáo huấn xã hội của Giáo hội bắt rễ sâu trong tình yêu của Thiên
Chúa. Đó là một công cụ để biến đổi thế giới. Những ngƣời thực
hiện dự án DOCAT cho rằng nếu những ngƣời trẻ đƣợc truyền cảm
hứng để tạo ra một phong trào học hỏi và thực hành giáo huấn xã
hội của Giáo Hội, họ có thể thay đổi bộ mặt của thế giới.
Nội dung DOCAT
DOCAT bật mí điều đƣợc mệnh danh là “bí mật đƣợc giữ kỹ nhất”
của Giáo hội.
DOCAT giúp ngƣời trẻ nắm vững và sống GHXH Công giáo.
DOCAT nối tiếp quyển Giáo lý Giới Trẻ YOUCAT, đƣợc biên soạn
dựa trên sách Giáo lý Giáo hội Công giáo. Dựa trên Kinh Thánh,
YOUCAT, Giáo lý Công giáo và quyển Tóm lƣợc GHXH Công giáo,
DOCAT chỉ cho những ngƣời trẻ cách làm thế nào để xây dựng một
“nền văn minh tình yêu”.
DOCAT có những đặc điểm sau:


Đƣợc biên soạn theo kiểu Hỏi & Đáp YOUCAT, đề cập
những câu hỏi hóc búa về công bằng xã hội và các vấn đề
có liên quan.



Trích dẫn những lời đầy cảm hứng từ những vị nhƣ Thánh
Gioan Phaolô II, Mẹ Têrêsa, Giáo hoàng Phanxicô, Giáo
hoàng Bênêđictô.



Đƣợc biên soạn với sự trợ giúp của các nhà lãnh đạo Giáo
hội, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạt động xã hội và những
ngƣời trẻ.
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Hƣớng dẫn những ngƣời trẻ đào luyện lƣơng tâm và hành
động theo Kitô giáo về những vấn đề xã hội và chính trị.

Sách gồm lời giới thiệu của Đức giáo hoàng Phanxicô và 12
chƣơng, 328 câu hỏi đáp. Nội dung nhƣ sau:
Lời giới thiệu của Đức Thánh Cha Phanxicô
1. Kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa: Tình yêu (Câu hỏi 1-21)
Tại sao chúng ta không hiểu Thiên Chúa nếu chúng ta
không biết Ngài là tình yêu?
 Tại sao chúng ta cần một “nền văn minh tình yêu”, và làm
thế nào chúng ta có thể thay đổi thế giới bằng tình yêu?
2.
Cùng nhau chúng ta làm nên sức mạnh: Sứ mạng xã hội
của Giáo Hội (Câu hỏi 22-46)


3.

4.



Tại sao không ai thực sự có thể là một Kitô hữu nếu không
mang tính xã hội?



Tại sao GH không phải là một cứu cánh trong chính mình?



Tại sao GH cổ vũ công lý cho tất cả mọi ngƣời?

Độc đáo và có giá trị vô hạn: Con người (Câu hỏi 47-83)


Tại sao con ngƣời không có giá trị tiền tệ nhƣng có một
phẩm giá đƣợc phú bẩm ngay từ lúc mới sinh?



Tại sao nhân quyền có nền tảng tốt trong đức tin cũng nhƣ
trong lý trí?



Tại sao chỉ một mình Thiên Chúa mới bảo vệ con ngƣời khỏi
rơi vào vòng tay cƣơng tỏa của nhau?

Công ích, nhân vị, liên đới, bổ trợ: Các nguyên tắc giáo
huấn xã hội của Giáo hội (Câu hỏi 84-111)




Tại sao chúng ta nói về bốn nguyên tắc chính của HTXH?
Các nguyên tắc đó đƣợc biện minh về mặt luân lý và đƣợc
thực hiện thế nào?
Tại sao các nguyên tắc thích hợp một cách đặc biệt để phân
tích và cải thiện các điều kiện xã hội?
NS_HĐPS No277 T12  Tr 28

TIN TỨC – THỜI SỰ - THÔNG TIN CẦN BIẾT

5.

6.

7.

Nền tảng của xã hội: Gia đình (Câu hỏi 112-133)


Tại sao gia đình là tế bào mầm của xã hội, gia đình hoàn
thành những gì cho xã hội?



Tại sao lối sống gia đình bị phơi mình trƣớc các nguy hiểm
(và không chỉ ngày hôm nay), và tại sao lối sống này phải
đƣợc bảo vệ một cách đặc biệt?

Nghề nghiệp và ơn gọi: Lao động của con người (Câu hỏi
134-157)


Tại sao lao động không phải là một lời chúc dữ mà là một
biểu hiện con ngƣời tự thể hiện chính bản thân mình?



Tại sao lao động khiến cho chúng ta trở thành những cộng
sự của Thiên Chúa?



