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THƯ MỤC TỬ
THÁNG 9/2015
Nghĩa mẹ mang nặng đẻ đau,
Công cha vất vả dãi dầu nắng mưa.
Ân tình biết kể sao vừa,
Bao năm dưỡng dục con chưa đáp đền,
Tháng bảy âm lịch gợi lên,
Là mùa báo hiếu kề bên tấm lòng.
Mùa thu hiền dịu và thân thương lại trở về với con người
và vạn vật. Đối với anh em Phật Giáo thì mùa thu là mùa
Vu Lan Báo Hiếu. Vì thế, trong những ngày qua, khắp các
phương tiện truyền thông và giải trí đều dành nhiều thời
lượng và nội dung đề nói đến thứ tình cảm liêng liêng cao
đẹp này.
Vu Lan! Mặc dầu là người công giáo, nhưng sao tôi vẫn
nghe thật thân thương. Và mỗi lần nhắc đến, tôi lại bồi
hồi và nghĩ về mẹ. Mẹ! Tiếng gọi thiêng liêng. Phải chăng
trong trái tim của mỗi con người, mẹ luôn là hình ảnh đẹp
nhất: Mẹ là quê hương, mẹ là tất cả. Tình thương của mẹ
dành cho con như nước trong nguồn không bao giờ cạn
kiệt. Suốt cả cuộc đời mẹ chỉ biết sống, hy sinh cho hạnh
phúc của con. “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Nhạc
sĩ Y Vân trong ca khúc Lòng Mẹ đã thốt lên như vậy! Nếu
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biển Thái Bình mênh mông nước thì tình thương của mẹ
dành cho con cũng như thế.
Kể sao công ơn sinh thành của mẹ, công lao dưỡng dục
của cha. Vì thế người xưa thường nói:
Còn cha gót đỏ như son
Một mai cha mất gót con đen sì.
Chín tháng cưu mang mẹ phải chịu bao vất vả. Rồi con
chào đời cho đến lúc trưởng thành là cả một khoảng thời
gian cha mẹ luôn lo lắng, chăm sóc cho con. Những lúc
con ốm đau, mẹ chính là vị bác sĩ tuyệt vời nhất. Phải
chăng cả một cuộc đời những gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành
trọn cho con. Tình yêu của mẹ dành cho con không bao
giờ cạn.
Tôi nghĩ, hơn ai hết, là người công giáo, chúng ta hãy
sống giá trị đạo hiếu với tổ tiên ông bà cha mẹ, vì đây là
giới răn thứ tư, một trong mười giới răn quan trọng mà
Thiên Chúa đã truyền dạy. Ai còn cha mẹ hãy chăm lo cho
các ngài như sách Huấn Ca dạy:
“Con ơi, hãy chăm sóc cha con khi người đến tuổi già;
bao lâu người còn sống, chở làm người buồn tủi.
Người có lũ lẫn, con cũng phải cảm thông,
chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ các ngài.(Hc 3,12-13)
Và hiệu quả:
“Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,
ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (Hc 3, 13).
Ước mong mùa Vu Lan cũng sẽ gợi lên nơi mỗi người
Công Giáo chúng ta những tâm tình thảo hiếu bằng
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những hành động cụ thể: ai còn cha mẹ, hãy chăm nom lo
lắng cho các ngài được no đủ, bình an và hạnh phúc; ai
cha mẹ đã khuất hãy lần chuỗi, xin lễ và tham dự thánh
lễ Misa nhiều hơn để cầu nguyện cho các ngài.
Kính chúc anh chị em Bình An và Thiện Hảo.
Lm. Giuse Trần Hữu Khôi, OFM.
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TIN GIÁO HỘI

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI
TẠI PHILADELPHIA
22-28/9/2015
Đại Hội Gia Đình Thế Giới là gì?
Đại Hội Gia Đình Thế Giới là một cuộc hội ngộ toàn cầu
để cầu nguyện, học hỏi giáo lý và hợp mừng, quy tụ tham
dự viên từ khắp nơi trên thế giới, nhằm tăng cường mối
liên kết giữa các gia đình và khẳng định sự tối quan trọng
của hôn nhân và gia đình đối với mọi người trong xã hội.
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Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình là gì?
Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình là một cơ quan của
Giáo Triều Roma do thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
thiết lập từ năm 1981, thay thế Ủy Ban Gia Đình do Đức
Phaolô VI sáng lập năm 1973. Hội Đồng Tòa Thánh về
Gia Đình “đảm trách thăng tiến mục vụ và sứ vụ tông đồ
gia đình, qua việc thực thi huấn giáo và những hướng
dẫn của Hội thánh, giúp cho các gia đình kitô hữu hoàn
thành sứ mệnh giáo dục và tông đồ của mình”.
Đại Hội Gia Đình Thế Giới thứ VIII
diễn ra ở đâu và khi nào?
Đại Hội Gia Đình Thế Giới thứ VIII này sẽ được tổ chức
từ 22 đến 28 tháng 9, 2015 tại Philadelphia (thuộc tiểu
bang Pennsylvania, Hoa kỳ). Quyết định này đã được
Đức Bênêđictô XVI công bố tại Đại Hội Gia Đình Thế Giới
thứ VII ở Milanô năm 2012, và được Tòa Thánh xác nhận
ngày 25 tháng Hai năm nay.
Các Đại Hội Gia Đình Thế Giới khác
đã được tổ chức ở những đâu?
Các Đại Hội Gia Đình Thế Giới trước đây đã được tổ
chức tại Roma (1994&2000); Rio de Janeiro (1997);
Manila (2003); Valencia, Tây ban nha (2006); Mexico City
(2009); và Milanô (2012). Đại Hội Gia Đình Thế Giới thứ
VIII này là Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần đầu tiên được tổ
chức tại Hoa kỳ.
Có bao nhiêu người tham dự
Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần này?
Số người tham dự sẽ thay đổi tùy theo nơi chốn Đại Hội
được tổ chức. Mới nhất thì có hàng trăm ngàn người đã
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tham dự Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ VII tại Milanô,
và một triệu người đã tham dự Thánh Lễ do ĐTC
Bênêđictô chủ sự ở Đại Hội này.
Mỗi Đại Hội Gia Đình Thế Giới
lại có một chủ đề phải không?
Đúng vậy. Chẳng hạn chủ đề của Đại Hội Gia Đình Thế
Giới 2012 ở Milanô là “Gia Đình, Công Việc và Ngày Lễ”.
Chủ đề của Đại Hội Gia Đình Thế Giới 2015 là: “Tình yêu
là sứ mệnh của chúng ta – Để gia đình được sống dồi
dào”.
Đức TGM Charles Chaput, TGM Philadelphia
đã nói gì về việc đứng ra tổ chức
Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ VIII?
Trong một lá thư công bố ngày 25 tháng Hai, Đức TGM
Chaput đã nói: “Tôi tin rằng biến cố này có sức mạnh
biến đổi một cách tích cực sâu xa, không chỉ Hội thánh
Công giáo, mà toàn thể cộng đồng xã hội chúng
ta. Chúng tôi mong chờ được đón tiếp quý bạn và gia
quyến quý bạn tại Philadelphia trong sự kiện quan trọng
vào tháng 9 năm 2015 này”.
Antôn Uông (theo Website của WMF2015)
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ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
THIẾT LẬP “NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN
CHO VIỆC CHĂM SÓC THIÊN NHIÊN”
WHĐ
(11.08.2015)
–
Trong bức thư đề ngày
06-08-2015 gửi đến Đức
hồng y Peter Kodwo
Appiah Turkson, Chủ tịch
Hội đồng Toà Thánh Công
lý và Hoà bình, và Đức
hồng y Kurt Koch, Chủ
tịch Hội đồng Toà Thánh
Cổ võ sự Hiệp nhất các
Kitô hữu, vừa được công
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bố hôm thứ Hai 10-082015 tại Vatican, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã
quyết định thiết lập “Ngày
Thế giới Cầu nguyện cho
việc Chăm sóc Thiên
nhiên”; Ngày này được ấn
định cử hành vào 01
tháng Chín hằng năm.
Ngày cầu nguyện này phù