Tại sao lao động là vì con ngƣời chứ không phải con ngƣời
vì lao động?

Phúc lợi và công bằng cho tất cả mọi người: Đời sống kinh
tế (Câu hỏi 158-194)




8.

9.

Tại sao đời sống kinh tế có luật lệ riêng của nó?
Tại sao hoạt động kinh tế chỉ công bằng cho con ngƣời khi
tất cả những ai có liên quan đều thu hoạch lợi ích từ đó?
Tại sao thị trƣờng cũng có những giới hạn và làm thế nào
đáp ứng tình trạng toàn cầu hóa?

Quyền lực và luân lý: Cộng đồng chính trị (Câu hỏi 195-228)


Tại sao chính trị cần có các nền tảng, tính hợp pháp, và một
khung đạo đức để trở nên nhân đạo và hữu ích?



Tại sao các KTH không thể đứng ngoài chính trị?



Tại sao các KTH đứng lên vì tự do và công lý cho tất cả?



Tại sao làm ngƣời công dân tốt là vì lợi ích tốt nhất của các KTH?

Một thế giới, một nhân loại: Cộng đồng quốc tế (Câu hỏi
229-255)
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Tại sao các Kitô hữu phải đáp ứng bằng các phƣơng pháp
mới đối với một thế giới đang thay đổi triệt để?



Tại sao Giáo hội ƣu tiên lựa chọn ngƣời nghèo và làm thế
nào tổ chức tình liên đới và công cuộc hợp tác toàn cầu?
Bảo vệ thế giới tạo thành: Môi trường (Câu hỏi 256-269)

10.


Tại sao KTH có một mối quan hệ đặc biệt với thiên nhiên và môi trƣờng?



Tại sao chúng ta phải làm một điều gì đó bây giờ để bảo vệ
môi trƣờng và phải tìm cách sử dụng bền vững các tài
nguyên thiên nhiên?

11. Sống trong tự do không bạo lực: Hoà bình (Câu hỏi 270-304)


Tại sao chúng ta cần Thiên Chúa để đạt đến một nền hòa
bình lâu dài, cơ bản?



Tại sao Giáo hội phải là một ngƣời tác tạo hoà bình và Giáo
Hội có thể đóng góp gì vào việc xuống thang xung đột?



Tại sao chủ trƣơng hoà bình bằng mọi giá không giải quyết
đƣợc xung đột và khi nào có thể tiến hành chiến tranh nhƣ là
phƣơng sách cuối cùng?

12. Dấn thân cá nhân và dấn thân xã hội: Tình yêu trong hành
động (Câu hỏi 305-328)


Tại sao các KTH phải tham gia và nơi họ cần tham gia: trong
Giáo Hội, trong xã hội, trong các nhu cầu xã hội và các xung
đột xã hội, trong các đảng phái và các hiệp hội?



Tại sao các KTH có một cái gì đó để hiến tặng các ngƣời
đƣơng thời mà không phải ai khác?

Thiên Nhiên Kỳ Thú
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị Trăng và muôn Sao
Chúa tạo dựng trên nền trời: lung linh, cao quí và diễm lệ (BCMT 5)
- Hiện tƣợng siêu trăng tròn nhất và sáng nhất
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- Ngƣời yêu thiên văn trên khắp thế giới có cơ hội chiêm ngƣỡng
siêu trăng lớn nhất trong vòng 100 năm với độ sáng gấp 30%
trăng tròn bình thƣờng vào lúc 13:52 giờ ngày 14/11 theo giờ
GMT, tức là khoảng 20:52 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.
Những ngƣời quan sát thắc mắc khi nhìn thấy độ lớn của trăng
to nhỏ khác nhau ớ các vị trí đứng quan sát. Điều này cũng
chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vì từ khi đƣợc tạo thành cho đến
mãi muôn đời, ngoại trừ những tác động bất thƣờng, trăng vẫn
tròn và tỏa sáng, vẫn ung dung dạo quanh địa cầu trên quỹ đạo
ê- lip theo một chu kỳ nhất định: khi gần, khi xa trái đất. Điều tất

Siêu trăng đẹp lộng lẫy ở Almodovar tại
Cordoba, miền Nam Tây Ban Nha

... độ lớn của trăng dƣờng nhƣ áp đảo cả kiến
trúc đồ sộ ở Athens, Hy Lạp.

... và siêu trăng chụp ở Đà Nẵng.

nhiên là gần thì trông to, xa thì trông nhỏ, khi tỏ, khi mờ (do chị
Nƣớc quậy phá). Sự khác biệt này chẳng qua do ảo giác của con
ngƣời và sự can thiệp của các tác tố khác. Hơn nữa, kích thƣớc
to hay nhỏ hơn 30% thì khi quan sát bằng mắt thƣờng khó nhận
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ra. Theo các nhà thiên văn học, hiện tƣợng siêu trăng sẽ còn
xuất hiện vào tháng 12.2016. (Science Alert).
-

Đêm 17, rạng sáng 18/11, mƣa sao băng Leonids (Sƣ tử)
đạt đến cực đại. Đây là trận mƣa sao băng cỡ nhỏ với mật độ
khoảng 15-20 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm.