hợp với chủ đề của Thông
điệp mới nhất về môi
trường Laudato Si’ của
Đức Thánh Cha mới ban
hành. Quyết định của Đức
Thánh Cha cũng được
xem là một dấu chỉ hiệp
nhất với Giáo hội Chính
Thống; vì vào năm 1989
Giáo hội Chính Thống đã
thành lập ngày 01 tháng
Chín là ngày mừng công
trình sáng tạo.
Đức Thánh Cha viết: “Việc
cử hành Ngày này vào
cùng thời gian với Giáo
hội Chính Thống, sẽ là
một cơ hội quý báu để
làm chứng cho sự hiệp
thông đang tăng triển giữa
các anh chị em Chính
Thống và chúng ta”.
Ngài bày tỏ hy vọng rằng
Ngày Thế giới Cầu
nguyện cho việc Chăm
sóc Thiên nhiên sẽ làm
nổi bật nhu cầu tất cả các
Kitô hữu phải cộng tác với
nhau để hướng tới mục
tiêu chung: “Chúng ta
đang sống ở một giai
đoạn mà tất cả các Kitô
hữu đều phải đối mặt với

cùng những thách đố
quyết liệt như nhau, vì thế
chúng ta phải cùng nhau
đối phó, để trở nên khả tín
hơn và hữu hiệu hơn. Tôi
hy vọng rằng một cách
nào đó Ngày này cũng sẽ
khuyến khích các Giáo hội
khác và các Cộng đồng
Giáo hội khác tham gia,
và được cử hành trong sự
hiệp nhất với các sáng
kiến tương tự của Hội
đồng Thế giới các Giáo
hội”.
Ngày đó sẽ là một cơ hội
để tái khẳng định ơn gọi
của người Kitô hữu là
quản lý thiên nhiên mà
Chúa đã tạo dựng, để tỏ
lòng biết ơn về những
món quà Chúa đã ban
tặng, cầu nguyện cho việc
bảo vệ môi trường và xin
ơn tha thứ vì tội đã huỷ
hoại môi trường.
Trong phần cuối bức thư,
Đức Thánh Cha xin Đức
hồng y Turkson –với tư
cách Chủ tịch Hội đồng
Toà Thánh Công lý và
Hòa bình– thông báo cho
các Uỷ ban Công lý và
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Hòa bình của các Hội
đồng Giám mục, cũng
như các tổ chức quốc gia
và quốc tế có liên quan
đến các vấn đề về môi
trường, về việc thiết lập
“Ngày Thế giới Cầu
nguyện cho việc Chăm
sóc Thiên nhiên”. Như
thế, nhờ lưu tâm thích
đáng đến các nhu cầu và
tình hình của địa phương,
Ngày này sẽ được toàn
thể Dân Chúa –linh mục,
nam nữ tu sĩ và giáo dân–
, tham gia cử hành cách
đúng đắn. Vì thế, Hội
đồng Toà Thánh Công lý
và Hòa bình có nhiệm vụ
phối hợp với các Hội đồng
Giám mục, để trù liệu
những phương thức phù
hợp cho việc quảng bá và
cử hành Ngày này, nhờ
đó sự kiện hằng năm này
sẽ trở thành một dịp quan
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trọng để cầu nguyện, suy
tư, hoán cải và áp dụng
những lối sống phù hợp.
Đức Thánh Cha cũng xin
Đức hồng y Koch –với tư
cách Chủ tịch Hội đồng
Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp
nhất các Kitô hữu– liênhệ
với Toà Thượng Phụ
Constantinopolis và với
các giáo hội Chính thống
khác để “Ngày Thế giới
Cầu nguyện cho việc
Chăm sóc Thiên nhiên”
trở nên dấu chỉ của một
cuộc hành trình chung,
trong đó mọi người tin nơi
Chúa Kitô đều tham gia.
Hội đồng Toà Thánh của
Đức hồng y Koch cũng có
trách nhiệm bảo đảm sẽ
phối hợp với các sáng
kiến tương tự của Hội
đồng Thế giới các Giáo
hội.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Bài & ảnh: Nhĩ Thuận
WHĐ (07.08.2015) – Vào
lúc 16g00 ngày 06-082015, tại Trụ sở Văn
phòng Hội đồng Giám
mục
Việt
Nam
(HĐGMVN), số 72/12
Trần Quốc Toản, Phường
8, Quận 3, TP.HCM, đã
diễn ra lễ công bố và trao
quyết định thành lập Học
viện Công giáo Việt Nam.
Ông Đặng Trung Thành,
Vụ trưởng Vụ Công giáo
thuộc Ban Tôn giáo Chính
phủ, đã thay mặt Ban Tôn
giáo Chính phủ công bố
“Quyết định về việc chấp
thuận thành lập Học viện
Công giáo Việt Nam” và
ông Lê Bá Trình, Phó Chủ
tịch UBTWMTTQVN, đã
trao quyết định này cho
ĐTGM Phaolô Bùi Văn
Đọc - Chủ tịch HĐGMVN.
Trước khi kết thúc, ông
Đặng Trung Thành, Vụ
trưởng Vụ Công giáo

thuộc Ban Tôn giáo Chính
phủ, đã gửi tặng phần quà
của Ban Tôn giáo Chính
phủ cho Viện trưởng của
Học viện Công giáo Việt
Nam là Đức cha Giuse
Đinh Đức Đạo.
Nhân dịp này, xin được
khái quát về tình hình đào
tạo nhân sự trong Giáo
hội Công giáo tại Việt
Nam. Hiện nay, Giáo hội
Công giáo tại Việt Nam có
8 Đại Chủng viện: ĐCV
Thánh Giuse (Hà Nội),
ĐCV Thánh Giuse (Sài
Gòn), ĐCV Thánh Giuse
(Xuân Lộc), ĐCV Thánh
Quý (Cần Thơ), ĐCV Sao
Biển (Nha Trang), ĐCV
Xuân Bích (Huế), ĐCV
Vinh Thanh (Vinh), và
ĐCV Đức Mẹ Vô nhiễm
nguyên tội (Bùi Chu, Cơ
sở II của ĐCV Thánh
Giuse Hà Nội).

Nhìn chung, các Đại
Chủng viện cơ bản đã đáp
ứng nhu cầu đào tạo linh
mục cho các giáo phận
trong cả nước. Tuy nhiên,
chương trình đào tạo tại
các Đại Chủng viện mới
chỉ đáp ứng ở trình độ Đại
học để làm việc mục vụ.
Cho nên, việc đào tạo
nâng cao trình độ Thạc sĩ
(Cử nhân theo từ ngữ của
Giáo hội) và Tiến sĩ Thần
học thì Giáo hội tại Việt
Nam phải cử người ra
nước ngoài du học, ít
nhiều ảnh hưởng đến sinh
hoạt, cũng như tốn kém
về kinh phí cho các giáo
phận và chính bản thân
những người được cử đi
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học. Trước sự khích lệ
của Toà Thánh, Giáo hội
tại Việt Nam đã quyết định
thành lập Học viện Công
giáo này.
Được biết ở Việt Nam,
Giáo hội Công giáo đã
hiện diện từ năm 1533,
đến nay trở thành một tôn
giáo
lớn
với
trên
6.800.000 giáo dân, gần
5.000 linh mục, 43 giám
mục, có 4 giám mục đang
phục vụ Giáo hội hoàn vũ,
6 linh mục đang phục vụ
tại Giáo triều Vatican, gần
60.000 giáo lý viên, trên
3.500 giáo xứ, với 8 Đại
Chủng viện và hơn 100
dòng tu.

NHẬT KÝ TĨNH TÂM LINH MỤC SÀIGÒN
10-13/8/2015
Linh Hữu ghi

Ngày thứ hai 10.08.2015
WGPSG -- “Cần đến với
Chúa Giêsu để đổi mới
cái nhìn của mình”, đó lời
khuyên nhủ của Đức
Giám mục (ĐGM) Vinh
Sơn Nguyễn Văn Bản
trong buổi sáng đầu tiên
của Tuần Tĩnh tâm Linh
mục Sài Gòn năm 2015
tại Đại Chủng viện Thánh
Giuse.
Tuần Tĩnh tâm đã khai
mạc lúc 8g45 thứ Hai 108-2015 với Thánh lễ xin
Ơn Chúa Thánh Thần do
Đức Tổng Giám mục
(ĐTGM) Phaolô Bùi Văn
Đọc đồng tế với ĐGM
Vinh Sơn cùng 301 linh
mục. Chia sẻ Lời Chúa
của Thánh Lễ, ĐTGM
Phaolô nhấn mạnh tầm
quan trọng của Chúa
Thánh Thần trong đời
sống linh mục: “Ngài là
Đấng soi sáng mọi ngóc

ngách tâm hồn, ban niềm
vui và sức mạnh giúp linh
mục đổi mới cuộc sống.”
Trong bài giảng đầu tiên
lúc 10g00, ĐGM giảng
phòng Vinh Sơn Nguyễn
Văn Bản mời gọi các linh
mục hãy đến với Chúa
Giêsu như Nathanael (Ga
1,45-51) để “đổi mới cái
nhìn của mình” và “sống
thật” như ông để mọi
người có thể hoàn toàn tin
tưởng nơi linh mục.
“Trong hoạt động mục vụ,
tôi có bao giờ cư xử chỉ vì
danh dự của mình mà
quên mất hạnh phúc của
người khác hay không?”
ĐGM Vinh Sơn đã khuyên
linh mục hãy thường
xuyên tự hỏi mình như thế
để giáo dân không phải
mang những gánh nặng
vô lý khi sống trong giáo
xứ.
Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao | 15

Trong bài giảng buổi
chiều lúc 14g45, ĐGM
Vinh Sơn nhắc nhở các
linh mục hãy luôn hết lòng
thực thi sứ mạng chính
yếu của mình là “công bố
Tin Mừng cho người
nghèo, công bố ơn giải
thoát và Năm Hồng ân
của Thiên Chúa” (Lc 4,1621). ĐGM Vinh Sơn diễn
giải thêm: “Hãy ngồi vào vị
trí của người nghèo để
biết sống yêu thương, bao
dung và khiêm tốn”.
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Các linh mục đã dành
nhiều thời gian sau các
bài giảng để suy niệm và
cầu nguyện với Chúa.
Ngày tĩnh tâm đầu tiên
của các linh mục đã kết
thúc với Giờ chầu Thánh
Thể và Kinh Tối lúc
19g30.
Được biết, Tuần Tĩnh
tâm năm 2015 của Linh
mục đoàn Sàigòn sẽ bế
mạc vào buổi chiều thứ
Năm 13-8-2015.

Ngày thứ ba 11.08.2015
“Hãy sống như trẻ thơ
luôn phó thác tin tưởng
làm theo lời chỉ dạy của
Thầy Giêsu, đồng thời trở
nên “bé nhỏ” để khiêm tốn
phục vụ và góp phần xây
dựng sự hiệp nhất.”

Phaolô và ĐGM chủ tế
Vinh Sơn để kính Thánh
Clara, cầu cho mọi thành
phần Dân Chúa, và cầu
cho ĐHY GB. Phạm Minh
Mẫn nhân kỷ niệm 22 năm
Giám mục của ngài.

ĐGM Vinh Sơn Nguyễn
Văn Bản đã chia sẻ Lời
Chúa như thế trong Thánh
lễ lúc 6g sáng thứ Ba 118-2015 tại Nhà nguyện
Đại Chủng viện Sàigòn.
Bước vào ngày thứ hai
của Tuần tĩnh tâm năm
2015, linh mục đoàn
Sàigòn đã cùng dâng
Thánh lễ này với ĐTGM

Trong bài giảng lúc
8g30, ĐGM Vinh Sơn đặc
biệt thúc đẩy các linh mục
cảm nghiệm sâu đậm hơn
nữa sự ngọt ngào của Lời
Chúa để hân hoan khám
phá và say sưa chuyên
cần rao giảng sự thật mà
Chúa đã truyền lại trong
Lời của Ngài (Ga 17, 11b19). Với những cảm
nghiệm này, các linh mục
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đã đi vào giờ sám hối và
xưng tội sốt sắng lúc
9g45.
Khi diễn giải Tin Mừng
Matthêu (13,44-46) sau
giờ Kinh Trưa, ĐGM Vinh
Sơn nhắc nhở các linh
mục hãy cảnh giác kẻo
đánh mất những “kho
báu” Chúa đã ban tặng
cho mình. Nguy cơ đó xảy
ra khi linh mục để cho
mình nhiễm tinh thần thế

tục, hoặc thiếu khôn
ngoan khiến bản thân rơi
vào tình trạng quá tải, dễ
cáu gắt đến mức không
còn tôn trọng các tín hữu
nữa.
Các linh mục đã tha
thiết cầu xin Chúa giúp
mình thoát khỏi những
nguy cơ này trong Giờ
Chầu Thánh Thể trước khi
đi nghỉ đêm.

Ngày thứ tư 12.08.2015
“Hãy tế nhị và tôn trọng
khi sửa lỗi người khác,
đồng thời cũng cần phải
chân thành đón nhận
những lời góp ý sửa lỗi
đầy tình thương của bề
trên; đừng chờ đến khi
‘cuộc đời’ phải ra tay sửa
lỗi cho mình thì đã… quá
muộn!”
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Bằng những lời chia sẻ
Tin Mừng như vậy trong
Thánh lễ sáng nay (12-82015), ĐGM Vinh Sơn
Nguyễn Văn Bản đã đưa
linh mục đoàn Sài Gòn
vào những suy tư cầu
nguyện của ngày thứ ba
trong tuần tĩnh tâm
thường niên 2015.

Trong bài giảng lúc
8g30, ĐGM Vinh Sơn
khuyên các linh mục ghi
nhớ hình ảnh Chúa Giêsu
cởi áo ngoài ra (diễn tả sự
cởi bỏ mạng sống) và cúi
xuống rửa chân các môn
đệ. “Hãy sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ đàn chiên và
khiêm tốn phục vụ mọi
người. Nếu không biết
sống như thế thì sẽ không
thể quy tụ đàn chiên trong
hiệp nhất và tình thương
được” - Đức cha giảng
phòng nhấn mạnh.

Khi diễn giải Tin Mừng
Gioan 15,9-17 vào lúc
14g45, ĐGM Vinh Sơn đã
khơi gợi câu nói của Chúa
Giêsu “Chính Thầy đã
chọn anh em” để từ đó đặt
câu hỏi với các linh mục:
“Chúng ta có còn quý
trọng ơn gọi và lý tưởng
linh mục cách mãnh liệt
như khi còn là chủng sinh
không?” “Lẽ ra càng ngày
ta càng đào sâu ý nghĩa
đời linh mục, càng làm
cho đời linh mục đẹp hơn
nhờ liên kết sâu đậm với
Chúa Giêsu nhiều hơn”.
ĐGM giảng phòng đề nghị
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các linh mục hãy dùng
mọi phương thế đạo đức
truyền thống cũng như
huy động những sáng
kiến để “ở lại trong tình
thương của Thầy”. “Hãy
siêng năng cầu nguyện,
hãy trở nên bạn hữu của
Chúa bằng cách sống giới
răn yêu thương (Ga
15,14), đặc biệt là hết lòng
yêu thương và thường
xuyên cầu nguyện các

anh em linh mục cũng
như giám mục của mình”.
Sau bài giảng cuối cùng
này của tuần tĩnh tâm linh
mục đoàn Sài Gòn 2015,
Cha Giuse Vũ Minh
Nghiệp đã thay mặt các
linh mục cám ơn ĐGM
giảng phòng. Ngày mai,
các linh mục sẽ có những
buổi gặp gỡ trao đổi cụ
thể về các sinh hoạt mục
vụ của Tổng giáo phận.