Vào khoảng từ 2 giờ sáng (Việt Nam) ngày 18/11 khi chòm sao Sƣ
tử đã lên khá cao ở chân trời phía Đông, chúng ta có thể thấy trận mƣa
sao băng này. Tuy nhiên, do đây là trận mƣa sao băng nhỏ, lại vào thời
điểm ngày Trăng khuyết (ngày 19 Âm lịch) chặn nhiều sao băng mờ
ánh trăng, nhƣng vẫn thấy đƣợc các sao băng sáng.
-

Đêm 13, rạng sáng 14/12/2016, mƣa sao băng Geminids (song tử)

Geminids là vua của các trận mƣa sao băng! Nhiều ngƣời cho
rằng nó là trận mƣa sao băng tốt nhất trên bầu trời, với tần suất lên
đến 120 sao băng một giờ tại cực đỉnh. Geminids có nguồn gốc từ
tàn dƣ bụi để lại bởi tiểu hành tinh 3200 Phaethon, đƣợc phát hiện
năm 1982.
Trận mƣa sao băng diễn ra hằng năm từ ngày 07 đến ngày 17 tháng
12. Cực đỉnh năm nay diễn ra vào đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14.
Trăng tròn sẽ chặn hầu hết các sao băng mờ. Nhƣng các sao
băng Geminids rất sáng và rất nhiều nên đây vẫn có thể là một trận
mƣa sao băng đáng xem.Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa
đêm tại khu vực tối, thoáng đãng. Sao băng xuất hiện từ phía chòm
sao Gemini (Song Tử), nhƣng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào
trên bầu trời.
Ngày 21, 22 tháng 12 - Mƣa sao băng Ursids
Ursids là một trận mưa sao băng nhỏ với tần suất chỉ khoảng 5 - 10 sao
băng một giờ tại cực đỉnh. Draconids có nguồn gốc từ tàn dư bụi để lại bởi
sao chổi Tutle, được phát hiện năm 1790.
Trận mưa sao băng diễn ra hằng năm từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 12.
Cực đỉnh năm nay diễn ra vào đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22. Trăng hạ
huyền sẽ chặn nhiều sao băng mờ. Nhưng nếu kiên nhẫn, bạn vẫn có thể
bắt được một vài sao băng sáng. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa
đêm tại khu vực tối, thoáng đãng. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao
Ursa Minor (Gấu Nhỏ), nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên
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Ngày Giáng sinh năm 1914
Trong thế giới chiến tranh thứ
nhất, gần đến ngày Giáng sinh năm
1914, âm thanh của súng đạn pháo
giảm đi ở một số nơi dọc theo mặt
trận phía tây như ủng hộ việc tổ chức
lễ Giáng sinh trong các chiến hào và
thể hiện thiện chí giữa các kẻ thù.
Vào ngày 07 tháng 12 năm
1914, Đức Giáo Hoàng Benedict
XV đề nghị một thời gian ngừng
chiến để cử hành lễ Giáng Sinh.
Nhưng các quốc gia tham chiến đã
từ chối tạo ra bất kỳ cuộc ngừng
bắn chính thức nào, nhưng vào
ngày Giáng sinh chính những người
lính trong các chiến hào tuyên bố
ngừng bắn không chính thức.

Binh sĩ hai bên bỏ súng xuống và
cùng nhau tổ chức lễ Giáng sinh

Bắt đầu đêm vọng Giáng
sinh, nhiều binh sĩ Đức và
Anh cùng nhau đi qua bên
kia chiến tuyến hát vang
những bài hát Giáng sinh và
tại một số điểm các binh sĩ
đồng minh còn nghe tiếng
kèn của binh sĩ Đức hòa với
tiếng hát vui vẻ của họ
Dƣới ánh sáng bình minh đầu tiên của ngày Giáng sinh, một số lính
Đức chui ra từ chiến hào của họ và tiến đến chiến tuyến Đồng minh
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(Anh, Pháp và Bỉ) “trên vùng đất
không ngƣời”, hét to lời “chúc
mừng Giáng sinh vui vẻ" bằng
tiếng Anh. Ở một nơi khác, binh sĩ
Đức cất cao giọng: “bạn không
bắn, chúng tôi không bắn”. Lúc
đầu, những ngƣời lính đồng minh
lo ngại nghĩ đó là một mẹo vặt,
nhƣng nhìn thấy binh sĩ Đức không có vũ khí leo ra khỏi chiến hào của
họ và bắt tay nhau thân mật. Họ trao đổi nhau quà giáng sinh: từ điếu
thuốc lá, cái bánh pudding mận đến cái nút áo, chiếc mũ và hát vang
bài hát Đêm thánh vô cùng và nhiều bài hát khác.
Một số binh sĩ đã tận dùng
thời khắc hòa bình hiếm hoi
này để đi thu nhặt và đem
chôn các đồng đội, những
ngƣời đã ngã xuống nơi “vùng
đất không ngƣời” giữa các
tuyến phòng thủ và cùng nhau
đọc Thánh vịnh 23. Thật cảm
động xiết bao tình đồng đội!