Ngày thứ năm 13.08.2015
Khi để cho Lời Chúa đổi
mới cái nhìn của mình,
linh mục sẽ thể hiện rõ nét
sự chân thực và yêu
thương - đặc biệt là yêu
thương người nghèo - để
say mê rao giảng Tin
Mừng cho họ và sẵn sàng
hy sinh bảo vệ “kho báu”
Nước Trời với tinh thần
khiêm tốn phục vụ, hầu
trở nên bạn hữu đích thực
của Chúa và của nhau.
Trong yên lặng của
những giây phút nguyện
gẫm đầu ngày, các linh
mục đã ngắm nhìn Chúa
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Giêsu Thánh Thể và nhớ
lại những lời giảng trên
đây của Đức Giám mục
Vinh Sơn trong ba ngày
vừa qua, trước khi bước
vào Thánh lễ do Đức
TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
chủ tế vào lúc 6g sáng
nay 13-8-2015.
Đồng tế với Đức Tổng
Phaolô có ĐGM Vinh Sơn
Nguyễn Văn Bản, các cha
mừng ngọc khánh, kim
khánh và ngân khánh linh
mục trong năm nay và tất
cả các linh mục tham dự
tuần tĩnh tâm. Chia sẻ Lời

Chúa trong Thánh lễ, Linh
mục chưởng ấn Toà Giám
mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
đã gợi lại những kỷ niệm
khó quên của các Thánh
lễ phong chức linh mục
cách đây 25 năm để dâng
lời tạ ơn Chúa, cám ơn
mọi người và xin ơn luôn
nhiệt thành rao giảng Tin
Mừng. Sau Thánh lễ, linh
mục đoàn Sàigòn đã ra lễ
đài Thánh Giuse chụp
hình kỷ niệm.
Lúc 8g30, các linh mục
vào hội trường để nghe
Đức Tổng Phaolô công bố
một số điều quan trọng
như: linh mục nộp đơn xin
hưu khi được 75 tuổi, năm
tới sẽ là năm Tân Phúc
Âm Hoá Đời Sống Xã Hội
Trong Lòng Thương Xót
Của Chúa… Đồng thời,
Đức Tổng cũng trình bày
các đường hướng của
Tổng Giáo phận về vai trò
của Lời Chúa, Giáo lý, Bí
tích và vai trò của Chúa
Thánh Thần. Tiếp theo,
chia ra họp theo 5 liên hạt,
các linh mục đã sôi nổi
thảo luận về các phương

hướng truyền giáo của
Tổng Giáo phận trong thời
gian sắp tới.
14g15, tuần tĩnh tâm
linh mục bước vào phần
đúc kết. Cuối phần đúc
kết, Đức Tổng Phaolô đưa
ra một số ấn định quan
trọng như: linh mục phải
xin phép Đức TGM khi
muốn
vay
nợ
từ
300.000.000 ĐVN trở lên,
bầu chọn lại các thành
viên Hội đồng mục vụ
Giáo xứ (HĐMVGX) vào 3
tháng cuối năm 2015,
huấn luyện HĐMVGX vào
3 tháng đầu năm 2016,
các thành viên mới của
HĐMVGX sẽ nhận chức
vào lễ Phục Sinh 2016...
Cuối cùng, ĐTGM Phaolô
đã long trọng công bố về
“Các Quy Định Mục Vụ Bí
Tích” và “Các Quy Định về
Thủ Tục Hôn Phối” của
Tổng Giáo phận Sàigòn.
Tuần tĩnh tâm năm 2015
của linh mục đoàn Sàigòn
đã kết thúc với Giờ Chầu
Thánh Thể kết hợp với
Kinh Trưa vào lúc 15g30.
Các linh mục quyến luyến
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chia tay nhau vào lúc 16g
với nhiệt huyết mới của
những người suốt đời
quyết tâm theo Chúa,
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mong mang hạnh phúc
vĩnh cửu đến cho mọi
người.

TIN GIÁO XỨ

GIÁO HẠT SÀI GÒN - CHỢ QUÁN:
ĐẠI HỘI THỂ THAO LIÊN XỨ LẦN II - 2015
Bài và ảnh: Joseph Lê An
Vào lúc 7g30 sáng thứ
bảy 01/08/2015, tiết mục
biểu diễn Lân Sư Rồng
THẤT TINH CỔ LẠC của
các anh em đoàn lân
Phương Tế Đường đến từ
giáo xứ Phanxicô Xavie
đã mở đầu buổi lễ khai

mạc chương trình ĐẠI
HỘI THỂ THAO LIÊN XỨ
- GIÁO HẠT SÀI GÒNCHỢ QUÁN LẦN THỨ
2/2015, tại khuôn viên
Học viện Phanxicô Thủ
Đức.
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Trên tinh thần tạo một sân
chơi thể thao, vui vẻ, lành
mạnh, đoàn kết giữa các
giáo xứ thuộc hạt Sài Gòn
– Chơ Quán với nhau, và
đồng hành với nhau trong
năm TÂN PHÚC ÂM HÓA
GIÁO XỨ và CÁC DÒNG
TU, bên cạnh đó để tiếp
nối thành công của Đại
Hội Thể Thao liên xứ lần
1/2014, nay được sự ủng
hộ và đồng ý của Cha Hạt
Trưởng,
Giáo
xứ
Phanxicô Đakao, đại diện
Hạt Sài Gòn-Chợ Quán,
đứng ra tổ chức Chương
Trình Đại Hội Thể Thao
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Liên Xứ Giáo Hạt Sài
Gòn–Chợ
Quán
lần
2/2015 với chủ để VÒNG
TAY GIÊSU.
ĐẠI HỘI diễn ra mỗi năm
một lần là để gắn kết tình
huynh đệ giữa tất cả anh
chị em các giáo xứ và các
dòng tu với nhau, cũng
như góp phần thúc đẩy
phong trào tăng cường
sức khỏe cho các giáo xứ,
để cùng nhau phục vụ nhà
Chúa tốt hơn. Kỳ vọng
của Ban Tổ chức là cuộc
gặp gỡ này nâng cao tinh
thần thể thao của các giáo
xứ, giúp anh chị em có

được những phút giây
thoải mái và nhất là thể
hiện tinh thần hòa bình
như Đức Giáo hoàng
Phanxicô đã nói: “Thể
Thao không phải chỉ là
một hình thức tiêu khiển,
nhưng đặc biệt nó là một
dụng cụ thông truyền các
giá trị thăng tiến thiện ích
của con người và giúp
kiến tạo một xã hội an
bình và huynh đệ hơn.
Chúng ta nghĩ đến sự
lương thiện, kiên trì, tình
thân hữu, sự chia sẻ và

liên đới. Thực vậy, thể
thao là một trường hòa
bình, dạy chúng ta xây
dựng hòa bình.”
Mở đầu chương trình, anh
Giuse Lê Quang Vĩnh An
(Giáo xứ Chợ Quán) Trưởng Ban Tổ Chức,
giới thiệu thành phần
tham dự và hơn 500 vận
động viên của 13 giáo xứ
trực thuộc Hạt Sài Gòn
Chợ Quán là các giáo xứ :
Phanxicô Đakao, Chợ
Quán, Phanxicô Xavie,
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Chánh Tòa, Mạctynho,
Bình Phước, Hiển Linh,
Chợ Đũi, Bàn Cờ, An
Bình, Ngã Sáu, Antôn,
Cầu Kho và 3 khách mời
là Giáo xứ Bình Lợi hạt
Gia Định, giáo xứ Thánh
Tâm hạt Thủ Thiêm và
Học viện dòng Phanxicô.
Đại Hội Thể Thao Liên xứ
lần 2 năm 2015 đã được
các cha các thầy của Tu
Viện Phanxicô Quận 9 mở
rộng cửa tiếp đón. Đại Hội
gồm 5 môn thi đấu :
BÓNG BÀN, BÓNG ĐÁ,
CẦU LÔNG, CỜ TƯỚNG,
KÉO CO.
Ngoài đại diện các Hội
đồng Mục vụ giáo xứ còn
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có sự hiện diện của các
Cha Gioan B. Phạm Minh
Đức, Chánh xứ Bàn Cờ;
Cha Giuse Phạm Đình
Tài, Chánh xứ Thánh
Tâm; Cha Giuse Nguyễn
Mạnh Hùng, Phụ tá Chợ
Đũi; Cha Phaolo Huỳnh
Quốc
Vinh;
Phụ
tá
Phanxicô
Xavie;
Cha
Giuse Trần Hữu Khôi, Phụ
tá Phanxicô Đakao; Cha
Giuse Vũ Liên Minh, Phó
Giám tỉnh dòng Phanxicô.
Đến tham dự lễ khai mạc
chương trình còn có sự
góp mặt của ca sĩ Phi
Nguyễn và sự hiện diện
của các Mạnh Thường
Quân đóng góp vật chất
cho chương trình.