Năm 1914, thế giới của
Archie sắp thay đổi, Anh
thấy mình ở trong chiến
hào của nƣớc Pháp

Nếu những ngƣời này có thể hòa
thuận với nhau, thì ACE chúng ta đang chờ bắn những phát đạn đầu tiên.
cũng có thể làm điều này trong bữa Anh không biết chút nào về một ngƣời bạn
mới nằm chỉ cách anh một vài trăm mét.
ăn tối với ngƣời thân của mình.
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Trong ngày Giáng sinh đầu tiên của thế chiến I, những binh sĩ
trên mặt trận phía Tây đã không hy vọng đƣợc tổ chức lễ Giáng sinh
trên chiến trƣờng, nhƣng ngay cả một cuộc chiến tranh thế giới cũng
không thể tiêu diệt tinh thần Giáng sinh: tinh thần đệ huynh. Giáng
sinh an lành, ngày chiến tranh nhƣờng chỗ cho tình ngƣời. Họ bỏ qua
mệnh lệnh của cấp trên. Những ngƣời đang bắn nhau bắt đầu kết
thân. Trò chơi bóng đá đƣợc tổ chức tại "vùng đất không ngƣời', khu
vực giữa chiến tuyến Đức và chiến tuyến Anh Pháp.

Trận bóng đá này đã đi vào lịch sử nhƣ một chứng từ tuyệt vời điều
mà con ngƣời có thể làm đƣợc ngay cả khi đang đối mặt với nghịch
cảnh. Bên cạnh các cuộc đụng độ tàn bạo của vũ khí, nhân tính
thiết yếu của những ngƣời lính vẫn tồn tại.
Ngân vang nơi “vùng đất không ngƣời” lời Thánh vịnh 23:
Thánh vịnh Của vua Đa-vít
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tƣơi, Ngƣời cho tôi nằm nghỉ.
Ngƣời đƣa tôi tới dòng nƣớc trong lành và bổ sức cho tôi.
Ngƣời dẫn tôi trên đƣờng ngay nẻo chính vì danh dự của Ngƣời.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn,
vì có Chúa ở cùng.
Côn trƣợng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trƣớc mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đƣợm dầu thơm,
ly rƣợu con đầy tràn chan chứa.
Lòng nhân hậu và tình thƣơng CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi đƣợc ở đền Ngƣời
những ngày tháng, những năm dài triền miên.
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AVEMARIA
Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đó là
lời chào mừng của sứ thần gửi đến mẹ
Maria cũng là lời cầu xin Mẹ ban phúc lành
cho những ai kêu cầu đến Mẹ.
Lần trong tay từng hạt chuỗi Mân côi ,
tôi nghĩ về những điềm thiêng, dấu lạ mà
Mẹ đã thực hiện cho nhân loại ở khắp nơi
trên thế giới. Chỉ là những hạt bé nhỏ
nhƣng sao lại có sức mạnh lạ kỳ đến nổi lôi
kéo mọi ngƣời về với Chúa.
Tấm lòng của Mẹ dành cho nhân loại dịu dàng, bao la và sâu
lắng biết dƣờng nào!
Trƣớc mắt tôi, Đức Mẹ đứng thinh lặng chấp tay, mắt ngƣớc
nhìn về cõi trời cao, một khoảng trời bình yên ấm áp lạ lùng. Mẹ
đứng đó, để cho nhân loại một điểm tựa, một hi vọng, một ƣớc mơ
... Nơi mẹ tỏa sáng vẻ uy nghiêm, trầm mặc; pha lẫn vẻ dịu dàng
khả ái khiến tất cả những ai chạy đến Mẹ đều tìm thấy niềm hoan
lạc ... Mẹ rất gần gũi, Mẹ rất thân quen, và Mẹ là suối nguồn ủi an
rửa sạch mọi ƣu phiền của nhân loại.
Sẽ không bao giờ quên, ngày Thiên Thần Gapriel đi tìm một
thiếu nữ Galile thành Nazaret và nói :” Kính chào bà , bà đầy ân
sũng Thiên Chúa ở cùng bà “. Nếu thế giới đã nín thở chờ đợi làn
khói trắng từ Thánh điện Vatican bốc lên để đƣợc chiêm ngƣỡng
một vị tân Giáo Hoàng thế nào, thì sự chờ đợi ấy không thể sánh
đƣợc sự đợi chờ lời đáp trả ”xin vâng” từ thiếu nữ Xion: ”Vâng, xin
Chúa hãy làm cho tôi như lời Thiên sứ truyền dạy”. Từ đó , bƣớc
chân nhỏ bé khiêm nhƣờng kia, bắt đầu bƣớc vào con đƣờng Thập
giá và mở ra trang sử cứu độ mới của nhân loại.
Những ai đã từng làm mẹ sẽ dễ dàng cảm thông thời khắc
thai kỳ cũng nhƣ hạ sinh con trẻ của Mẹ Maria. “Người ta đi biển có
đôi”, còn Maria đi biển không mồ côi một mình. Vì Thiên Chúa đã
cho ngƣời bạn Giuse đồng hành cùng Mẹ trong thời khắc gian nan,
đau đớn.
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Có những đêm Giáng Sinh, đứng một mình giữa đêm khuya
trƣớc hang đá nhỏ, tôi nghĩ đến những gì mà Mẹ Maria đã trải qua:
cái lạnh buốt xƣơng của xứ sở
Trung Đông, lang thang không mái
nhà tránh cơn mƣa tuyết, sự nghèo
khó, thiếu thốn, nệm của hài nhi
Giêsu đầy cỏ bò lừa hôi tanh. Bị xua
đuổi, bị con ngƣời chối từ xua đuổi
vì sợ không đƣợc trả tiền, nhƣng
Mẹ vẫn vui lòng chấp nhận và tuân
theo những gì Thiên Chúa đã dành
cho Mẹ. Vang vọng khắp núi đồi,
tiếng hát Manificat, xuyên qua mọi
thời gian, quyện vào lòng ngƣời
bằng những âm ba thánh thót, hơn
cả tiếng chim hót trong rừng chào
đón buổi bình minh. Đức vâng phục
cao quý ấy, khiến nhân loại ngỡ
ngàng, ma quỉ phải sấp mình dấu mặt, vì sự vẹn tuyền, không tỳ ố
của Mẹ.
Mẹ đã thuộc trọn vẹn về Chúa, Đấng quyền năng mà Mẹ đã
tôn thờ bằng lòng kính sợ và yêu mến hết lòng. Vì thế, cho dù trọn
đời gian nan cùng khốn, Mẹ cũng đã hơn một lần bồng bế con thơ
trốn sang Ai Cập để bảo vệ con trẻ, tránh cuộc truy sát của bạo
chúa Herode, nhƣng vẫn một mực “tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa hãy
làm cho tôi như lời Thiên sứ truyền dạy” và lặng lẽ đồng hành cùng
Con Một Thiên Chúa trong suốt hành trình thập giá. Dấu chân Mẹ
vẫn còn in đậm bên cạnh vết chân con, từ Galile đến Canve núi sọ.
Trái tim Mẹ nhƣ vực sâu không đáy, chất chứa muôn ngàn nỗi
thống khổ. Hình ảnh Mẹ đứng dƣới chân thập tự trên đồi Golgotha,
ôm xác con yêu mà cứ ngỡ nhƣ đang ôm Hài nhi Giêsu bé bỏng
năm nào vẫn hiển hiện sống động trƣớc mặt mọi ngƣời và mọi
ngƣời có thể cảm nhận đƣợc nổi đau mất con của Mẹ. Nhƣng nổi
đau đó phải nhƣờng chỗ cho một nhiệm vụ trọng đại mà Con mẹ đã
ủy thác trƣớc khi trút hơi thở cuối cùng: “Này là con bà “
Cho đến nay, đã qua 21 thế kỷ, Mẹ vẫn đứng đó, trên đồi cao
lộng gió, vẫn dang rộng vòng tay chờ đợi tất cả các con của Mẹ
đang lang bạt trên vạn nẽo đƣờng đời. Tuy nhiên mẹ không thụ
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động chờ đợi mà mẹ đã chủ động đến với nhân loại qua những lần
hiện ra ở Fatima, Mễ Du, Lộ Đức, La Vang, Ta Pao, Trà Kiệu ...khi
tiếp nối công trình cứu độ của Con Thiên Chúa và không ngừng
mời gọi “hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng”
(Mt 11,28)
Chuỗi Mân côi vẫn mểm mại trong tay,
âu yếm nhìn hạt chuỗi bé nhỏ dễ thƣơng đã
mang lại cho tôi sự bình an và lòng tín thác.
Tôi hiểu rằng con đƣờng ngắn nhất đến với
Chúa chính là trái tim Mẹ. Tâm hồn sẽ nhẹ
nhàng, vui tƣơi nếu tôi siêng năng chạy đến
với Mẹ, nguồn hạnh phúc của mọi ngƣời.
Ngắm nhìn Mẹ, lòng rộn ràng, quanh đây tiếng
đàn của các thiên thần ráo rắc. Với tấc lòng yêu thƣơng, tôi khẻ hát
:”Xin dâng Mẹ lời Fiat hôm qua, xin dâng Mẹ đời hôm nay Thập giá .
Xin theo mẹ về Giêt sê mani, đi trót con đường núi lệ Can Vê “
Maria Phƣợng - HĐĐ.PSTT Gioan.23