Sau khi mời gọi mọi người
tham dự hướng về Chúa
Thánh Thần xin Người đổ
tràn tình yêu và niềm vui
cho Đại hội, Cha Chủ
Nhiệm
chương
trình
Gioan
TC.
Nguyễn
Phước,
Chánh
xứ
Phanxicô Đakao, đã long
trọng khai mạc Đại Hội
Thể Thao Liên Xứ lần
II/2015,
Tiếp theo, anh Gioan Trần
Minh Nhật (giáo xứ Bình
Lợi) và anh Phaolô Lâm
Vương Pinăng (giáo xứ

Phanxicô Xavie), đại diện
vận động viên, đã tuyên
thệ thi đấu trong tinh thần
trung thực, liên đới và
thân hữu.
Các đội đã tranh tài sôi
nổi các môn thi đấu suốt
buổi sáng, trưa tạm nghỉ
để ăn chung với nhau, và
tiếp tục thi đấu đến 16g45
mới kết thúc. 17g00 Cha
Chủ Nhiệm chương trình
dâng Thánh Lễ tạ ơn cho
các vận động viên và cổ
động viên tham gia đại
hội.
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Lễ trao giải diễn ra lúc 17g45 trong niềm hân hoan phấn
khởi của các đội tranh tài.
Kết quả Đại Hội Thể Thao Liên Xứ Giáo Hạt Sài GònChợ Quán Lần II - 2015 như sau:
1/ Bộ môn bóng bàn
*Nội dung đồng đội (Đôi) :
Hạng 1: Phêrô Tùy – Maria Phước (Gx Thánh Tâm)
Hạng 2: Phêrô Sa - Giuse Hiếu (Gx Chợ Quán)
Hạng 3: Cha Gioan TC Nguyễn Phước – Cha Giuse Minh
(Gx Phanxicô Đakao)
Hạng 3: Đaminh Bảo – Giuse Trọng (Gx Chợ Quán)
*Nội dung cá nhân (Đơn) :
Hạng 1: Giuse Chung (Gx Antôn)
Hạng 2: Roger Kiệt (Gx Phanxicô Đakao)
Hạng 3: Maria Phước (Gx Thánh Tâm)
Hạng 3: Giuse Thọ (Gx Antôn)

2/ Bộ môn cầu lông
*Nội dung Đôi Nam Nữ:
Hạng 1: Giacôbê Huy – Maria Thanh (Gx Chợ Quán)
Hạng 2: Philipphê Thành – Maria Biên (Gx Cầu Kho)
Hạng 3: Giuse Hoàng – Maria Anh (Gx Bàn Cờ)
Hạng 3: Phêrô Danh – Têrêxa Anh (Gx Chánh Tòa)
*Nội dung Đôi Nam :
Hạng 1: Gioan Quân – Giuse Bảo (Gx Bình Phước)
Hạng 2: Giuse Vũ – Giuse Bình (Gx Chợ Quán)
Hạng 3: Giuse Trọng – Phêrô Phúc (Gx Bình Phước)
Hạng 3: Giuse Văn – Antôn Thoại (Gx Bình Lợi)
3/ Bộ môn cờ tướng
Hạng 1: Đaminh Quốc (Gx Phanxicô Xavie)
Hạng 2: Đaminh Tú (Gx Bình Phước)
Hạng 3: Martino Tùng (Gx Bình Lợi)
4/ Bộ môn kéo co
Hạng 1: Giáo Xứ Thánh Tâm
5/ Bộ môn bóng đá
Cúp vàng: Giáo Xứ Thánh Tâm
Hạng 2: Giáo Xứ Chợ Quán
Hạng 3: Giáo Xứ Bình Phước
Vua phá lưới: Giuse Thái Viết Ngà (Gx Thánh Tâm - ghi
4 bàn)
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Chiếc cúp toàn đoàn cho
giáo xứ đạt thành tích cao
nhất trong hội thao được
trao cho Giáo Xứ Thánh
Tâm với thành tích 3 huy
chương vàng và 1 huy
chương đồng.
Xen kẽ trao giải là phần
liên hoan ẩm thực và các
tiết mục văn nghệ đặc sắc
do các giáo xứ biểu diễn
như: tiết mục múa “Nối
Vòng Tay Lớn” của con
em của các ca viên ca
đoàn Phan Sinh, giáo xứ
Phanxicô Đakao; tiết mục
múa “Tân Phúc Âm Hóa
Giáo Xứ”, giáo xứ Bàn
Cờ; tiết mục tốp ca “Phó

Thác” của giáo xứ Chợ
Đũi; tiết mục đàn hát của
giáo xứ Bình Phước và
tiết mục múa Rồng kết
thúc chương trình thật ấn
tượng của các anh em
đoàn Lân Phương Tế
Đường đến từ giáo xứ
Phanxicô Xavie biểu diễn.
Kết thúc chương trình mọi
người ra về trong tiếng
reo hò nối kết yêu thương
của mùa giải lần II và hẹn
gặp nhau tại Đại Hội Thể
Thao Liên Xứ lần III năm
2016 với nhiều điều thú vị
hơn, hấp dẫn hơn. Xin tạ
ơn Chúa! Xin cám ơn Cha
bề trên Tu Viện Phanxicô

Thủ Đức và các thầy Học
viện! Và đặc biệt xin chân
thành cảm ơn Cha Chủ
Nhiệm Chương Trình
Gioan TC. Nguyễn Phước
đã chia sẻ, đồng hành và
tạo một sân chơi đầy ấp

yêu thương cho các bạn
trẻ trong Hạt Sài Gòn Chợ Quán. Xin Hẹn Gặp
Lại!!!
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NHỮNG CUNG BẬC CẢM XÚC
Trước đây khi được nhắc
đến ‘’tĩnh tâm’’ tôi chỉ mơ
hồ mường tượng là đi đến
một nơi yên tĩnh và ngồi
nhắm mắt, hít thở, không
suy nghĩ gì cả giống như
ngồi thiền vậy. Nhưng khi
tham gia tĩnh tâm cùng
với lớp học tại nhà Thờ
Phanxicô thì tôi đã cảm
nghiệm được rõ hơn thế
nào là ‘’tĩnh tâm”, nó hoàn
toàn khác với những gì
mà tôi tưởng tượng.
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Lần đầu tiên tôi tham gia
là 2 ngày tĩnh tâm tại Đức
Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu
cùng các thầy cô lớp Giáo
lý Dự Tòng và lần thứ 2
này là tĩnh tâm tại Cộng
Đoàn Bác Ái cùng với Cha
Trực và các thầy cô lớp
Giáo Lý Hôn Nhân. Hai
lần tĩnh tâm là 2 thái cực
cảm xúc trái ngược nhau.
Lần tại Đức Mẹ Bãi Dâu
chúng tôi được chơi hết
mình, vui hết mình và
cười thả ga còn lần này
thì khác…

Chiều
thứ
7,
ngày
1/8/2015 là một buổi chiều
mưa như trút nước. Gần
đến giờ đi rồi mà nhìn ra
ngoài trời mưa vẫn không
hề ngớt. Thú thực tôi ngại
lắm nhưng vì rất muốn
tham gia hoạt động này
nên tôi và bạn trai vẫn
quyết định đi. Đường từ
nhà tới chỗ tĩnh tâm như
một thử thách mà Chúa
đặt ra cho chúng tôi, đi
lòng vòng hơn cả tiếng
đồng hồ mới kiếm được.
Khi đến nơi đã là 19g00,
chúng tôi ăn cơm vội vàng
rồi lên lầu 1 để học.
Phần đầu tiên là cha Trực
chia sẻ với chúng tôi chủ
đề của 2 ngày tĩnh tâm.