Lấy Đức Ái Làm Mục Tiêu Và Lý Tưởng
Cho Đời Mình, Cho Gia Đình Mình
“Trong gia đình, chúng tôi cùng nhau chọn cơ quan từ thiện để cho”
Nguyên cả năm, cùng với chồng và bốn đứa con, bà
Stéphanie chọn cơ quan từ thiện để cho, bằng tiền hoặc bằng hiện
vật: “Trƣớc ngày lễ Giáng Sinh, cùng với các con, chúng tôi chọn
một cơ quan từ thiện để chúng tôi gởi chi phiếu đến cho, chỉ vài
chục ơrô. Chúng tôi đã cho nhân dịp Téléthon cổ động để giúp việc
nghiên cứu bệnh sida khi lần đầu tiên các ngƣời lớn tuổi của chúng
tôi biết đến căn bệnh này. Nhƣng thƣờng thƣờng chúng tôi cho
Tiệm ăn của Quả tim, vì chúng tôi muốn chống nạn nghèo đói, đó là
những tổ chức từ thiện thiết thân nhất của chúng tôi. Chắc chắn
cũng vì bà ngoại của các bạn con chúng tôi làm thiện nguyện ở đó.
Chia sẻ và phân phát lại cho những ai đang cần là rất quan
trọng đối với chúng tôi, dù chúng tôi không có nhiều khả năng. Khi
có các tai ƣơng thiên nhiên xảy ra ở một nƣớc nào đó trên thế giới,
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chúng tôi cho các tổ chức từ thiện hay các tổ chức Phi Chính Phủ
quốc tế để họ giúp lại.
Nhƣng không phải chỉ có cho tiền! Chúng tôi cho hiện vật cho
các tổ chức Êmau, sách vở, đồ chơi, áo quần vào một tổ chức từ
thiện trong cộng đoàn chúng tôi để họ phân phát lại. Về phần tôi, tôi
không thích vứt, tôi luôn có một thùng giấy để đựng những món tôi
sẽ đem đi cho lại. Tôi không bao giờ đi bán lại đồ cũ, tôi thích cho
những ngƣời chung quanh tôi...”
Phanxicovn 13.10.2016

Lời Cầu Nguyện
Giữa đời ô hợp kiếp phù sinh
Giữa những buồn vui với nhục vinh
Giữa những thành công và thất bại
Thành tâm dâng Chúa nén hƣơng kinh
Dẫu là có mấy mối tình
Không sao sánh đƣợc bằng tình Giêsu
Bốn mùa tuôn đổ hồng ân
Lòng Thƣơng Xót chúa chan hoà khắp nơi
Hồng ân Năm Thánh Chúa về
Phan Sinh tại Thế khắp nơi đón mừng
Đón mừng Chúa xuống trần gian
Giúp cho nhân loại khỏi vƣơng khổ sầu
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu
Trọn tình cùng Chúa một lời tri ân
Maria Phạm Thị Hồ, HĐĐ Antôn Phƣơng lâm, Xuân Lộc
Bạn có biết mối quan hệ giữa đôi mắt không? Chúng nhấp nháy cùng nhau, chúng di
chuyển cùng nhau, chúng khóc cùng nhau, chúng cùng nhìn mọi thứ và chúng ngû với
nhau – Nhưng chúng không bao giờ nhìn thấy nhau. Đó gọi là Tình bạn. Khát vọng cûa
bạn chính là động cơ, động cơ cûa bạn chính là lòng tin, lòng tin cûa bạn chính là sự
yên vui, sự yên vui đó là cái đích cûa bạn, cái đích đó là thiên đường cûa bạn. Sống
hết lòng vì bạn bè. “Tuần lễ những người bạn”. Gửi đến tất câ những người bạn cûa
tôi.Chúc bạn đón nhận tháng Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc!
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LỜI NGUYỆN ĐÊM ĐÔNG
Tuyết rơi trắng xóa đêm đông!
Hang lừa ấm áp tấm lòng mẹ cha.
Ngôi Hai ngự chốn thiên tòa,
Nằm nôi máng cỏ nhƣ là bé ngoan.
Kìa! Đoàn thiên sứ hát vang,
Tấu lên khúc nhạc hân hoan lòng ngƣời.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dƣới thế cho ngƣời lòng ngay.
Tạ ơn Chúa rất nhân thay!
Bởi yêu Chúa xuống thế này vì con.
Dạy con biết lẽ thiện, chân,
Dạy con biết rõ quê hƣơng Nƣớc Trời.
Con nay sống ở trên đời,
Nguyện sống xứng đáng là ngƣời con yêu.
Maria Nga - HDD Gioan 23