Khi cha chia sẻ thì chúng
tôi những Tân Tòng và Dự
Tòng đã hiểu rõ được tĩnh
tâm là gì. Lớp chúng tôi
không đông đủ như mọi
ngày học tại nhà thờ, có lẽ
bởi vì bận công việc nên
mọi người không tham gia
đầy đủ được. Nhưng
không vì vậy mà kém sôi
nổi. Chúng tôi say xưa
cùng nhau chia sẻ và đưa
ra ý kiến riêng của mình.
Cha có nói với chúng tôi
đây là buổi chia sẻ chứ
không phải độc thoại của
Cha nên cứ thoải mái chia
sẻ. Tiếp đó đến phần của
thầy Phương cô Lộc, thầy
cô dành cho mỗi cặp 30
phút để ngồi lại với nhau
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nói những lời cảm ơn và
xin lỗi nhau, với một cây
nến đặt ở giữa tượng
trưng cho Chúa luôn ở
bên ta để ta có thể nói hết
những gì trước đây chúng
ta chưa nói được với
nhau. Và đây là phần mà
tôi tâm đắc nhất. Được
ngồi bên nhau dưới khung
cảnh yên tĩnh, trăng thanh
gió mát, nói với nhau lời
cảm ơn và xin lỗi dường
như là thứ gì đó xa xỉ
trong thời buổi hiện tại.
Chắc bởi vì xã hội ngày
càng công nghiệp hóa nên
tình yêu thời nay cũng có
phần trở nên máy móc,
thiếu bày tỏ những cảm
xúc. Chúng tôi không còn
để ý đến thời gian và mọi
thứ diễn ra xung quanh.
Phải đến khi thầy cô nói
đã hết thời gian thì chúng
tôi mới giật mình và tạm
dừng lại để quay trở lại
họp chung trong niềm tiếc
nuối vì bấy nhiêu đó thời
gian thực sự chưa đủ.
Nhưng tôi cũng kịp đón
nhận tâm sự của bạn trai
tôi, những lời tâm sự mà
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quen nhau 4 năm rồi chưa
lần nào anh nói cho tôi
biết, những lời tâm sự làm
cả hai chúng tôi không
cầm được nước mắt. Tôi
không thể tin được chỉ
trong vòng 30 phút thôi tôi
đã khám phá ra nhiều
điều từ anh ấy. Và tôi
đang vỡ òa trong niềm
hạnh phúc vì cảm nhận
được rất nhiều tình cảm
anh dành cho tôi và một
điều mà tôi còn hạnh phúc
hơn bao giờ hết khi tôi
biết được rằng tôi đã kéo
anh quay trở lại được với
Chúa. Vào cái giây phút
ây tôi không thể nói được
nên lời…
Chúng tôi quay trở lại họp
chung để dọn mình xưng
tội. Phần này tôi đã không
báo trước cho bạn trai tôi
biết. Anh rất ngạc nhiên
và có vẻ lo lắng vì chắc
cũng phải 2,3 năm nay
anh không xưng tội, đi
nhà thờ không dám rước
lễ vì chưa xưng tội, và vì
rất nhiều lý do mà anh
không thường xuyên đi lễ
ngày chủ nhật. Cha Gioan

Phước đã thông báo cho
chúng tôi biết ngày chúng
tôi đi tĩnh tâm rơi vào
ngày có ân xá Portiuncola,
mọi người sẽ được lãnh
nhận ơn toàn xá, tha hết
các hình phạt nếu đã
xưng tội rước lễ, cầu
nguyện theo ý Đức Giáo
hoàng. Chính vì vậy tôi rất
muốn ban trai mình xưng
tội cho nhẹ lòng và sẽ lại
được rước lễ. Phần tôi vì
mới được làm con Chúa
chưa đầy 2 tháng nên tôi
chưa xưng tội lần nào, tôi
rất hồi hộp. Thay vì nghe
thầy cô hướng dẫn phải
dọn mình để chuẩn bị
xưng tội và đền tội thì tôi
lại lo lắng và suy nghĩ phải

xưng tội làm sao và như
thế nào, cứ thế đầu óc tôi
rối bời. Nhưng cuối cùng
tôi đã làm được sau khi
run lập cập và lắp bắp
xưng tội với cha, nghe lời
khuyên răn của cha và
đọc kinh sám hối, tôi thấy
lòng nhẹ bẫng và thanh
thản lạ thường. Và tôi
cũng cảm thấy rằng tất cả
các bạn trong lớp khi
xưng tội và làm việc đền
tội xong ai nấy cũng vui
vẻ. Kết thúc buổi tối đầy
cảm xúc, lúc cảm động,
lúc vui mừng, lúc hạnh
phúc, lúc lo lắng hồi hộp
thì chúng tôi về phòng và
có một đêm ngon giấc
nhờ ơn Chúa.
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Sáng sớm hôm sau chúng
tôi được cha Trực cử
hành Thánh Lễ. Kết thúc
Thánh Lễ chúng tôi xuống
ăn sáng và chuẩn bị cho
giờ chia sẻ tiếp theo. Do
tối qua đến trễ nên sáng
nay khi thức giấc tôi mới
khám phá ra nhà tĩnh tâm
có khung cảnh rất đẹp.
Trong khuôn viên rất
nhiều cây cối và đằng sau
dãy nhà chúng tôi ở là cả
một vườn hoa phong lan
đua nhau khoe sắc, chim
chóc đua nhau hót líu lo.
Sau hai khóa học Dự
Tòng và Hôn Nhân, tôi
cảm nhận được sự quan
tâm đặc biệt của cha sở
Gioan Phước. Cha sắp
xếp cho chúng tôi được
học hỏi, tĩnh tâm dưới
khung cảnh thiên nhiên rất
đẹp, yên tĩnh. Chính trong
khung cảnh đó mà chúng
tôi tiếp thu được tất cả
nhưng kiến thức kinh
nghiệm quý báu một cách
tốt nhất để chuẩn bị cho
đời sống hôn nhân sắp
tới. Nếu như tôi không
quen anh, không đi học
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Đạo, không phải là một
Kitô hữu thì tôi không có
được những ngày học bổ
ích và ý nghĩa với chính
cuộc sống của mình như
thế. Tôi ước mong những
khóa sau cũng được cha
sắp xếp học như khóa 2
chúng tôi.
Chúng tôi tiếp tục buổi
chia sẻ với thầy cô.
Chúng tôi xem một đoạn
video clip ngắn nói về đôi
nam nữ kia và trả lời câu
hỏi về tình huống của đôi
nam nữ đó. Chúng tôi
cùng nhau thảo luận và
chia sẻ về đoạn clip ấy. Ai
nấy đều đưa ra ý kiến của
mình rất nhiệt tình. Tiếp
theo thầy cô lại làm cho
chúng tôi bất ngờ khi phát
cho chúng tôi mỗi người
một trái tim màu hồng và
nói rằng các bạn hãy viết
vào đó những lời yêu
thương mà các bạn muốn
nói với người yêu của
mình nhưng từ trước tới
giờ chưa nói thành lời, rồi
trao cho nhau xem, sau
đó cất giữ nó trong ví để
sau này những lúc cãi

nhau hay những lúc xa
nhau vì đi công tác, chúng
ta lấy ra xem và nhớ về
nhau. Đây có thể nói là
một ý tưởng rất hay và
đánh đúng tâm lý của
chúng tôi. Quả thực ai
trong lớp cũng nói với
nhau rằng trước giờ chưa
khi nào viết thư cho nhau,
nói lời yêu thương nhau
như thế này cả. Và chúng
tôi đều cảm thấy rất thú vị.
Đây đúng là một kỷ niệm
đẹp mà chúng tôi sẽ nhớ
mãi.
Kết thúc buổi sáng chủ
nhật, chúng tôi xuống ăn
trưa và nghỉ ngơi rồi chiều

đúng 1g30 chúng tôi có
mặt và tiếp tục theo sự
dẫn dắt của thầy Phương
cô Lộc. Chúng tôi được
thầy cô mời đứng lên để
chia sẻ cảm nhận sau hai
ngày sống cùng nhau và
nói lên điều gì làm chúng
tôi thích nhất. Lần lượt
từng cặp đôi lên chia sẻ.
Lần lượt từng cảm xúc ùa
về, mỗi cặp đôi như sống
thật với bản thân và chia
sẻ rất cởi mở những vấn
đề khó khăn mà họ gặp
phải. Tôi thật không thể tin
nổi đằng sau những nụ
cười ấy là những tâm sự
chất chứa. Trước đây lúc
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nào tôi cũng nghĩ số mình
khổ nhất trên đời, tôi gặp
sự phản đối kịch liệt của
gia đình bạn trai vì chuyện
đạo nghĩa, ngay cả bây
giờ tôi đã là con của Chúa
cũng vẫn bị phản đối vì
chỉ là đạo theo. Nhưng tôi
đâu biết rằng mỗi cặp đôi
trong lớp, mỗi cặp đều
gặp những khó khăn riêng
không kém tôi. Và những
giọt nước mắt cứ thế lăn
dài trên khóe mắt mỗi cặp
đứng lên chia sẻ. Có cặp
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may mắn thì vui vẻ kể về
những kỷ niệm quen nhau
thế nào. Chúng tôi chỉ biết
thầm cầu nguyện xin
Chúa đoái thương đến
chúng con, những con tim
yếu mềm cần đến Chúa.
Cuối buổi thầy cô cũng
chia sẻ câu chuyện buồn
của chính thầy cô và cảm
thông về những câu
chuyện chúng tôi. Dường
như còn rất nhiều chuyện
để chia sẻ nhưng vì thời

gian không cho phép nên
chúng tôi kết thúc. Phải
nói các thầy cô bị cháy
giáo án. Tất cả các phần
diễn ra đều bị quá thời
gian quy định. Vì có quá
nhiều điều để nói với nhau
nhưng bình thường không
nói nên lời mà chỉ có ở
nơi này, hoàn cảnh này
chúng tôi mới sống thực
với bản thân, bộc lộ hết
cho nhau nghe mà không
ngại ngùng. Kết thúc giờ
chia sẻ, chúng tôi xuống
dự Chầu Thánh Thể do cô
Ninh hướng dẫn. Không
khí như lắng xuống khi
sắp đến giờ phải chia tay
nhau để ai nấy lại trở về
với cuộc sống hối hả.
Chúng tôi lưu luyến nhau
vì hai ngày học tập cùng
nhau, ăn cùng, ngủ cùng,
chia sẻ với nhau bao điều
vui buồn. Chúng tôi đã trở
thành những người bạn
thân thiết, những người
anh em, những huynh đệ
của gia đình Kitô hữu.
Chúng tôi tạm biệt nhau
bằng cái nắm tay thật
chặt. Và để nhớ đến

nhau, cô Lộc đề nghị mỗi
đầu tháng đọc 1 kinh Lạy
Cha.
Cuộc vui nào cũng đến lúc
phải chia tay. Chúng tôi ra
về mỗi người một tâm
trạng nhưng cảm thấy rất
vui, tâm hồn thanh thản
đúng như ý nghĩa của từ
‘’TĨNH TÂM’’. Riêng tôi,
sau khi trải qua hai khóa
học Dự Tòng và Giáo Lý
Hôn Nhân tôi cảm thấy
mình nhận được ơn gọi
của Chúa để được về làm
con cái Chúa. Niềm vui
lớn lao nhất của tôi bây
giờ không phải học xong,
tốt nghiệp, đủ điều kiện
lấy chồng mà niềm vui
còn lớn hơn gấp nhiều
lần, đó là tôi đã đưa được
một con chiên lạc lối về lại
với Chúa, con chiên đó
chính là chồng tương lai
của tôi.
Cuối cùng con xin thay
mặt những thành viên
trong lớp Giáo lý Dự Tòng
và lớp Giáo Lý Hôn Nhân
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới
cha Gioan Phước. Cha đã
âm thầm đứng sau lo liệu
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mọi sự để chúng con có
được những buổi học và
chia sẻ ý nghĩa như thế.
Chúng con cũng cảm ơn
chân thành tới cha Trực,
các thầy cô lớp Giáo Lý
Dự Tòng và Lớp Giáo Lý
Hôn Nhân đã tận tụy dạy
dỗ và đồng hành cùng
chúng con trong suốt 6
Hương Giang
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tháng qua. Chúng con
không biết lấy gì để báo
đáp công ơn này chỉ hứa
sẽ cố gắng sống thật tốt
theo ý Chúa, sống thật tốt
với gia đình, bạn bè và
những người xung quanh
để không phụ công ơn
của thầy cô.

KẾT NỐI TÂM GIAO
Hai buổi tĩnh tâm vừa qua
đã để lại trong con nhiều
ấn tượng sâu sắc. Lúc
đầu con cứ nghĩ tĩnh tâm
là yên lặng, lắng đọng tâm
hồn suy nghĩ về tương lai.
Nhưng thật bất ngờ, khi
con nhận chương trình
trong tay với những buổi
trò chuyện, tâm tình cũng
như hoạt động chia sẻ
bản thân trong tương giao
với Chúa – Người sẽ
nâng đỡ chúng con trong
suốt đoạn đường hôn
nhân phía trước và với
người bạn đời. Những
điều đó thật là có ích và

sẽ là hành trang quí báu
cho chúng con trong
tương lai khi bước vào
ngưỡng cửa hôn nhân.
Chiều hôm thứ bảy, khi
con cùng người yêu bước
chân vào khuôn viên của
Cộng Đoàn Bác Ái Cao
Thái, con thấy lòng mình
thật nhẹ nhàng, xa rời
cảm giác xô bồ náo nhiệt
của chốn thành thị, tạm
quên đi việc không vui
trong cuộc sống. Chúng
con chuẩn bị tâm lý tươi
sáng để đến với buổi tĩnh
tâm sắp tới. Điều ấn
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tượng nhất đối với con
trong buổi tối hôm đó là
hoạt động kết nối tâm
giao. Trước mặt Chúa,
chúng con cám ơn, xin lỗi
nhau, cùng hứa với nhau
và cầu nguyện với Chúa,
xin Chúa chúc phúc và
ban ơn lành cho chúng
con luôn bên nhau cùng
nhau vượt qua khó khăn,
thử thách trong suốt hành
trình tình yêu và hôn
nhân. Cám ơn và xin lỗi,
hai tiếng giản đơn vậy thôi
nhưng để lại trong chúng
con thật nhiều suy ngẫm
không chỉ với người bạn
đời mà còn với những
người thân trong gia đình
và cả với Chúa nữa.
Chúng con chợt nhận ra
với mọi người thật dễ
dàng nói cám ơn và xin lỗi
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nhưng với người bạn đời,
với người thân trong gia
đình, chúng con thường
cảm thấy ngại ngùng,
ngượng miệng. Và với
Chúa cũng vậy chúng con
chỉ cầu xin chứ hiếm khi
nói lời cám ơn và xin lỗi
Người. Đáng lẽ những
người thân yêu ấy, cần
hơn ai hết lời cảm ơn thể
hiện lòng biết ơn của
chúng con khi được giúp
đỡ, sẻ chia và lời xin lỗi
thể hiện thái độ nhận lỗi
và hối lỗi trước những sai
lầm mà mình đã gây ra.
Qua hoạt động kết nối tâm
giao giúp chúng con nhận
ra những điều tưởng giản
đơn nhưng thật có ý nghĩa
trong cuộc sống, giúp
chúng con vững tin hơn
trên con đường phía
trước.
Chúa Nhật, sau khi dự
Thánh lễ, chúng con lại
được hướng dẫn chúc
lành, viết tâm thư cho
người yêu, tham dự thảo
luận về đề tài mà thầy
Phương đưa ra và cuối
cùng là chia sẻ của các

bạn về hai buổi tĩnh tâm
vừa qua. Lúc này đây, con
thật ấn tượng với buổi
chia sẻ cùng các bạn.
Không chỉ mình chúng
con mà mọi người ai cũng
đều xác định hai buổi tĩnh
tâm thật ý nghĩa. Con cảm
nhận được tất cả chia sẻ
thật như chưa bao giờ
thật hơn của các bạn, tình

cảm ấy thật đáng quí và
trân trọng biết bao. Qua
lời chia sẻ, chúng con
dường như hiểu nhau
nhiều hơn và gần nhau
thêm đôi chút. Con nhận
ra mình thật may mắn, khi
không gặp nhiều khó khăn
và thử thách như các bạn
mặc dù con cũng là người
học dự tòng.
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TRANG GIÁO DỤC

CHUỖI TÌNH THƯƠNG
Một hôm một người đàn
ông trông thấy một bà lão
với chiếc xe bị xẹp lốp
đậu bên đường. Tuy trời
đã sẩm tối anh vẫn có thể
thấy bà đang cần giúp đỡ.
Vì thế anh lái xe tấp vào lề
đậu phía trước chiếc xe
Mercedes của bà rồi bước
xuống.
Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của
anh vẫn nổ máy khi anh
tiến đến trước mặt bà. Dù
anh tươi cười nhưng bà
lão vẫn tỏ vẻ lo ngại.
Trước đó khoảng một
tiếng đồng hồ không một
ai dừng xe lại để giúp bà.
Nhìn bề ngoài của người
đàn ông này, bà cụ lo lắng
liệu anh có thể hãm hại bà
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không? Người đàn ông đã
có thể nhận ra nỗi sợ hãi
của bà lão đang đứng bên
ngoài chiếc xe giữa trời
lạnh. Anh hiểu cảm giác lo
sợ của bà như thế nào.
Cái run đó, nỗi lo sợ trong
lòng đó mới là lý do tự nó
thành hình trong ta.
Anh nói: “Tôi đến đây là
để giúp bà thôi. Bà nên
vào trong xe ngồi chờ cho
ấm áp? Luôn tiện, tôi tự
giới thiệu tôi tên là Bryan
Anderson”.Thật ra thì xe
của bà chỉ có mỗi vấn đề
là một bánh bị xẹp thôi
nhưng đối với một bà già
thì nó cũng đủ gây phiền
não rồi.