Mầu Nhiệm Nhập Thể
Chuyện xãy ra hai ngàn năm trƣớc,
Các bè phái kịch liệt chống đối nhau,
Dòng tộc vua chiến đấu nhau cai trị
Dân Do Thái phải tản mác khắp nơi .
Sống cơ khổ với thân phận con ngƣời .
Phụng thờ Chúa mặc quyền hành bạo lực .
Luật Môi sen giữ trọn lòng chân thật .
Làm nô lệ chờ ngày Chúa quang lâm .
Ôi trần gian, nhƣ biển cả trầm luân .
Bao con ngƣời sống u mê tăm tối ,
Lòng sa đọa trong vũng sâu tội lỗi .
Chẳng biết Chúa , thờ bụt thần hƣ vô .
NS_HĐPS No277 T12  Tr 40

TRANG VĂN - THƠ

Biết bao giờ quay vào đƣợc bến bờ ,
Kiếp con ngƣời Thiên Chúa đã tác tạo .
Vì nhƣ thế Ngài phải phạt cảnh cáo ,
Một thành phố chốn ăn chơi thƣơng trƣờng .
K.H.18:10 “ Hỡi Ba by lon thành phố hùng cƣờng ,
Trong một giờ ngƣơi sẽ bị thiêu hủy „.
Ba by lon tội lỗi đã sụp đổ ,
Còn bao nhiêu Chúa rộng lòng khoan dung .
Ngài tha thứ thƣơng nhân loại vô cùng .
Ngài vực dậy và ban ơn cứu độ .
Sai Ngôi Hai xuống làm ngƣời cứu chuộc .
Sai Gioan đi dọn đƣờng loan báo .
K.H. 4:8 - “ Thánh Thần Thiên Chúa chí thánh
Đức Chúa Thiên Chúa toàn năng .
Đấng đã có , hiện có và đang đến . “
Maria ngƣời thiếu nữ Sion .
Sống khiết tịnh là trinh nữ sắt son ,
Đƣợc Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế .
Cung lòng Mẹ Ngôi Hai đang nhập thể .
Từ trời cao xuống làm ngƣời trần gian
Chịu khổ nạn mang lấy ách tội nhân ,
Đêm đông lạnh giáng sinh trong máng cỏ .
Chúng con xin cảm tạ ơn cứu độ .
MỘNG LÀNH - HĐĐ PHÊ RÔ TÂN BÌNH

Mừng Lễ Chúa Ki Tô Vua
Thân lạy Chúa Giê Su!
Chúa vinh thắng kẻ thù
Cứu dân qua cửa Chết,
Thiết lập Nƣớc Nhân Từ.
***

Ai là dân Nƣớc Chúa
Phục vụ các linh hồn,
Chúa xuống ơn bền vững
Cậy tin mến Chúa luôn.
***
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Vua giáo huấn dân ngƣời
Tuân theo đạo Chúa Trời.
Công bình và bác ái,
Sống hạnh phúc muôn đời.
***
Nƣớc Chúa đủ uy quyền,
Thông qua Hội Thánh truyền.
Tin Mừng luôn phổ cập,
Hồng phúc giáng triền miên.
***

Giáo dân phải lập công,
Vâng ý Chúa quan phòng,
Qua cuộc đời dƣơng thế,
Tới ngày rạng cánh chung.
***
Con nguyện xin ơn Chúa
Cho con vững cậy trông,
Cho con ngày phán xét,
Bên hữu Chúa - an lòng…
A men.

VUA TÌNH YÊU
****
Giáng trần rao giảng đạo Tình Yêu.
Thiên Chúa Ngôi Hai lập Thánh Triều:
Lrị Nƣớc thƣơng dân: Vua Cứu Thế
Yêu ngƣời vì Chúa: luật cao siêu...
Tôn thờ, tín thác: bao là đủ?
Giữ đức, lập công: chẳng kể nhiều.
Dân Chúa ngày về Quê Vĩnh Cửu,
Tƣơng lai hạnh phúc biết bao nhiêu...
Thế Kiên Dominic

Xin cho mỗi thành viên trong đại gia đình Phan sinh tìm thấy:
trong cảnh nghèo khổ của Ngài, sự giàu có đích thực;
trong sự tầm thường của ngài, sự vĩ đại đích thật;
và trong trái tim trẻ thơ của Ngài, lòng bác ái với tất cả. mọi người.
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Ngày 3.12 : Lễ Thánh Phanxicô Xavie, bổn mạng Quý Cha :