Bryan bò xuống phía dưới
gầm xe, tìm một chỗ để
con đội vào và lại bị trầy
da chỗ khuỷ tay cũng như
lòng bàn tay một hai lần gì
đó. Chẳng bao lâu anh đã
thay được bánh xe nhưng
anh bị dơ bẩn và hai bàn
tay bị đau rát.Trong khi
anh đang siết chặt ốc
bánh xe, bà cụ xuống và
bắt đầu nói chuyện với
anh. Bà cho anh biết bà từ
St. Louis đến và chỉ mới đi
được một đoạn đường.
Bà không thể cảm ơn đầy
đủ về việc anh đến giúp
đỡ cho bà.Bryan chỉ mỉm

cười trong lúc anh đóng
nắp thùng xe của bà lại.
Bà cụ hỏi bà phải trả cho
anh bao nhiêu tiền. Bryan
chưa hề nghĩ đến là sẽ
được trả tiền, đây không
phải là nghề của anh. Anh
chỉ giúp người đang cần
được giúp đỡ vì Chúa,
hay chính bản thân anh
cũng biết rằng đã có rất
nhiều người trong quá
khứ ra tay giúp anh. Anh
đã sống cả đời mình như
thế đó và chưa bao giờ
anh nghĩ sẽ làm chuyện
ngược lại.

Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao | 45

Anh nói với bà cụ nếu bà
thật sự muốn trả ơn cho
anh thì lần khác khi bà
biết ai cần được giúp đỡ
thì bà có thể cho người ấy
sự giúp đỡ của bà, và
Bryan nói thêm: “Và hãy
nghĩ đến tôi…”
Anh chờ cho bà cụ nổ
máy và lái xe đi thì anh
mới bắt đầu lên xe của
mình đi về. Hôm ấy là một
ngày ảm đạm và lạnh lẽo
nhưng anh lại cảm thấy
thoải mái khi lái xe về
nhà.Chạy được vài dặm
trên con lộ, bà cụ trông
thấy một tiệm ăn nhỏ.
Bà ghé lại, tìm cái gì để
ăn và để đỡ lạnh phần
nào, trước khi bà đi đoạn
đường chót về nhà. Đó là
một nhà hàng ăn trông có
vẻ không được thanh lịch.
Bên ngoài là hai bơm
xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất
xa lạ với bà. Chị hầu bàn
bước qua chỗ bà ngồi,
mang theo một khăn sạch
để bà lau tóc ướt.
Chị mỉm cười vui vẻ với
bà dù phải đứng suốt
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ngày để tiếp khách. Bà cụ
để ý thấy chị hầu bàn này
đang mang thai khoảng
tám tháng gì đó nhưng
dưới cái nhìn của bà, bà
thấy chị không bao giờ lộ
sự căng thẳng hay đau
nhức mà làm chị thay đổi
thái độ.Rồi tự nhiên bà lại
chợt nhớ đến anh chàng
tên Bryan hồi nãy. Bà cụ
vẫn còn thắc mắc, không
hiểu tại sao một người
nghèo đến độ thiếu thốn
mà lại sẵn lòng giúp đỡ
một người lạ như bà mà
không đòi hỏi sự trả ơn
chi hết?
Sau khi bà ăn xong, bà trả
bằng tờ giấy bạc một trăm
đô-la. Chị hầu bàn mau
mắn đi lấy tiền để trả lại tờ
bạc thừa của bà cụ nhưng
bà cụ đã cố ý nhanh chân
bước ra khỏi cửa rồi. Lúc
chị hầu bàn quay trở lại
thì bà cụ đã đi mất. Chị
hầu bàn thắc mắc không
biết bà cụ kia có thể đi
đâu. Khi để ý trên bàn chị
thấy có dòng chữ viết lên
chiếc khăn giấy lau
miệng…

Nước mắt vòng quanh khi
chị đọc dòng chữ mà bà
cụ viết:
“Cô sẽ không nợ tôi gì cả.
Tôi cũng đã ở vào tình
cảnh thiếu thốn giống như
cô. Có ai đó đã một lần
giúp tôi giống như bây giờ
tôi đang giúp cô. Nếu cô
thực sự nghĩ rằng muốn
trả ơn lại cho tôi thì đây là
điều cô nên làm: Đừng để
cho chuỗi tình thương này
kết thúc ở nơi cô”.
Bên dưới tấm khăn giấy
lau miệng bà cụ còn lót
tặng thêm bốn tờ giấy bạc
100 USD.Tối hôm đó, khi
đi làm về và leo lên
giường nằm, chị vẫn còn

nghĩ về số tiền và những
gì bà cụ đã viết cho. Làm
thế nào mà bà cụ đã biết
chị và chồng của chị hiện
đang cần số tiền ấy?
Với sự sanh nở đứa bé
vào tháng tới, điều ấy sẽ
là khó khăn… Chị biết
chồng chị lo lắng đến mức
nào và trong lúc anh ta
nằm ngủ cạnh chị, chị cho
anh một cái hôn nhẹ và thì
thào bên tai anh: “Mọi
chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em
thương anh, Bryan, ạ!,
hãy làm điều tốt thì sẽ gặp
được chuyện tốt, dù bạn
không trông thấy họ
nhưng họ luôn luôn có
mặt ở đâu đó!
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TẬP THỰC HÀNH
“NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG”
Tin Mừng cho chúng ta cơ hội
để sống một cuộc sống ở một bình diện cao hơn
nhưng không kém phần mãnh liệt:
“Cuộc sống tăng trưởng bằng cách cho đi,
và yếu đi trong cô lập và thoải mái.
Thực vậy, những người
vui hưởng cuộc sống nhiều nhất
là những người bỏ lại sự an toàn trên bờ
và mải mê trong sứ vụ
thông truyền sự sống cho kẻ khác”.
Khi kêu gọi người Kitô hữu
đảm nhận nhiệm vụ loan báo Tin Mừng,
Hội Thánh chỉ đơn giản vạch ra cho họ thấy
nguồn mạch đích thực của sự hoàn thành bản thân.
Bởi vì “ở đây chúng ta khám phá ra
một qui luật sâu xa của thực tại:
sự sống chỉ đạt được và nên trưởng thành
tuỳ theo mức độ nó được dâng hiến
để trao ban sự sống cho kẻ khác.
Chắc chắn đó là ý nghĩa của truyền giáo”.
NIỀM VUI TIN MỪNG số 10
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BÀI HỌC CHO CUỘC SỐNG
Một chiếc điện thoại cao cấp: 70% chức năng là dư thừa.
Một chiếc xe hơi hạng sang: 70% tốc độ là dư thừa.
Một căn biệt thự sang trọng: 70% diện tích là trống trải.
Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm:
70% không mấy khi dùng đến.
Một đời người, cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa: 70% để
lại cho người khác tiêu xài.
Bài học rút ra:
Cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong
khoảng 30% là được.
Và cuộc đời như một cuộc đua. Nửa hiệp đầu chạy đua
với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng.
Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường
huyết, cholesterol...
Chúc bạn trước sau như một, thắng trận cả hai.
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ALBUM BAN GIÚP LỄ

50 | Bản tin

Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao | 51

52 | Bản tin

DU NGOẠN
HỒ CỐC
15.08.2015
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SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ
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NHỮNG NGÀY GHI NHỚ

NGÀY

GIỜ LỄ

SỰ KIỆN
NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN

01.09.2015

CHO VIỆC CHĂM SÓC THIÊN NHIÊN

04.09.2015

19g00

HỌP HỘI ĐỒNG
MỤC VỤ MỞ RỘNG

06.09.2015

08g00

KHAI GIẢNG
GIÁO LÝ THIẾU NHI
SINH NHẬT
ĐỨC TRINH NỮ MARIA

08.09.2015
10.09.2015

19g00

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
BẦU ĐẠI DIỆN

12.09.2015

19g00

KHAI GIẢNG KHÓA 3
GIÁO LÝ HÔN NHÂN

14.09.2015

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

17.09.2015

CHA THÁNH PHANXICÔ
ĐƯỢC IN 5 DẤU THÁNH

21.09.2015

LỄ THÁNH MÁT-THÊU

27.09.2015

TRUNG THU

28.09.2015
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19g00

HỌP XÓM 1:
CHUẨN BỊ BẦU CỬ