Vũ Phan Long, OFM nguyên Giám Tỉnh Dòng Phaxicô Việt Nam;
Vũ văn Mai, OFM Trợ Úy GTPSQG, PSTT Miền Phan Thiết và miền SGĐ;
Phó Đức Giang, OFM, Trợ úy HĐĐ Hiển Linh, SGĐ;
Nguyễn văn Đăng, Trợ Úy HĐĐ Conrado BR-VT;
Lê Khắc Lâm, OFM; Đinh Quang Hùng, Trợ Úy HĐĐ Martino
Hà Văn- PT;
Đinh Tiến Đường, Trợ Úy HĐĐ Têrêsa Calcutta Hiệp Đức-PT;
Nguyễn Chí Cần, GX Phước Hải,NT;
Trịnh Hữu Hưởng, GX Hà Dừa, NT;
Trần Quang Láng, trợ úy HĐĐ Antôn Phú Nhơn, Cam Ranh;
Phan Văn Triêm, HĐĐ Josephine và Giuse Sóc Trăng, CL;
HĐĐ Phanxicô Xaviê: Bình Châu- Bà Rịa Vũng Tàu; PX.Thanh
Dạ, Vinh Bắc
Thầy Hoàng Xuân Lộc, OFM Cộng Đoàn Phanxico Thủ Đức
Thầy Tạ Viết Hưng, OFM Hà Nội








Ngày 6.12 : Lễ Thánh Nicôla, bổn mạng cha Nguyễn Hòa, GX
Bắc Vĩnh, Nha Trang.
Ngày 8.12 : Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm,
bổn mạng Sr Maria Đặng Thị Hoàng, FMM, trợ Úy HĐĐ
Elizabeth và Thánh Tâm Bình Hòa-SGĐ;
- các HĐĐ : Phúc Lộc, Bảo Lộc;Bình Minh - Xuân Lộc; Phú Quý
, SGĐ, Bến Siêu, Đồng Tháp, Cù Lao Giêng, Long Xuyên.
Ngày 12.12 : Lễ Thánh Simon Phan Đắc Hoà, bổn mạng
HĐĐ Hƣng Bình - Xuân Lộc,
Ngày 27. 12 : Lễ Thánh Gioan Tông Đồ bổn mạng quý Cha:
Nguyễn hữu Hiệp, OFM, trợ úy HĐĐ Miền Cam Ranh; Nguyễn
văn Hảo, Trợ Úy HĐĐ Thánh Tâm Hồ Thắng, PT; Võ Hoàn
Sinh, trợ úy HĐĐ Madalena Tây Ninh, Phú Cường; Hoàng Gia
Bình, OFM Cộng Đoàn Thủ Đức
Các HĐĐ: Vinh Lƣu, PT, Nam Hòa SGT; Gioan Tân Độ HN.
Ngày 28. 12 : Lễ Thánh Gia Thất: bổn mạng các HĐĐ: Gio
Linh - Phan Thiết ; Thánh Gia Đakao, SGĐ.
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HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
 Cha GIUSE ĐẶNG MINH TUẤN,
OFM (QĐ 20.12.2012) nguyên Trợ Úy
Dòng PSTT Việt Nam
 Chị TÊRÊXA TRƢƠNG THỊ DIỆP
cựu thủ quỹ HĐĐ Maria Giuse Kim
Ngọc, miền Phan Thiết về nhà Cha
ngày 7/11/2016 thọ 82 tuổi.
 Bà ANNA NGUYỄN THỊ AN sinh
năm 1924, là thân mẫu anh Antôn
Nguyễn Ngọc Kính, PV.HĐĐ Năm
Dấu Tân Lạc HN nguyên PTHL miền
HN, về nhà Cha ngày 6/11/2016,
 Cụ Bà MATTA PHẠM THỊ TOÀN sinh năm 1937 là thân mẫu của
chị Lucia Đỗ Thị Tuyết, Phó PV kiêm UV Phúc Âm hóa HĐĐ Giuse
Mỹ Thạnh Miền Long Xuyên đã đƣợc Chúa gọi về lúc 15 giờ ngày
30/10/2016.
 Anh PHÊRÔ NGUYỄN THÁI LAN sinh năm 1962 là chồng của
chị Lê Thị Tƣơi (PSTT) và là cha của Nguyễn Lê Huyền Trân
(GTPS) thuộc HĐĐ Thủy Lợi, Cam Ranh. Đƣợc Chúa gọi về ngày
21-10-2016. .
 Anh PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN KHẢNG, PTHL miền Vinh Nam
Sinh năm: 1951, Nhập dòng 13/03/2009; Khấn trọn: 29/12/2010
Đƣợc Chúa gọi về 10 giờ ngày 18/10/2016
 Anh ANTON NGUYỄN VĂN CHỦ phó Phục vụ HĐĐ Elizabet
Thanh Hải, miền Phan Thiết đƣợc Chúa gọi về ngày 21/10/2016.
Thọ 70 tuổi.
 Anh PHÊRÔ TRẦN KHAM Sinh năm: 1922 Khấn trọn ngày
23/07/1968 nơi HĐĐ Brigita Thanh Đức, Miền Đà Nẳng đã đi cùng
Chị Chết về cùng Chúa.
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